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Izvleček
SLEDOVI OJEZERITVE NA OBMOČJU VRANSKEGA
Vranska kotlina je manjša kotlina na zahodnem delu Celjske kotline. Na severnem robu kotline
se dviga kraška planota Dobrovlje, kjer je bil v preteklosti sprožen večji plaz. Legenda o
nastanku kraja govori o obstoju jezera v kotlini, ki naj bi nastal zaradi plazu. Jezero so prebivalci
kasneje prekopali in osušili. V raziskavi z geomorfološkim kartiranjem in granulometrično
analizo sedimentov ugotavljamo, da fosilni plaz nad Vranskim s podornim materialom ni
povzročil zajezitvenega jezera. Na območju ni prisotnih jezerskih sedimentov, ki bi potrjevali
obstoj jezera. Prav tako količina sproženih podornih gruščev ni povzročila začasne zajezitve
reke Bolske.
Ključne besede: geomorfologija, zajezitveno jezero, fosilni plaz, Vransko, Dobroveljska planota
Abstract
LAKE REMNANTS IN VRANSKO AREA
The Vransko basin is a small basin at the western part of the Celje basin. At the northern edge
of the basin there is an ascending karst plateau, named the Dobrovlje Plateau. A major
landslide was triggered there in the past. There is a legend regarding the origin of the place
stating that the lake in the basin emerged due to the landslide. The lake was dug up, and dried
by the inhabitants afterwards. With the help of geomorphological mapping, and
granulometric analysis of sediments disclosed that the fossil landslide, which contains rockfall
material, above Vransko did not cause a dammed lake. No lake sediments confirming the
existence of lake are present in the area. Likewise, the amount of triggered landslide gravel
did not cause a temporary dam of the Bolska river.
Keywords: geomorphology, landslide-dammed lake, fossil landslide, Vransko, Dobrovlje
Plateau
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1. UVOD
Vranska kotlina leži v osrednji Sloveniji na skrajnem zahodnem delu Celjske kotline. Glavno
naselje v okolici je Vransko, po katerem jo nekateri avtorji tudi poimenujejo (Radinja, 1960,
Pokorn, Uršič, 2015). Vranska kotlina je manjša kotlina, široka okoli 1 km in dolga okoli 2 km
ter ima skupno površino okoli 1,4 km2. Leži na nadmorski višini okoli 340 m (Lidar, 2016). Na
severnem delu jo obdajata kraški planoti Menina in Dobrovlje, na jugu pa skrajni severni deli
Posavskega hribovja. Skozi sotesko Posavskega hribovja pred naseljem Ločica pri Vranskem po
prelomu Motniške sinklinale (Premru, 1983) teče reka Bolska, glavni vodotok tega območja.
Na vzhodnem delu se pri naselju Brode kotlina odpira proti Celjski kotlini. Od nje jo prečno
ločuje gričevje oligocenskih laporjev in glin, nato sledi večje ravninsko območje Čepljanskega
polja (Premru, 1983) ter nizkega pliokvartarnega gričevja in območja vršajev pod Šentjurskim
hribovjem (Natek, 1993, Pokorn, Uršič, 2015).
Geološka zgradba okoliških planot in hribovij je zelo pestra in je močno vplivala na procese v
Vranski kotlini. Kraško planoto Dobrovlje poleg značilnih zakraselih triasnih masivnih apnencev
tvorijo tudi triasne magmatske kamnine in terciarni piroklastični vložki (Premru, 1982). Slednji
izvirajo iz bližnjega območja Smrekovškega vulkanskega kompleksa (Kralj, 2009). Triasne
magmatske kamnine in terciarni piroklastični vložki so vplivali na značilen kontaktni kraški
relief na vršnem in severnem delu planote. Pojavljajo se značilne oblike kontaktnega krasa
(kratke, slepe, suhe doline, ponikalnice, ponori, požiralniki in ponorne jame) ter kraške oblike
(kraške jame, brezna, vrtače, kraški izviri) (Hribernik in sod., 2010, Kodre, 2015). Takšna pestra
kamninska zgradba vpliva tudi na pobočne procese. Nad naselji Brode, Tešova in Vransko je
fosilni plaz zelo spremenil reliefno podobo območja in pretok Bolske. Predvidevamo, da je za
podornim materialom nastalo zajezitveno jezero. O jezeru je znanega zelo malo, obstaja samo
legenda o nastanku kraja. Ta govori, da so prebivalci Vranskega in okoliških krajev jezero
prekopali in osušili (Kočar, 1974).
V magistrskem delu ugotavljamo obstoj zajezitvenega jezera, natančno opredeljujemo
območje fosilnega plazu ter prikazujemo njegove učinke v prostoru.

1.1. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen magistrskega dela je proučiti obstoj nekdanjega jezera, ki naj bi nastal z zajezitvijo reke
Bolske zaradi fosilnega plazu nad naselji Brode, Tešova in Vransko.
Cilji magistrskega dela so:
-

Pregledati obstoječo literaturo o pobočnih procesih in zajezitvenih jezerih.

-

Prikazati primere zemeljskih plazov in skalnih podorov z zajezitvenimi jezeri v Sloveniji.

-

Pregledati obstoječo literaturo o dosedanjih geomorfoloških raziskavah na območju
Vranskega in okolice.

-

Prikazati osnovne geološke, podnebne, hidrološke in pedološke značilnosti Vranskega
in okolice.

-

Proučiti morfografske značilnosti fosilnega plazu in zajezitve na Vranskem.

-

Kvantitativno opredeliti geomorfološke oblike.

-

Izdelati podrobne geomorfološke karte območja plazu in zajezitve.
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-

Ugotoviti granulometrično sestavo sedimentov in določiti prisotnost karbonatov v
sedimentu.

-

Na osnovi rezultatov analiz ugotoviti obstoj zajezitvenega jezera na Vranskem.

1.2. METODE
V prvi fazi smo proučili splošno literaturo o skalnih podorih, zemeljskih plazovih, zajezitvenih
jezerih in drugih učinkih v okolju. To nam je omogočilo razumevanje delovanja pobočnih
procesov in njihovih vplivov v okolju. Pregledali, primerjali in kritično ovrednotili smo
dosedanje geomorfološke študije z območja preučevanja. S tem smo ugotavljali, ali so v
preteklih raziskavah že ugotovili obstoj fosilnega plazu in zajezitvenega jezera na Vranskem.
Pregledali smo različne študije morfoloških oblik površja in problemsko usmerjenih študij
(naravne nesreče). Na Geografskem inštitutu Antona Melika so bili pridobljeni podatki in
zapisniki raziskav kvartarnih ilovic v Celjski kotlini. Podatke o opisih in kvantitativni opredelitvi
vzorcev sedimentov za potrebe gradnje avtocestnega odseka Arja vas–Vransko smo pridobili
na Gradbenem inštitutu ZMRK. Prikazali smo tudi primere zemeljskih plazov in skalnih podorov
v Sloveniji, kjer je prišlo do zajezitve rek. S primeri smo pridobili vpogled v razvoj pobočnih
procesov in njihove posledice v podobnem okolju.
V nadaljevanju smo preučili vse splošne fizično-geografske značilnosti območja. Najprej smo
iz osnovnih geoloških kart, njihovih tolmačev in druge geološke literature raziskali geološki
nastanek območja in okolice. Izpostavili smo ključne tektonske enote tega območja. Sledil je
pregled ključnih stratigrafskih enot, ki se pojavljajo na območju preučevanja. Izdelali smo
pregledno in poenostavljeno geološko karto območja. V tej fazi smo preučili tudi hidrološke
značilnosti območja. Opisali smo splošne značilnosti reke Bolske, njen rečni režim, zgodovinske
katastrofalne poplave in pretekle regulacije reke. Pri podnebnih značilnostih območja smo
izpostavili temperaturne in padavinske značilnosti območja in jih predstavili s pregledno karto.
Pregled splošnih značilnosti smo sklenili s pedogeografskimi in biogeografskimi značilnostmi.
Sledilo je terensko delo, ki je obsegalo geomorfološko kartiranje in zajem sedimentov z ročnim
vrtalnikom. Z geomorfološkim kartiranjem smo izvedli identifikacijo oblik in njihov kvalitativni
opis s fotografsko dokumentacijo. Za potrebe terenskega kartiranja smo uporabili izdelano
kartografsko gradivo. Gradivo je obsegalo digitalni model reliefa v resoluciji 1 m x 1 m iz
lidarskih podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (Lidar, 2016), ki smo ga izdelali v
programu ArcGIS z orodjem LasDataset to Raster. Digitalni model reliefa smo prekrili še s
temeljnim topografskim načrtom 1:5.000 (Državna topografska karta …, 1998) in
digitaliziranimi sloji geoloških kart listov Ljubljane (Premru, 1982) in Celja (Buser, 1977).
Rezultat kartiranja je več podrobnih morfografskih kart z identificiranimi oblikami.
V okviru morfometrične analize smo zbirali kvantitativne podatke o geomorfoloških oblikah in
izdelanih profilih. To so nadmorska višina, dolžina oziroma višina, obseg geomorfološke oblike
in podornega materiala, usmerjenost ter fizikalne značilnosti posameznih klastov (azimut,
naklon, dolžina najdaljše osi) (Major, 1998, Popit, 2015). Nekatere podatke smo že med
kartiranjem vnašali v ročni GPS, ostale smo pridobili iz lidarskega digitalnega modela višin.
Usmerjenost klastov je bila izvedena na območju velikosti 1 m2 z uporabo kompasa, merilnega
traku in naklonomera.
Morfometrične podatke o okoliških jamah in breznih smo pridobili v katastru jam Jamarskega
kluba Črni galeb iz Prebolda. Iz njihovih zapisnikov smo povzeli in primerjali tudi kvalitativne
opise jam in kamninsko sestavo. V sodelovanju z Jamarskim klubom Črni galeb in Šaleškim
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jamarskim klubom Podlasica Topolščica smo med aprilom 2015 in julijem 2016 večkrat obiskali
jame Veternica, Podgrajska jama, Škadavnica in Brezno presenečenja. V jamah smo iskali
sedimente, ugotavljali vrsto kamnin ter iskali dihalnike ‒ morebitne povezave s površjem.
Terensko delo je vključevalo tudi izbor vzorčnih mest sedimentov in njihov zajem. Zajeli smo
deset vzorčnih mest. Zajeli smo sedimente na izbranih delih ob vodotokih, nad rečno dolino in
na delu plazu. S tem smo želeli prikazati, da je plaz vplival na vodotok Bolska in ga začasno
zajezil. Sprememba v sedimentaciji mora biti opazna v zaporednih faciesih. Na treh vzorčnih
mestih je bil skopan profil do nivoja talne vode (oba v aluvialni ravnici ob reki Bolski in eden
na terasi na ledini Ilovica). Na ostalih smo uporabili ročni sveder in zajeli sedimente čim globlje,
kolikor je bilo mogoče. Na treh od teh smo sprva naredili profil, nato pa sedimente pridobili s
svedrom (Brode – čistilna naprava, nad dnom doline; ledina Ilovica, potok Podgrajščica).
V sklopu laboratorijskega dela smo izvedli granulometrično analizo in določili karbonate v
vzorcu sedimentov. Pri granulometrični analizi smo uporabili sedimentacijsko metodo z
razlikovanjem različno velikih delcev po hitrosti usedanja v stoječi vodi. Metoda temelji na
Stokesovem zakonu (Zupan, Grčman, Kočevar, 2008). Gre za razmerje med hitrostjo usedanja
delcev in njihovo velikostjo:
Enačba 1
2 (ρd − 𝜌)𝑟 2 𝑔
𝑣=
9
η
v = hitrost usedanja delcev; ρd = specifična teža delcev (2,6 g/cm3); ρ = specifična teža tekočine
(1,0 g/cm3); r = polmer delca; g = gravitacijski pospešek (980 cm/s2); η = viskoznost tekočine
(Zupan, Grčman, Kočevar, 2008).
Metoda nam omogoča, da klastične sedimente uvrstimo v določen teksturni razred. V fizični
geografiji je pogosto uporabljen ameriški teksturni trikotnik. Uporaba izhaja iz pedologije in
pedogeografije. Poleg glavnih razredov ‒ melj, pesek, glina in njihovih podrazredov, določa
tudi razred ilovic in njenih podrazredov z glavnimi teksturnimi razredi (Zupan, Grčman,
Kočevar, 2008). Ilovice v sedimentologiji in geomorfologiji niso teksturni razred, zato v
raziskavi uporabljamo Udden-Wentworthovo klasifikacijo in Stephardov teksturni diagram
(Schnurrenberger, Russell, Kelts, 2003). Tudi Geografski terminološki slovar pod
geomorfološko opredelitev ilovic navaja zelo različno, kot »sipko gradivo mešane zrnavosti«,
lahko pa tudi kot »zmes iz sprijetih glinenih mineralov in drobnih zrnc kremena ter zaradi
železovih spojin rumeno do rjavo obarvana«(Geografski terminološki slovar, 2005). UddenWentworthova klasifikacija določa tri glavne kategorije klastičnih sedimentov (peski, melji in
gline) ter podkategorije. Kot prednost klasifikacije so nekateri avtorji označili to, da izloča mulj
kot kategorijo in ga nadomešča z drugimi opredelitvami kot meljasta glina, glinast melj,
meljevec ali glinavec. V preteklih raziskavah so mulj označevali kot finozrnat, nesprijet kemični
sediment, ki ga z mehansko metodo ne moremo določiti (Schnurrenberger, Russell, Kelts,
2003).
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SLIKA 1: Stephardov teksturni trikotnik (Prirejeno po: Stephard's (1954) classification …, 2016).

Sedimentom smo določili tudi deleže karbonatov. S to metodo smo želeli ločiti sedimente in
matično podlago. Ker je možnost, da so tudi odloženi sedimenti popolnoma kemično podobni
matični podlagi, je potrebno z rezultati ravnati zelo kritično. Delež karbonatov v sedimentu
smo določali z volumetrično metodo z upoštevanjem plinske enačbe. Gre za posredno
metodo, kjer se med reakcijo med HCl in karbonati sprošča CO2, ki mu izmerimo prostornino
s kalcimetrom (Trobec, 2011).
Enačba 2
𝑃 × 𝑉𝐶𝑂2 =

m𝐶𝑂2
×𝑅×𝑇
𝑀𝐶𝑂2

T = temperatura zraka v K; R = plinska konstanta – 83.145 ml·hPa·K–1·mol–1; m𝐶𝑂2 = masa CO2;
𝑀𝐶𝑂2 = molska masa CO2 – 44.000 mg/mol; P = tlak v hPa
Enačba 3
m𝐶𝑎𝐶𝑂3

% 𝐶𝑎𝐶𝑂2 = 𝑚

𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎

× 100 (Trobec, 2011).

Sklepni del raziskave je vključeval izdelavo podrobnih geomorfoloških kart in interpretacijo
rezultatov, pridobljenih s pomočjo literature, terenskega dela in laboratorijske analize
sedimentov.
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2. TEORETSKE OSNOVE
2.1. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV
2.1.1. Pobočni procesi
Pobočni procesi so vsa naravna premeščanja gradiva (Komac, Zorn, 2007) zaradi delovanja
eksogenih (npr. preperevanje, erozija potokov in rek in odtekanja talne vode) in endogenih sil
(npr. tektonsko dvigovanje površja, spreminjanje erozijske baze rek) pod vplivom gravitacije
(Ribičič, 2007). Ključna je potencialna energija, ki vpliva na to, koliko časa in kako hitro bo
gradivo potovalo. Teoretično se lahko sprošča vse dokler ne doseže erozijske baze (Komac,
Zorn, 2007), tj. višina oziroma raven ustja reke ali njenega pritoka, nekje pri povprečnem
naklonu 2–3° (Geografski terminološki slovar, 2005). V literaturi se pojavljajo različne
klasifikacije pobočnih procesov. Avtorji jih ločujejo po značilnih parametrih: vrsti, obliki in
hitrosti premikajočega materiala, vsebnosti vode v materialu, način premikanja materiala,
oddaljenosti od izvora in obliki drsne ploskve. Najbolj uporabljena klasifikacija je Varnesova iz
leta 1978, ki so jo drugi avtorji kasneje še dopolnjevali, a ji v osnovi sledijo. Ključna merila za
določitev tipa plazu sta način premikanja (padanje, drsenje, tok in plazenje) in vrsta materiala
(kamnina in preperina) (Popit, 2015).
Skalni podori so eden izmed pobočnih procesov s padanjem materiala. Nekateri skalne podore
prištevajo k plazovom, drugi jih opredeljujejo kot kamniti plaz. Definiramo jih lahko kot
nenadni hitri naravni zdrsi velikih blokov večinoma suhih trdnih kamnin na območjih
izpostavljenih del v steni ali ekstremno vertikalno nagnjenih pobočij (Komac, Zorn, 2007). Z
veliko hitrostjo, več deset m/s, se lahko premikajo tudi po blagem naklonu več kilometrov
daleč (Angeli in sod., 1996). Glavni vzroki za njihov nastanek so erozija zaradi izpodkopavanja
pobočij zaradi vodotokov in drugih tekočih voda, preperevanje kamnin zaradi klimatskih
dejavnikov, prepletanje ter sekanje sistema razpok v kamnini, potresi in neenakomerni
tektonski dvigi ob prelomih in narivih. Lahko pa nastanejo tudi zaradi človekovega delovanja
ob izgradnji različnih umetnih usekov v pobočja, rudarskih del in drugih gradbenih posegov
(Angeli in sod., 1996, Komac, Zorn, 2007). Ko zdrsne skalnati blok po pobočju, se med gibanjem
izgubi povezanost med delci, zato se razvije suh drobirski tok. Drobirski tok lahko potisne
material do nasprotnega pobočja. Lahko se razvije tudi zemeljski plaz, ki pa potuje po
dolinskem dnu. Po odložitvi podornega materiala lahko pride do sekundarnih zemeljskih
plazov in drobirskih tokov (Angeli in sod., 1996).
Kvantitativno skalne podore delimo na manjše odlome (padanja kamenja), skalne odlome
(padanja skal), manjše skalne podore in večje skalne podore ter podore hriba. Razlikujejo se
po prostornini podornih blokov in dolžini odlomnega roba. Manjši in skalni odlomi imajo
prostornino od 0,01 do 2 m3 z odlomnim robom 0,2 do 1,5 m. Pri manjših skalnih podorih se
sproži od 1.000 do 10.000 m3 podornega gradiva, pri večjih podorih od 10.000 do 1 milijona
m3 gradiva z odlomno ploskvijo dolžine od 25 do 100 m (Angeli in sod., 1996, Komac, Zorn,
2007). Takšni večji skalni podori lahko prekrijejo območje večje od 0,1 km2 (Angeli in sod.,
1996). Največje prostorske učinke ima podor hriba, kjer se lahko na odlomnem robu dolžine
več kot 100 m sproži več kot 1 milijon m3 podornega gradiva (Komac, Zorn, 2007).
Ker lahko na nekaterih območjih prehajajo pobočni procesi v druge (Popit, 2015), si v
nadaljevanju poglejmo še njihove opredelitve. Zemeljski plazovi v širšem smislu pomenijo
premik in odložitev gmote kamenja, prsti s polzenjem, plazenjem in tokom. V ožjem smislu gre
za zdrs gmote po pobočju po drsni ploskvi med dvema plastema. Večina materiala pri prenosu
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ostane nepremešanega. Vsebnost vlage je nizka do zmerna, medtem ko je gibanje počasno do
zelo hitro. Če je vlažnost materiala nizka, hitrost pa zelo počasna do ekstremno hitra, govorimo
o kamnitem zdrsu. Najprej se med dvema ali več plastema trdnih kamnin pojavi plazenje
gmote, nato pa lahko zaradi morfologije pobočij preide v padanje. Zemeljski plaz in kamniti
zdrs tako uvrščamo med pobočne procese s tipičnim plazenjem kot načinom premikanja
materiala. Skalni podor pa kot padanje gradiva prosto v zraku (Komac, Zorn, 2007). Pobočni
procesi se sprožajo tudi s tečenjem ali s sedimentacijskimi tokovi. V grobem jih delimo na
zrnaste ali drobirske ter blatne tokove. Zrnasti ali drobirski tokovi so zmes drobno- in
grobozrnatega materiala, vode in/ali zraka. Še bolj plastični in viskozni so blatni tokovi, kjer
gre za mešanico finozrnatih sedimentov in/ali preperine ter vode (Popit, 2015).
Kadar obravnavamo starejše, manj aktivno plazenje, v širšem to poimenujemo kot fosilni plaz.
Prepoznamo ga po nagubanem, stopničastem in grbinastem pobočju. Občasno se mestoma
pojavljajo manjši površinski zdrsi z značilnim pojavljanjem bolj mokrotnih površin (Ribičič,
2007). Fosilni plazovi so lahko zelo problematični, saj jih v prostoru težje prepoznamo, še
posebej, če so že zelo preoblikovani. Kljub temu predstavljajo potencialno nevarnost ponovne
sprožitve zato moramo biti nanje pozorni (Ribičič, 2007, Žakelj, 2009, Popit, 2015). Reaktivacijo
fosilnega plazu lahko povzročijo klimatski dejavniki (obilne padavine), človekovi gradbeni in
drugi posegi (Ribičič, 2007, Popit, 2015), ob ekstremnih pogojih tudi ponovno tektonsko
delovanje (potres, vulkanizem) (Ribičič, 2007).
Pobočne procese, še posebej fosilne, proučujemo z dveh vidikov. Prvi je geomorfološki, kjer
opisujemo morfometrične lastnosti posameznega pobočnega procesa. Sedimentacijski vidik je
drugi, s katerim prikazujemo strukturo in teksturo odloženih sedimentov (Popit, 2015). Na
fosilnem plazu prevladujejo ploskovni elementi. Kjer se odlomi material in zdrsne po pobočju,
je zgornji odlomni rob. Odlomni robovi so lahko tudi ob straneh, a so manj izraziti. Odlomni
rob poteka po stiku različnih plasti, kjer se oblikujejo razpoke. Te omogočajo, da kamnina
razpada v grude. Razpoke se pojavljajo tudi pri stranskih odlomnih robovih, kjer so lahko
vzporedno s smerjo plazu ali se širijo navzven ter tako širijo območje plazenja. Odlomni rob
poteka na strmem, tudi previsnem pobočju. Je valovite, polkrožne ali skledaste oblike. Pod
njim nastane zgornja drsna površina, ki predstavlja zdrs materiala. Njej sledi drsna ploskev v
telesu plazu, v osrednjem delu plazu. Na tem delu plazu so pogosti stopničasti ali terasasti
prehodi na površju s položnejšega v strmejši predel ali obratno. Z narivanjem in gubanjem v
tem delu nastajajo kotanje (vbokline) in izbočeni griči. Kotanje so okrogle ali elipsaste oblike,
v njih se pogosto nabira voda in posledično nastaja močvirje. Tudi griči so lahko okrogli ali
elipsasti in so usmerjeni prečno na pobočje plazu. Peta ali čelo plazu predstavlja konec plazu,
kjer se material nariva na podlago (narivna cona). Strižni odpor tal se močno poveča, zato se
plazeče mase tu ustavljajo in oblikujejo v obliki pahljače. Ker so še vedno pod pritiskom višje
ležečih mas ali zaradi spodjedanja plazu na vznožju, lahko prihaja do sekundarnih plazenj.
Ponekod se na nekaterih lokacijah plazu kaže matična kamnina, po kateri je plaz drsel.
Imenujemo jo razkrita podlaga (Ribičič, 2007, Žakelj, 2009).
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SLIKA 2: Shema zemeljskega plazu (Prirejeno po: Komac, Zorn, 2007; Popit, 2015).

2.1.2. Zajezitvena jezera in sedimenti
Sekundarni prostorski učinki plazov so zajezitvena jezera in blatni tokovi (Angeli in sod., 1996).
Jezera so v geološkem smislu začasen pojav. Nastajajo v kotanji, bazenu ali z zajezitvijo.
Sčasoma se kotanja zapolni s sedimenti, ki povzročijo propad jezera. Jezera najpogosteje
najdemo na tektonskih območjih, na vulkanskih kalderah, ledeniških, kraških kotanjah in
kraterjih meteoritov. Nastanejo tudi za različnimi zajezitvami, npr. v rečnih dolinah, za
ledeniškimi morenami, lavinimi tokovi, plavinami in plazovi (Talbot, Allen, 1996). V splošnem
po načinu nastanka delimo jezera med vglobljena in zajezitvena. Vglobljena jezera so nastala
s poglobitvijo jezerske kotanje. Na takšen način so nastala tektonska (v tektonskih jarkih,
kotanjah, kraterjih) in erozijska (zaradi ledeniške mehanske erozije – v krnicah, dolinah, kraške
korozije – vrtačah, kraških poljih, podzemnih jamah) jezera. Med zajezitvena jezera uvršamo
tista, ki so nastala za naravno zajezitvijo odtoka (za čelnimi morenami ledenikov, sipinami,
rečnimi nanosi, lagunami in podornim gradivom) in za umetno pregrado (umetno zgrajenimi
jezovi hidroelektrarn in namakalnih jezer) (Zolitschka, Enters, 2009).
V jezerskih sedimentih lahko pridobimo ogromno informacij o preteklih klimatskih pogojih in
okoljih. Sedimenti, odloženi v jezeru, predstavljajo celotno odtočno kotlino in ublažujejo vplive
katastrofalnih dogodkov (npr. erozija prsti, neurja) (Talbot, Allen, 1996) in podnebja (jezera so
hramba velikih količin toplote) (Plut, 2000). V preteklih geoloških obdobjih (npr. trias,
pleistocen) so bila jezera veliko obsežnejša kot današnja in vanj so se odlagale ogromne
količine materiala, tudi več kilometrov na debelo. Območja takšnih nekdanjih jezer so danes
intenzivno znanstveno proučevana, saj so ekonomsko zelo pomembna (nahajališča nafte,
urana, premoga in drugih ekonomsko pomembnih surovin) (Talbot, Allen, 1996).
Najbolj reprezentativen vir podatkov o preteklih geoloških okoljih so finozrnati organski in
anorganski sedimenti. Najznačilnejša nizkoenergijska jezerska sedimenta sta mulj in blato.
Občasno so prisotni tudi karbonati. Pomembno je, da se sedimenti odložijo na debelo ter da
jih kasneje prekrijejo drugi in tako ohranijo. Dajejo torej nepretrgan niz podatkov od nastanka
jezera do njegove sedanjosti oziroma izginotja jezera. Ker so jezera plitvim morjem podobna
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vodna telesa, vendar veliko manjša, se sedimenti običajno odložijo skoraj zaporedno po načelu
superpozicije brez poznejše erozije ali diageneze.1 To načelo temelji na splošnem dejstvu, da
so bili materiali na dnu odloženi najprej in so starejši od višje ležečih. V nekaterih primerih po
odložitvi materiala prihaja do sekundarne premestitve ali spremembe sedimentov do
obrnjenih stratigrafskih profilov.2 To je lahko posledica gravitacijske sile (podor, narivanje,
premeščanje materiala iz plitvih v globlje dele), erozije močnih tokov, mešanja vode ali visoke
bioaktivnosti (bioturbacija3). Tudi zaradi ledu na priobalnih delih jezer prihaja do prevelikih
napetosti in stiskanj sedimenta. Tako je potrebno takšne vzorce sedimenta nadomestiti s
tistimi, kjer do takšnih procesov ni prihajalo (Talbot, Allen, 1996, Gilbert, 2003).
Sedimenti so lahko alohtonega ali avtohtonega značaja. Alohtoni sedimenti so nastali znotraj
razvodnice vodotoka z majhnimi mehanskimi in kemičnimi spremembami. Avtohtoni
sedimenti so v padavinski vodi raztopljene soli ali ostanki vodnih rastlin in živali.
Najpomembnejši vir sedimentov v jezeru so alohtoni rečni sedimenti, od grobozrnatega na
rečnem dnu ter finozrnatega sedimenta v suspenziji. Iz zraka se v jezera odlaga avtohton
finozrnat prah, ki vključuje mineralne in organske snovi naravnega in človeškega izvora
(Talbot, Allen, 1996, Gilbert, 2003). Žveplove, dušikove in fosforjeve spojine so značilni
onesnaževalci in povzročitelji kislih padavin. Te povzročajo zakisanje jezer, kar pomeni, da
jezera prehajajo iz oligotrofnega v evtrofno stanje. V takšnih jezerih je večja koncentracija
hranil in planktona, večja je tudi poraba kisika. Jezerska voda ni primerna za pitje ali za življenje
ribje populacije (Plut, 2000). Vir sedimentov so tudi raztopljene snovi v vodotoku in podtalnici
(npr. kalcijev karbonat) ter snovi, ki nastajajo pri biološki aktivnosti jezerskih organizmov
(fotosinteza, dihanje) (Talbot, Allen, 1996, Gilbert, 2003).
Sedimentacijske procese uravnava čas obstoja (ang. residence time) vode v jezeru. To je čas
vse od vstopa vode in sedimentov v jezero kot pritok reke ali kot padavine do izstopa kot odtok
ali z izhlapevanjem. Čim daljši je, bolj verjetno bo imel delec sedimenta čas, da se odloži na
jezerska tla. Sedimentacija je odvisna tudi od medija prenosa in velikosti. Sediment v raztopini
pogosto uide iz jezera, medtem ko se debelozrnat klastičen in biogen sediment ujame. V
splošnem velja, da se v času obstanka npr. 0,1 leta ujame 80–95 % vsega vnosa sedimentov,
medtem ko se v času enega leta ali več ujame 95 ali več % (Zolitschka, Enters, 2009).
Sedimente klasificiramo tudi glede na mesto odložitve v jezerski kotanji. Ob jezerski obali se
plasti sedimenta zelo hitro spreminjajo. Pogosto se zamenjujejo delte (ozki pasovi
grobozrnatih in peščenih frakcij rečnih sedimentov) z območji vršajev. Delte se izoblikujejo na
proksimalnem delu jezera na ustju rek, kjer se odložijo največji klastični sedimenti (prod,
pesek). Ponekod se delte ne izoblikujejo ali so slabše razvite, kjer tokovi in valovi takoj
prestavijo odložene sedimente. V središču jezerske kotanje so odloženi finozrnati muljasti
sedimenti (Talbot, Allen, 1996, Gilbert, 2003). Finozrnati sedimenti se v jezero prinašajo v
suspenziji kot upočasnjen tok, curek (ang. jet) in se odložijo distalno od suspenzije na dno
jezera. Odložitev temelji na Stokovem zakonu. To pomeni, da delec premera 10 µm potrebuje
od enega do dveh tednov, da se odloži 100 m daleč. Še manjši delci, npr. 1 µm potrebuje za to
1

Diageneza pomeni »spreminjanje usedlin, kamnin in mineralov zaradi fizikalnih, kemičnih ali bioloških vplivov v
Zemeljski skorji«. Podobni izrazi so tudi litifikacija, metamorfoza in preperevanje (Geološki terminološki slovar,
2006).
2
Stratigrafski profil je »geološki profil, ki zajema stratigrafske enote«. To so »litološko ali geokronološko določeno
zaporedje plasti ali geoloških teles« (Geološki terminološki slovar, 2006).
3
Bioturbacija je »proces mešanja sedimentnega substrata zaradi delovanja organizmov« (Geološki terminološki
slovar, 2006).
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razdaljo več let. Nekateri modeli predvidevajo še daljši čas usedanja delcev, saj vključujejo še
druge parametre (Gilbert, 2003).
Enačba 4
𝑣=

(𝜌𝑠 − 𝜌𝑤 ) × 𝑔 × 𝑑2
18η

ρs = gostota sedimenta; ρw = gostota vode; g = gravitacijski pospešek, d = premer delca; η = dinamična
viskoznost vode (Gilbert, 2003).

Po sestavi ločujemo klastičen, biogen in hidrogen sediment. Klastičen sediment je produkt
mehanskega in kemičnega preperevanja kamnine ali nesprijetega materiala (Gilbert, 2003).
Dalje ga klasificiramo po mineralni sestavi, po velikosti zrn (od balvanov (>256 mm) do velikosti
gline (<0.004 mm)), po sedimentnih strukturah in stratigrafiji (Gilbert, 2003, Schnurrenberger,
Russell, Kelts, 2003). Finozrnat sediment je odložen na dnu jezera, medtem ko je grobozrnat
odložen v pritočnem delu, v rečni delti. Biogeni sedimenti so ostanki vodnih organizmov z
manjšo količino alohtonega organskega materiala. Zgrajeni so pretežno iz ogljikovodikov,
kalcija (v obliki kalcita ali aragonita), fosforja in kremena. Še posebej prevladujoč v jezerih
srednjih geografskih širih je črni organski mulj gyttja. Hidrogen sediment je posledica
izhlapevanja padavin in odlaganja v vodi raztopljenih soli ter izhlapevanja higroskopske vode
med zrnci peska in proda v sedimentu. Tako ločimo evaporite v slanih jezerih in lapornate
depozite v trdi vodi (Gilbert, 2003).
Jezerske odložitve prepoznavamo po treh ključnih kriterijih: prisotnost favne, kemičnih in
fizičnih značilnosti. Pri prvem kriteriju izključujemo prisotnost morske favne. Za morsko favno
so značilne korale, školjke iz debla Brahipoda, iglokožci, glavonožci in mahovnjaki (Ectoprocta).
V sladkovodnih jezerih ti niso prisotni, so pa značilne diatomeje (kremenaste alge)
sladkovodne rastline, zelene alge, sladkovodne ribe, kače, školjke, polži in raki (razred
dvoklopniki). Vrstna pestrost favne je manjša kot v morju, saj v jezerih večkrat prihaja do zelo
stresnih situacij, kot so klimatske spremembe. Pri fizikalnih procesih so za sladkovodna okolja
značilna odsotnost plimskih tokov, manjši neizraziti valovi in letna nihanja gladine jezera. S
kemičnimi značilnostmi ugotavljamo prisotnost določenih mineralov v sedimentu. V
sladkovodnih okoljih je prisotnih več kisikovih izotopov kot v morskih okoljih. Izotopi so
ohranjeni v mehkužcih, rakih, stromatolitih4 in anorganskih usedlinah. Kemične značilnosti
glede na druge kriterije dajejo najbolj zanesljive podatke za potrditev prisotnosti jezerskih
sedimentov na nekem območju (Talbot, Allen, 1996).
2.1.3. Zajezitvena jezera v Sloveniji
Naravna zajezitvena jezera so v slovenskem alpskem svetu pogosteje nastajala ob koncu
pleistocena s periglacialnim preoblikovanjem pobočij. Ledeniki so preoblikovali doline in po
umiku vplivali na spremembo statike pobočij. Iz obdobja pleistocena in prazgodovine je bilo
do sedaj identificiranih sedem skalnih podorov, za katerimi je bil vsaj začasno zajezen vodotok
(Komac, Zorn, 2007).
Največji med njimi je skalni podor Kuntri pri Srpenici. Nastal je na južnem pobočju Polovnika.
Pobočni grušč se je pomešal z morenskim in zajezil Sočo. Ocenjuje se, da je bilo podornega
grušča okoli 200 milijonov m3. Nastalo je dolgo in globoko jezero. Brückner (1909) ocenjuje,
4

Stromatolit je »kalcitna ali aragonitna skorja na morskem dnu, ki nastaja pri presnovi modrozelenih cepljivk«
(Geološki terminološki slovar, 2006).
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da naj bi segal do nadmorske višine 400 m 10–12 km po Soški dolini navzgor (Komac, Zorn,
2007). V jezeru se je odlagala jezerska kreda, skoraj 200 m na debelo. Analize kosa borovega
lesa v jezerski kredi so pokazale starost 12.490 ± 70 let 14C. Zadnje datacije so v letih 2001–
2004 izvedli Bavec in sodelavci. Na podlagi odvzetih kosov lesa so v zgornjem delu profila, 60
cm od najvišje lege profila, določili starost 5.885 ± 60 14C (tj. 6.590–6.910 koledarskih let pred
sedanjostjo). V spodnjem delu, na globini 34 m, so sedimenti stari 12.790 ± 85 14C let (tj.
14.400–15.900 koledarskih let pred sedanjostjo). Ocenjujejo, da se je sediment odlagal med
3,7 in 4,5 mm/leto. V profilu sedimenta se menjujejo temne in svetlejše lamine. Pri svetlejših
laminah je bilo ugotovljeno, da so bolj drobnozrnate (povprečna zrnavost je 8,1 μm) in
vsebujejo manj SiO2 (8 %) kot temne lamine (zrnavost 10,8 μm; delež SiO2 14 %). Takšne razlike
v sedimentaciji so verjetno zaradi različnih virov sedimentiranega materiala (karbonatnega in
flišnega) (Gosar, Kovačič, Bavec, 2008).
S pobočja Polovnika se je jugovzhodno od Trnovega na Soči sprožil še en podor, ki je zajezil
Sočo. Nastalo je jezero z gladino na 460–470 m nadmorske višine. Soča si je utrla pot med
skalovje in izoblikovala deber. Podobno kot pri skalnem podoru pri Srpenici (Kuntri – 531 m)
tudi tu podorno gradivo sestavlja manjše vzpetine v dolini Soče (Molid – 479 m; Dolenji hrib –
482 m). Podor je še vedno aktiven, saj je do zajezitve prišlo tudi v novembru 1990 (Komac,
Zorn, 2007).
Tudi nad vasjo Črča v zgornji Soški dolini pred dolino Lepena je podor s pobočij med Svinjakom
(1653 m) in Bavškim Grintavcem (2347 m) zajezil Sočo. Jezero naj bi segalo v Lepeno, Kunaver
(1975) navaja, da naj bi bila jezerska kreda stara okoli 12.000 let (Komac, Zorn, 2007).
Skalni podor Molida je podor nad Staroselskim podoljem pod pobočji Matajurja. Podor je
vplival na spremembo toka Soče. Zgodovinar Carl von Czoernig je v 19. stoletju predvideval po
zapisih rimskega zgodovinarja Plinija in langobarskega zgodovinarja Pavla Diakona, da se je
plaz zgodil leta 585 našega štetja. Do takrat naj bi še Soča odtekala proti Robiču v Nadižo.
Zaradi zajezitve je nastalo jezero do Kobarida. Hkrati je Soča pričela odtekati proti Tolminu
(Komac, Zorn, 2007).
Do zajezitve Soče je morda prišlo tudi pri skalnem podoru pri Zatolminu. Nekaj metrov debela
plast gruščnatega podornega materiala je odloženega na približno 6 km. Višje so odloženi tudi
rečno-ledeniški prodi. Nekateri avtorji (Kunaver, 1993, Vrabec, 1998) tako tudi gruščnati
material interpretirajo kot nesprijeto morensko gradivo. Verjetno je najprej nastal podor, ki je
kasneje prešel v drobirski tok, do zajezitve ni prišlo. Dosedanje raziskave niso dokazale obstoj
jezerskih sedimentov (Komac, Zorn, 2007).
V prazgodovinskem času sta bila sprožena tudi podora pod Planskim vrhom in v dolini
Radovne. Podor pod Planskim vrhom se je sprožil s severnega pobočja Mežakle in zajezil Savo.
Sprožilo se je 10 milijonov m3 apnenca in dolomita in zasulo dolino do 20 m visoko. Jezero naj
bi segalo do Hrušice, odložilo se je do 10 m jezerske krede. Raziskave starosti peloda so
pokazale, da je bila odložena v holocenu. Podor v dolini Radovne je sicer bil manjši kot izpod
Planskega vrha. Kljub temu so v preteklih raziskavah prikazali prisotnost jezerske krede, čeprav
ta ni nujno povezana s podorom (Komac, Zorn, 2007).
V zgodovinskem obdobju so do sedaj preučevani dva skalna podora in en zemeljski plaz z
zajezitvijo vodotokov. Prvi izmed skalnih podorov je nastal na grebenu Košute v Karavankah in
zajezil potok Mošenik. Zajezitev naj bi segala le do Žverca v Podljubelju. Potok je pregrado
hitro prebil. O jezerskih sedimentih dosedanje raziskave ne poročajo (Komac, Zorn, 2007).
Naslednji zemeljski plaz se je zgodil 1. novembra 1990 ob katastrofalnih poplavah v Zgornji
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Savinjski dolini v Podvolovljeku. Nastala 10–15 m visoka pregrada je zajezila Lučnico. Za njo je
nastalo skoraj 1,5 km dolgo jezero. Že čez nekaj ur je Lučnica prebila jez in z 2-metrskim valom
preplavila spodnji del Luč (Natek, 1991). Zadnji proučevan skalni podor z zajezitvijo se je zgodil
10. maja 2004 v Pologu v dolini Tolminke. Podorno gradivo je sicer zajezilo Tolminko, a je reka
vseeno tekla skozi grušč. Čez čas si je izdolbla tudi strugo in izpraznila nekaj metrov globoko in
nekaj sto metrov dolgo jezero. Ob preboju se je zgodil tudi udarni val, ki je povzročil prenos
materiala v nižje lege in poglobitev struge (Komac, Zorn, 2007).
KARTA 1: Skalni podori z zajezitvenimi jezeri v Sloveniji.

2.2. PREGLED LITERATURE
Fosilni plaz na Vranskem je prvič kartiral Teller leta 1898 na geološki karti Mozirje ob Savinji
(Prassberg an der Sann). Prikazan je kot pobočni grušč, melišče in podorni material. Lociral ga
je južno od naselja Tešova do zgornjega dela Brodov vse do Sela pri Vranskem. Severno od
Tešove je označil andezitno intruzivno telo, južni del Brodov pa kot pliocenske naplavne rečne
sedimente (Teller, 1889).
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SLIKA 3: Izsek iz geoloških kart Mozirje in Celje v merilu 1:75.000 (Vir: Teller, 1889, Teller, 1907).

Podorni grušč je prikazan tudi na Osnovni geološki karti 1:100.000 List Ljubljana iz leta 1982.
Kartirali so ga na večjem območju kot Teller. Podorni grušč obsega tudi območje nad Tešovo
in sega vse do strmih sten na Ropasiji. V telesu podora se razdeli material na dva jezika. Prvi,
zahodnejši sega v erozijski jarek Podgrajščice, skoraj do njenega ponora pred jamo Veternico.
Drugi jezik sega do Gaberška v naselju Brode do vršaja potoka Cerknica. Okoli tega dela podora
okoliško kamninsko zgradbo označujejo kot pobočno pliokvartarno ilovico z roženci ali
gruščem (Premru, 1982).
V drugih virih fosilni plaz in zajezitveno jezero ni bilo niti preučevano niti omenjeno. Tako v
nadaljevanju povzemamo ugotovitve raziskav o geomorfnih procesih tega območja, kjer
nekatere podajajo posredne informacije o obstoju fosilnega plazu in zajezitvenega jezera.
2.2.1. Dosedanje geomorfološke raziskave
V 60 letih 20. stoletja so potekali raziskovalni projekti kvartarnih sedimentov po celotni Celjski
kotlini. Namen projektov je bilo določiti mesta za gospodarsko izkoriščanje gline, peskokopov
in kamnolomov. Narejenih je bilo tudi nekaj vrtin z ročnim svedrom za namene
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granulometrične analize. Radinja ugotavlja, da so gline večinoma oligocenske starosti, nekaj
tudi iz pliocena, medtem ko miocenskih ni. Aluvialni sedimenti so plavnega značaja, saj se med
plastmi gline pojavljajo leče proda in peska. To dokazuje tudi njihova razširjenost vzdolž
celotne doline in njihova nagnjenost, ki sledi poteku reliefa (Radinja, 1960).
Na vzhodni strani Vranske kotlinice na območju zaselka Tržca opisuje pomol, na višini 350 m,
ki poteka prečno na dolino Bolske in se spušča v višini od 15 do 40 m. Podlaga tega pomola je
apnenec, ki je močno korodiran, vidne so tudi globoke zajede. Te zapolnjuje sivo rumena
ilovica, ki sega navzgor 2–3 m. Po navedbah naj bi to ilovico v bližini uporabljali za žganje opeke
(Radinja, 1960).
Na splošno je obseg aluvialne ravnice Bolske v pasu nekaj sto metrov ter do debeline 2–3 m in
leži neposredno na erodirani oligocenski podlagi. Bolska ima dve terasi, prva in mlajša je 1–3
m nad aluvialno ravnico, druga in starejša pa 2–5 m nad prvo, ponekod tudi višje. Med
Čepljami in Pondorjem je debelina aluvialne ravnice okoli 2,1 m. V zgornjem in spodnjem delu
je peščena zaradi pogostih poplav. V srednjem delu se nahaja ilovnat, ponekod tudi glinast
material. Pod njim pa je oligocenska sivica. Oligocenska sivica se v strugi Bolske zelo pogosto
pojavlja. Nastala je v zgornjem oligocenu in je zelo sprijeta, homogena, modrosiva lapornata
glina s školjkastim lomom. Bolska se je vrezovala tako v svojo aluvialno akumulacijo, kot v
oligocensko podlago. Ponekod, med Gomilskim in Dolenjo vasjo, je oligocenska sivica prekrita
s tanko plastjo recentnega peščenega proda, zato se tam ne vrezuje toliko kot drugod. V
Preboldu pod nekdanjo tekstilno tovarno se je Bolska vrezovala v oligocensko sivico v globini
3,5 m, skladi so upadali proti severu 3–6° (Radinja, 1960).
Meze (1966) v geomorfološki monografiji o Zgornji Savinjski dolini prvi opozori na pobočne
procese na Dobroveljski planoti. Dobroveljsko planoto umesti kot vzhodno nadaljevanje
Menine v geološkem smislu. Ločuje ju potok Volažnica na gornjegrajski strani ter suha dolina
nad Vologo na savinjski strani. Predvsem zahodni del, ki je višji in zgrajen iz različnih triasnih
sedimentnih in magmatskih kamnin, je bolj nagnjen k pobočnim procesom. Keratofirji
(keratofirska lava) so se odlagali po zelo razčlenjenem površju in vplivali na to, da je današnji
relief Dobrovelj manj planotast kot pri drugih apneniških planotah. Zaplate keratofirja so tudi
omogočile, da se je razvila gosta rečna mreža. Keratofir je danes na nadmorski višini okoli 1000
m. Moral bi biti precej višje, saj je na Menini pri 1200 m. Tudi že celotna Dobroveljska planota
je okoli 500 m nižje kot Menina. Meze zanika, da bi šlo za tektonsko zniževanje, ampak za
odnašanje materiala s fluvialno erozijo. Predvideva, da so Dobrovlje nastale kasneje kot
Menina. Intenzivnejše naj bi bilo tudi dviganje planote. Najmlajši zgornjetriasni pokrov je bil
že v celoti odstranjen, da so na površje prišli keratofirji. Meze meni, da se je erozija ustavila,
ker so bile večina keratofirjev odnesenih, površje pa je pričelo zakrasevati (Meze, 1966).
Obsežen geološki pregled območja je poleg kartiranja Osnovne geološke karte 1: 100.000 bil
izveden v času gradnje avtocestnega odseka Arja vas–Vransko. Avtocestni odsek Arja vas–
Vransko so gradili v letih 1995–1997. Za odsek Šentrupert–Vransko so v letu 1994 izvedli
geološke geomehanske meritve. Na območju raziskave in v okolici so izdelali 39 vrtin z opisi
posameznih plasti in s priporočili za gradnjo objektov (Fašalek in sod., 1994).
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KARTA 2: Lokacije vrtin geološko-geomehanske analize na avtocestnem odseku Arja vas–Vransko.

Pri ledini Ilovica so bile s tremi vrtinami (ŠLO 27, ŠLO 28 in ŠLO 29) ugotovljene naslednje plasti.
Do okoli 2 m globine pri vseh prevladuje poplavni melj in pesek z drobnimi prodniki z malo
organskih sledi. Nato sledijo plasti, ki so pretežno zgrajene iz proda oziroma glinastega proda.
Pri 4 m je ugotovljen peščen prod v plasteh. V vrtini čez nadvoz pri gozdu pa glinast grušč v
vršaju. Ta se nadaljuje v hudourniški grušč do 5,5 m ter v oligocenski tanko slojevit sivo zelen
lapor z vložki tufa do 7 m globine. V drugih dveh vrtinah je sestava podobna, vendar lapor
oziroma glinavec v zgornjih plasteh prepereva v mastno poltrdno glino. Nekaj sto metrov
dolvodno na območju ledine Na loki, južno od Vranskega (ŠLO 25 in ŠLO 26), se v zgornjih
plasteh pojavlja poplavni nanosi glinastega in tudi peščenega melj s prodom in peskom. Na
globini med 2–4 metre se pojavlja večja količina meljastega in peščenega proda z večjimi kosi
(samicami). Ta plat je tudi vodonosnik talne vode, ki različno niha in se običajno pojavlja okoli
1,5 m globine. Pod to plastjo sledimo oligocenskim plastem, ki so zgrajene iz sivo zelenega
glinavca s tankimi vložki tufa in meljastega laporja (Fašalek in sod., 1994).
Na območju naselje Brode so izdelali pet vrtin (ŠLO 23, ŠLO 24, ŠLO 24a, ŠLO 24b in ŠLO 24c)
na nasprotnih deli nadvoza. V tem delu so avtocesto zgradili v usek manjše vzpetine. Pred
gradnjo je tu bila ovalna zajeda, ki je prehajala v ozek vrh. Na vzhodnem delu vzpetine je proti
dolini Bolske prehajala v glinast vršaj. Opazili so, da je površje labilno, saj prihaja do manjših
usadov, predvsem plitvih zdrsov. V prvih štirih vrtinah je do okoli 2,5 m značilen prod s peskom
in tudi z gruščem, ki proti vrtini 23 in 24c prehajajo v melj in meljno ali peščeno glino. Tem
plastem sledi različno preperela glina, ponekod z gruščem in meljem. Zadnjo plast od okoli 6
m, pri nekaterih tudi pri 7,5 m (pri 24a in 24b) sestavljajo glinaste do meljaste oligocenske
plasti (laporji, glinavci) (Fašalek in sod., 1994).
V Čepljah pri uvozu in izvozu na avtocesto in ob potokih Bolska in Širjavka so izdelali sedem
vrtin (ŠLO 18, ŠLO 18a, ŠLO 19, ŠLO 20, ŠLO 21, ŠLO 22, ŠLO 24a), medtem ko je bila še ena
izdelana v 70 letih (S 113). V plasti do okoli 1 m prevladuje poplavni melj in pesek, ki prehaja
v prod (posamezni kosi tudi do dolžine 30 cm) vse do okoli 7 m globine. Prod je grobozrnat in
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zaglinjen z lečami melja in peska. V vrtini 18a je bil zaznan hudourniški nanos iz glinastega
grušča s slabo zaobljenim prodom. Tem sledi plast mastne, tudi peščene gline, ki prehaja v siv
glinavec ali lapor. Plast se prične pri 4 m globine blizu sedanje struge Bolske in pri 7 m nekoliko
bolj vstran (Fašalek in sod., 1994).
Ostalih 21 vrtin je bilo izdelanih na območju nizkega gričevja pod Dobrovljami ob podvozih
Čeplje, Stopnik, Prekopa in Šmartno. Ob podvozih Čeplje in Stopnik prinašata material potoka
Poltav in Tudruščica. V zgornjih plasteh do okoli 2,5 metra prevladuje droben pesek s prodniki,
celo do 8 m globine v vršaju Tudruščice. Med prodom je ponekod prisoten tudi grušč (I1) in
organski ostanki (I1, SLN 14, ŠLO 17, ŠLO 17b), ki so posledica hudourniških nanosov. V dveh
primerih (SLN 13, SLN 16) je bila odkrita organska glina s prehodi v šoto in s pooglenelim
rastlinstvom. Pri SLN 16 je ta plast že pri 0,3 m in sega do 3,1 m. Območje vrtine je močvirnato.
Občasno se vode stekajo proti gozdovom na jugu. Podobno je tudi pri vrtini ŠLN 13, kjer se
steka manjši občasni vodotok. Tem plastem na globini okoli 5 m sledi oligocenski glinavec ali
lapor (Fašalek in sod., 1994).
Območje podvoza Prekopa in Šmartno je do globine okoli 2 m zgrajeno iz meljastih glin s
prehodi v grušč, v nekaterih vrtinah v pesek in prod. Nižje od 2 m pa so večinoma iz drobnega
proda (do 50 mm) s peskom, ki je močno zaglinjen. V nekaterih profilih (ŠLO 13, P1, P2, P3) se
iz zgornjih plasti glina nadaljuje tudi v spodnje plasti, vendar so te vrtine izvrtane le do okoli 3
m. Na primeru S99 je bila pri 6 m ugotovljena organska glina s preperelim lesom (Fašalek in
sod., 1994).
Zadnje študije tega območja se nanašajo na aktivno plazenje v naselju Brode in značilnosti
poplav. Na območju prišlo do dveh večjih plazenj na fosilnem plazu. Ob spomladanskem
obilnem deževju v letu 2008 se je območje podornega grušča v naselju Brode pri Vranskem
reaktiviralo ob gradnji stanovanjskega kompleksa Sončni vrtovi (Ribičič, 2008a). Ribičič (2008a)
je izvedel inženirsko geološko kartiranje plazu, kjer ugotavlja, ga gre za ponovno aktiviran
fosilni plaz. Znaki za fosilni plaz so vidni v okolju, a so zaradi kmetijske obdelave nekoliko
zabrisani. Vidi se zgornja drsna ploskev, na zgodnjem delu naselja ter več depresij. Premiki v
preteklosti so bili tudi več kot 10 m na tej drsni ploskvi. Predvideva, da je pobočnega materiala
na tem delu vsaj 16 m. Material leži na oligocenski lapornati glini sivici oziroma peščenem
laporju (Ribičič, 2008b, Ribičič, 2009). Plaz neposredno ogroža pet gospodinjstev, posredno pa
šest. Odpira in poka tudi cestna infrastruktura do naselja. Plaz je še vedno zelo aktiven, saj se
je po enem letu, ko so opustili gradnjo in deloma sanirali del plazu pri izkopni jami, višje pojavil
še nov odlomni rob, povečale so se tudi razpoke na poslopjih in ostali infrastrukturi (Jelen,
2011).
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SLIKA 4: Zgornja drsna ploskev in depresiji nad stanovanji v Brodeh (Prirejeno po: Ribičič, 2009).

Zelo aktivni pobočni procesi so tudi v južnem delu naselja Brode, in sicer z ledinskim imenom
Tršca. Že Natek (1992) v poročilu o poplavi 1. novembra 1990 objavi, da je Bolska izpodjedla
in odplavila pobočje na desnem bregu struge. Kasneje se je prvotni usad povečeval zaradi
padavin in ponovnih katastrofalnih poplav v letih 1998, 2007 in 2010. Plaz danes še vedno ni
saniran, čeprav močno ogroža stanovanjski objekt, ki je bil kljub grožnji zgrajen po letu 1990.
Edini ukrep pred zavarovanjem so betonska korita, ki varujejo en del ježe terase, kar so
stanovalci uredili sami. Lastnik si je celo speljal meteorne vode po središču odlomnega roba
skoraj do dna, kjer je mrtvi rokav Bolske (Jelen, 2011).
SLIKA 5: Usad na desnem bregu Bolske v zaselku Tržca po poplavi 1. novembra 1990 (Vir: Natek, 1992).

2.2.2. Drugi viri in literatura
Ob gradnji avtocestnega odseka Arja vas–Vransko so na ledini Ilovica pri Vranskem odkrili in
raziskali ostanke rimske opekarne. Raziskave so potekale v letu 1995. Rimska opekarna je je
bila ustanovljena z namenom oskrbe II. italske legije, ki je bila nastanjena v Ločici pri Polzeli v
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letih od 168 do 172. Opekarna je delovala vse do 2. pol. 2. stoletja, nato pa predvidevajo kot
manjši opekarski ali keramični obrat vse do sredine 3. stoletja. Oskrbovali so vojsko z izdelavo
različne opeke. Njen položaj je bil izbran namensko, saj so v neposredni bližini zadostne
količine surovin – gline, vode in lesa. Tudi sam toponim Ilovica neposredno kaže na sestavo tal
tega območja, morda pa kaže tudi na obstoj delavnice. Opekarna je bila sestavljena iz
osrednjega prostora z dvema pečema, predprostora, kuriščnih kanalov, pet obokov. Severno
od peči je bil jarek – odpadna jama, zahodno pa delavnice in bivalni prostori, ki jih je Bolska
zaradi poplavljanja popolnoma uničila. Vogali peči so že v času delovanja popuščali, saj je
možno, da je že takrat bil teren večkrat poplavljen. Vzhodno od peči so našli ostanke večjega
objekta, ki je verjetno služil skladiščenju surovin in sušenju izdelkov. Ostanki so ležali plitvo
pod površjem, zato je bilo veliko elementov (žgalne rešetke, kupole) uničenih tudi z oranjem
(Lazar, 2006).
SLIKA 6: Rimska opekarna na Vranskem na ledini Ilovica v smeri proti jugozahodu (A) in primer kosa opeke z napisom II. italske
legije (B) (Vir: Lazar, 2006).

Ob izkopavanjih so izvedli tudi geofizikalne raziskave – električno upornost ter magnetno
metodo. Meritve so pokazale na prodne zasipe, ki so plitvo pod površjem. Najdišče je Bolska
prekrila z 0,2–0,5 m debelim nanosom proda in mivke. Severno od peči so ugotovili staro rečno
strugo Bolske ter kotanjo na jugozahodnem delu izkopa. Kotanja je bila zatrpana s prodom več
kot 2 m globoko. Predvidevajo, da gre za površino skoraj 150 m2. Kotanja je lahko bila del stare
struge Bolske, ki jo je kasneje sproti zasipavala ali pa so tam kopali ilovico za potrebe obrata
(Mušič, 2006).
V okviru arheoloških raziskav (Zupančič, 2006) rimske opekarne Ilovica so opravili tudi
petrološke in kemične raziskave sedem vzorcev arheološke keramike in vzorca gline iz obloge
peči. Analize so pokazale, da je glina v okolici Vranskega silikatna, saj je vsebnost kremena v
povprečju 70,5 %. Sestava gline je kloritno-illitna z majhno vsebnostjo kislih plagioklazov in z
vmesnimi prodniki ter peščenimi zrni, ki so iz različnih klastičnih kamnin. V litičnih zrnih med
delci kremena in drugih mineralov (muskovit, plagioklazi) se pojavljajo še kvarciti, roženci,
skrilavi glinavci, kremenov sljudni peščenjak, kremenov glinenčev peščenjak, biotit in črna
organska neprozorna snov. Iz vzorcev je bilo dokazano, da gre za lokalne gline različne
kakovosti. Opeko so izdelovali iz kakovostne gline z večjim deležem glinenih mineralov in manj
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kremena, medtem ko je glina za obloge peči vsebovala več peščenih delcev. V okolici
Vranskega se pojavljajo gline različne starosti: srednji oligocen, spodnji, srednji in zgornji
miocen, pliokvartar ter holocen. V času delovanja opekarne so verjetno glino kopali iz
neposredne okolice; na jugu ob pobočjih Posavskih gub, na vzhodu v motniški dolini ter na
severu ob pobočjih Dobroveljske planote (Zupančič, 2006). Tudi po rimskem obdobju so v
okolici delovali glinokopi in opekarne, npr. v Čepljah tovarna keramike in opekarna (Kočar,
1974) ter severozahodno od Vranskega (Premru, 1982, Zupančič, 2006).
Še en vir, ki znanstveno ni relevanten, ampak ga je potrebno omeniti, je ljudska pripovedka o
nastanku imena Vransko. Legenda je še danes zelo živa in govori o tem, da je ime Vransko
razvilo iz imena za ptico vrano. V vranski kotlini naj bi bilo nekoč jezero, ki so ga kasneje
prekopali, ga osušili in zgradili naselja. Vrane pa so se v jatah zbirale ob jezeru ter kasneje na
močvirju, zato so naselje poimenovali Vransko. Tam, kjer so jezero prekopalo, so naselje
poimenovali Prekopa, kjer pa so s čolni brodarili in prepeljali ljudi čez jezero pa Brode (Kočar,
1974). Takšen ljudski vir lahko kaže na možnost, da je bila ojezeritev še v zgodovinskem času,
da se je skozi ustno pripovedovanje ohranila vse do današnjih dni.

3. FIZIČNO-GEOGRAFSKE
VRANSKEGA

ZNAČILNOSTI

ŠIRŠEGA

OBMOČJA

3.1. OPREDELITEV OBMOČJA
Vransko leži v osrednji Sloveniji, na značilnem prehodu v vzhodno Slovenijo na nadmorski višini
okoli 340 m. Naselje leži v manjši kotlini, ki je del večje, Celjske kotline. S severne in zahodne
strani je obdano z višjima kraškima planotama Dobrovlje in Menina. Na jugu se dvigajo severni
deli Posavskega hribovja. Proti vzhodu je relief odprt, ločuje ga le manjši pomol. Območje, ki
ga obravnavamo v raziskavi, obsega južna pobočja Dobrovelj, nižje dele pobočij Posavskega
hribovja in predgorja Menine ter dolinsko dno Bolske in Merinščice.
3.1.1. Dobrovlje
Dobrovlje so kraška planota na južnem obrobju Kamniško-Savinjskih Alp. Umeščene so med
Zadrečko dolino na severu, Celjsko kotlino na jugu, Ložniško gričevje in Ponikovsko planoto na
vzhodu in Menino na zahodu. Imajo alpsko slemenitev v smeri jugozahod–severovzhod. V tej
smeri tudi upada nadmorska višina (Hribernik in sod., 2010; Pokorn, Uršič, 2015). Planota nima
tipičnega planotastega reliefa. Najvišji deli so na okoli 1000 m na območju planine Krašice vse
do Črete. Najvišja vrhova sta Šentjoški vrh (1077 m) in Tolsti vrh (1077 m) (Lidar, 2016). Na
zahodu Dobrovlje od Menine ločujeta izrazita suha dolina pri naselju Vologa na savinjski strani
in dolina potoka Volažnica na zadrečki strani. Proti vrhu prehajata v pomemben prelaz Lipe na
višini 721 m. Pod Šentjoškim vrhom prehaja suha dolina v izrazito skoraj 400 m visoko reber,
ki poteka vse do Španovega griča nad Tešovo in dolino potoka Podgrajščica. Od tod proti
severovzhodu planote izvira več kraških in hudourniških potokov (Podgrajščica, Cerknica, Črni
graben, Tudruščica, Kisovski potok, Trbolca, Trnavca, Jelovnik, Radigaj, Trebnik, Lagvaj in
številni neimenovani potoki) (Državna topografska karta …, 1997b; Lidar, 2016). V tem delu so
značilne neprepustne magmatske kamnine (kremenov keratofir, različni tufi, porfir in drugi
kisli piroklasti), ki so jih površinski vodotoki urezali in oblikovali z grapami in erozijskimi jarki
razvejan normalni rečni relief. Severovzhodno od izvira Trnavice pod Brezovcem (857 m) relief
prehaja v izrazito do skoraj 500 m visoko reber, ki se spušča v Spodnjo Savinjsko dolino (okrog
350 m nadmorske višine) (Buser, 1979). Reber je najizrazitejša nad območjem med Žovneškim
18

in Braslovškim jezerom. Poteka proti severu do Soteske, kjer se postopoma znižuje proti dnu
Savinje (Državna topografska karta …, 1997c).
Relief Dobrovelj je na stiku z Zadrečko dolino položnejši kot na savinjski strani. Od zahoda proti
vzhodu se v dolino stekajo naslednji potoki: Volažnica, Mostni graben, Suha, Črni graben in
več manjših neimenovanih potokov (Državna topografska karta …, 1997b). Značilni kraški izviri
so Bruhalnik pri Spodnjih Krašah, Štepčeva žrela in Tišlerjev studenec pri Spodnjih Krašah,
Zijavka pri Kokarjah (E-kataster jam, 2016), jame Sodnek (še neregistrirana), Pekel in Jama v
Žlaboru pri Nazarjah (E-kataster jam, 2016). Pri zadnjih treh je bilo ugotovljeno pretakanje in
polnjenje bazenov. Ob običajnih količinah padavin vode najprej odtekajo iz jame Sodnek. Ko
se v jami zapolnijo vsi bazeni in vhod jame ne more odvajati vse vode, se višek prične pretakati
v bližnjo Jamo v Žlaboru. Ob ekstremnih količinah padavin se tudi v Jami v Žlaboru (351 m)
zapolnijo vsi prostori in odtekanje se prične skozi višje ležečo jamo Pekel (360 m). Ob takšnih
situacijah so jamarji zaznali grmenje vode v 20-sekundnih intervalih nekaj metrov nižje od
vhoda, kjer so običajno večji nanosi proda in peska (Petrič, 2016).
Poleg kraških izvirov so se na razkritih apnencih izoblikovali še drugi kraški pojavi: vrtače, jame,
brezna in oblike kontaktnega krasa: ponori, požiralniki, suhe in slepe doline (Hribernik in sod.,
2010, Kodre, 2015). Kontaktni kras je najbolj izrazit na območju pod Čreto, nad Žovneškim
gradom in pod cerkvijo sv. Urbana v naselju Dobrovlje (Kodre, 2015). Zaradi prevlade
navpičnega vodnega odtoka so na Dobrovljah nastala predvsem brezna. Najgloblje je Brezno
presenečenja (–472 m) pod Šentjoškim vrhom. Sledijo mu Rovšnikovo brezno (–83 m), Preprat
(–52 m), Strojanškovo brezno 1 (–42 m), Ovčja jama (–37 m), Prepad (–26 m), Krdetova prepad
(–24 m), Goričarjeva prepad (–20 m), Metovžakovo brezno (–20 m) ter še nekaj brezen pod –
20 m globine. Jame na Dobrovljah so večinoma vodoravne, bogato zasigane in brez vodnega
toka, npr. Štabirnica, Matevžakova jama, Hlastejeva jama, Vračka zijalka, Jerekov brlog,
Škadavnica in druge manjše. Nekaj jam je vodnih, npr. Pekel, Sodnek, Jama v Žlaboru,
Veternica in Podgrajska jama (E-kataster jam, 2016).
3.1.2. Menina
Menina je kraška planota Kamniško-Savinjskih Alp. Značilna je alpska slemenitev v smeri
zahod–vzhod. Za razliko od Dobrovelj ima Menina v osrednjem delu bolj planotast relief. V
tem delu so nadmorske višine med 1200 in 1500 m. Najvišji vrh je Vivodnik (1508 m). Planota
je preoblikovana v številne vrtače. Pojavljajo se tudi izviri, manjše jame in brezna. Izviri so
prisotni v predelu, kjer se planota stika z drugimi pokrajinskimi enotami. V Zadrečki dolini so
pri krajih Šmiklavž, Gornji Grad in Kropa (Državna topografska karta …, 1997b, Lidar, 2016).
Izvir Kropa je zelo močan kraški izvir, saj omogoča delovanje zelo velike žage (Kladnik, 2001).
Na obravnavanem območju pod Srobotniško planino (968 m), Žlajfami (1032 m), Medvedovim
hribom (1046 m) in Smolnikom (1002 m) izvira Merinščica, ki se v Brodeh izliva v Bolsko
(Državna topografska karta …, 1997b, Lidar, 2016).
Registriranih brezen in jam je izjemno malo, kar je verjetno posledica še neraziskanosti
območja. Med brezni so bila registrirana Brezno nad Semprimožnikom 1 (–9 m), Brezno nad
Semprimožnikom 2 (–25 m), Petrova jama (–17 m) in Brezno v Črni Goši (–28 m). Med
vodoravnimi jamami je najbolj znana Jespa s 57 m dolžine (E-kataster jam, 2016), ki je tudi
zavarovana kot naravni spomenik (Štancar, 2016). Kategorizirana je kot jama s stalnim ledom.
Registrirani sta bili še Mala Jespa (12 m) in Podkrajnikova zijalka (28 m) (E-kataster jam, 2016).
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3.1.3. Posavsko hribovje
Posavsko hribovje je denudacijsko-erozijsko hribovje med dolino Savinje na severu in dolino
Save na jugu. So hribovit, težko prehoden svet podolžnih slemen in globoko zarezanih dolin.
Kamninska sestava je zelo pestra. Višji deli so zgrajeni iz apnencev in dolomitov, nižji in bolj
uravnani pa iz neprepustnih in erozijsko slabo odpornih kamnin (permokarbonski skrilavi
glinavci, meljevci, kremenovi peščenjaki, laporji in konglomerati). Tako so vodotoki površje
močno razčlenili in vrezali številne doline in grape. Nad njimi so ohranjeni ostanki nekdanjih
teras, ki prehajajo v zelo strma pobočja. Zanje so značilni denudacijski procesi in različni tipi
plazov. Pojavljajo se tudi terciarne usedline na dnu podolij, v katerih so premogonosne plasti
(Hrvatin, 2001, Pokorn, Uršič, 2015) (npr. Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Liboje, Zabukovica).
Natek (1993) v okviru izdelave Geomorfološke karte Celje deli Posavsko hribovje na več
podenot. Na obravnavano območje segata Šentjursko hribovje in Mrzliško hribovje. Šentjursko
hribovje je hribovje na severnem robu Posavskega hribovja in se stika s Celjsko kotlino.
Hribovje poteka od zahoda od doline Bolske nad Ločico pri Vranskem do doline Artišnice pri
Grižah na vzhodu. Mrzliško hribovje poteka južneje v liniji Zajasovnik–Čemšeniška planina–
Mrzlica–Liboje (Natek, 1993). Slemenitev Posavskega hribovja je alpska, v smeri zahod–vzhod.
Nadmorska višina Posavskega hribovja na obravnavanem območju upada v smeri od juga proti
severu. Najvišje nadmorske višine so na predelu Čemšeniške planine (1204 m), Črnega Vrha
(974 m), Javorškovega Velikega vrha (725 m) in Grmade (704 m). Vsi vodotoki so
hudourniškega značaja. Na območje doline Bolske pred Vranskim se stekajo Zaplaninščica,
Šmečka, Kotnica in nekaj občasnih vodotokov. Poleg teh v tem delu Posavskega hribovja
izvirajo še Kučnica, Ojstrica, Konjščica in več drugih manjših potokov, ki se stekajo v Spodnjo
Savinjsko dolino (Državna topografska karta …, 1998; Lidar, 2016).
Ob neurjih se okrepijo vsi hudourniki. Takšno neurje se je zgodilo tudi poleti 1994, ko se je
nevihtni oblak za dve uri zaustavil na območju Čemšeniške planine. Hudourniki so močno in
hitro narasli ter za sabo pustili katastrofalno razdejanje. Preplavljena so bila naselja, večina
lokalnih cest je bila uničenih, rečna korita s poddimenzioniranimi mostovi zatrpana s plavjem
in uničeni kmetijski pridelki. Potoki so prenašali in dolvodno odložili večje količine materiala.
Sprožilo se je tudi več usadov in plazov. Največja škoda je bila v dolina Zaplaninščice, Kučnice
in Konjščice (Natek, 1995).
3.1.4. Spodnja Savinjska dolina
Spodnja Savinjska dolina je zahodni in osrednji del večje Celjske kotline. Površje doline je rahlo
razgibano in razčlenjeno. Dve tretjini površja predstavljajo nakloni do 2°. Relief je
preoblikovala Savinja s pritoki. V osrednjem delu je nasula obsežen pleistocenski vršaj, ki
poteka od Letuša vse do vzhodnega dela ravnine. Kvartarne naplavine Savinje so zgrajene iz
karbonatnega proda in peska. Ostali potoki prinašajo peščene in glinene naplavine. Predvsem
potoki s Posavskega hribovja so izoblikovali izrazite vršaje, v katere so reke vrezale več nivojev
teras. Savinja ima pet ravni teras, ostali vodotoki manj (Natek, 2001).
Glavna leva pritoka Savinje sta Paka in Ložnica, ki pritekata iz Velenjske kotline in Ložniškega
gričevja. Ložnica vse od Polzele do izliva v Celju teče vzporedno s Savinjo, ker jo je pod Ložniško
gričevje in Ponikovsko planoto odrinil prodni vršaj Savinje. Podobno je tudi z Bolsko, ki je glavni
desni pritok Savinje. To je prodni vršaj odrinil pod Posavsko hribovje na jugu in od Gomilskega
do izliva v Dolenji vasi teče vzporedno s Savinjo (Natek, 2001).
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Natek (1993), Pokorn in Uršič (2015) Spodnjo Savinjsko dolino glede na oblikovanost reliefa
razdelijo še na podenote. Najnižje ležeča sta naplavna ravnica ob Savinji in Bolski in terasast
svet ob vodotokih. Nekoliko višje pa še nizko gričevje na obrobju dolinskega dna in območje
vršajev na prehodu z gričevnato-hribovitega sveta (Natek, 1993, Pokorn, Uršič, 2015).
KARTA 3: Splošna karta območja Vranskega in okolice.

3.2. GEOLOŠKI PREGLED ŠIRŠEGA OBMOČJA VRANSKEGA
3.2.1. Tektonski razvoj območja
V začetku triasa je bilo območje del plitvomorskega sedimentacijskega prostora Slovenske
karbonatne platforme. Odlagali so se plitvovodni apnenci in dolomiti. V srednjem triasu je
zaradi ekstenzije Slovenska karbonatna platforma razpadla na tektonske bloke, območje
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Vranskega in Dobrovelj je bilo še kopno. V delu Posavskih gub pa se je že pred tem pojavilo
ozko in globoko korito, kjer so se odlagali ploščati dolomiti in apnenci z roženci. Za spodnji
trias (začetek v aniziju, višek v ladiniju) značilna pretežno eksplozivna vulkanska aktivnost.
Piroklastični material in lava sta prihajala iz globokih prelomov, ki so potekali v smeri vzhod–
zahod (Buser, 1979, Vrabec in sod., 2009). Globoki prelomi so nastali zaradi kontinentalnega
razpiranja Tetide, ki se je pričelo v paleozoiku, vrhunec pa doseglo v triasu. Poleg območja
Vzhodnih Alp, Dinaridov, je zajelo tudi Južne Alpe, kamor je tedaj spadalo območje
Dobroveljske planote. Značilne so predornine in piroklastiti, ki jih danes najdemo v Savinjskem
in Tuhinjskem narivu. V bližini je bil prepoznan pirešiški vulkanizem, podmorskega značaja z
epizodnim delovanjem. Prevladujejo alkalno glinenčev riolit do alkalno glinenčev kremenov
trahit z brečo in lapilnim tufom. Tufi so v proksimalnih faciesih debelozrnati – vulkanske breče,
v distalnih pa pelitni. Kamnine so bile v času Alpidske orogeneze sekundarno spremenjene,
npr. metamorfne, hidrotermalne spremembe, preperevanje, procesi albitizacije, kloritizacije,
limonitizacije, kaolinizacije in sericitizacije. Na primeru Velike Pirešice gre za limonitizacijo, saj
se pojavljajo večja piritna rudna telesa (Trajanova, Grafenauer, 2009).
Iz ladinija je na območju Posavskih gub značilna psevdoziljska formacija. Gre za sedimentacijo
v novonastalih bazenih, ki so sestavljali Slovenski bazen. Ob sedimentaciji so se pojavljale
intruzije vulkanskih kamnin (Dozet, Buser, 2009, Vrabec in sod., 2009). Grad (1969) opiše in
kartografsko prikaže psevdoziljske sklade med Celjem in Vranskim. Pojem je uvedel že Teller
leta 1889, ko je opisoval skrilave glinavce s Celjskega gradu. V okolici Vranskega jih je Teller
opisoval že leta 1897 in jih povezal z velikotrnskimi skladi, ploščati apnenec pa enačil s krškimi
skladi. Sprva so sklade uvrščali med oligocenske skrilavce, kasneje tudi med ziljske sklade iz
karbona. Grad (1969) z mikrofavno ugotovi zgornjo kredno starost. Psevdoziljske sklade
prepozna v treh litoloških horizontih. V spodnjem, najstarejšem (spodnji trias) se pojavlja črni
skrilavi glinavec, tuf in drobnik.5 Ti so razkriti v dveh pasovih.6 Južni pas poteka od Male Ravni
pri Motniku čez Zajasovnik, Presedle, Krvavico, nato pa sledi prelomu do Podloga pri Taboru.
Severni pas poteka po dolini potoka Merinščica, mimo Vranskega, Lok, Prebolda in Kasaz. Tufi
in druge magmatske kamnine (kremenov keratofir, porfir, albitski porfir) so razkriti na Homu
in Celjskem gradu. V srednjem horizontu je ploščat lapornat apnenec, ki je po Tellerju
imenovan kot vranski ploščat apnenec. Ima značilen školjkast lom z redkimi lečami roženca in
rumenimi kalcitnimi žilicami. Prevladuje mikritna sestava, ki kaže na usedanje apnenega blata
v mirni, sorazmerno plitvi vodi. Apnenec je naložen 350 m na debelo in se nahaja od doline
Motnišnice, na Jasovniku, Kozici, Krvavici, po dolini Konjščice, na Škrabarjevem vrhu, Reški
planini, Goljavi in Kamniku. V severnem delu je razkrit v okolici Jakovega dola, Zahomc in Lok.
V zgornjem, najmlajšem horizontu se pojavlja črni skrilavi glinavec. Značilni so tudi vložki
peščenega in lapornega apnenca ter lapornatega skrilavca. Skrilavi glinavec se je odlagal v
redukcijskem okolju, v izoliranem morju s slabo cirkulacijo vode, kar je povzročilo odlaganje
organskih snovi in pirita (Grad, 1969).
V zgornjem triasu je ponovno značilen kontinentalni šelf, kjer so se odlagali debeli skladi
apnencev in dolomitov. Večina zgornjetriasnih kamnin na Dobrovljah je plitvovodnih
karbonatnih kamnin (Buser, 1979, Dozet, Buser, 2009). V juri je razpadla Pangea, na
slovenskem območju se je pričel odpirati ocean Alpska Tetida. Ekstenzijsko delovanje je
povzročilo nastanek globokovodnih bazenov in planot (Vrabec in sod., 2009). V juri in spodnji
kredi je bilo območje Celjske kotline še kopno (Buser, 1979). V spodnji kredi so nastale plasti
5
6

V novejši literaturi kot litični peščenjak (Geološki terminološki slovar, 2006).
Vplivala je sinklinalna zgradba Celjske kotline (Grad, 1969).
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flišev (laporji, glinasti peščenjaki, kalkareniti, kalciruditi) in biancone apnencev (Pleničar,
2009). Fliši imajo značilnost turbiditnega sedimenta (Premru, 1983), saj so nastajali na pobočju
Julijske karbonatne platforme, kjer so se robovi krušili in lomili (Pleničar, 2009). Poleg flišev so
se odložili tudi biancone apnenci, značilni ploščati apnenci z gomolji roženca in laporovca
(Pleničar, 2009). Takrat so bili porušene in presedimentirane tudi mnoge triasne in jurske
kamnine (Premru, 1983).
V zgornji kredi se je pričela ponovna sedimentacija. Prišlo je do kolizije med Jadransko in
Evrazijsko ploščo. To je povzročilo odložitev karbonatnih turbididov, nanje pa še mešani
karbonatni in siliklastični fliš. Ta je zasul Slovenski bazen (Vrabec in sod., 2009)
Do oligocena na območju ni bilo sedimentacije. Ponovno se v oligocenu v obsežne tektonske
depresije pričnejo odlagati sladkovodni, brakični in morski sedimenti. V srednjem oligocenu je
prevladovala morska sedimentacija, prisoten je bil tudi eksploziven vulkanizem z veliko
piroklastičnega materiala (andezitni tuf) (Buser, 1979). V oligocenu se je dogajalo podrivanje
in kolizija kontinentalne Afriške plošče in oceanskega dela Evropske plošče. Pliocenski
vulkanizem je bil ekstenzijski zaradi tanjšanja litosfere in dvigovanja bazaltne magme iz
astenosfere vzdolž globokih prelomnih con. Najznačilnejše območje terciarnega vulkanizma je
Smrekovški vulkanski kompleks, ki sega 100 km proti jugovzhodu do Rogatca in Rogaške
Slatine. Na Dobrovljah in v Celjski kotlini so se odložile večje količine piroklastičnega materiala
(tufi, podmorski piroklastični tokovi). Tufi ležijo nad ali med oligocensko morsko sivico (Kralj,
2009). V tem času so psevdoziljski skladi pridobili sinklinalno zgradbo (Grad, 1969).
Ob koncu miocena ter do začetka pliocena je bilo območje Južnih Alp in osrednje Slovenije,
kamor uvršamo preučevano območje, planotasto izoblikovano (Markič, 2009). Že v miocenu
se je zaradi kolizije Jadranske in Evropske plošče pričelo ozemlje krčiti, gubati in narivati
(Buser, 1979). Značilno je bilo Južnoalpsko narivanje, ki je potekalo v smeri sever–jug, južno
od Periadriatskega prelomnega sistema in verjetno poteka še danes (Vrabec in sod., 2009).
Gubanje se je nadaljevalo tudi v pliocenu, ko so nastali dolgi regionalni prelomi (Buser, 1979).
To je povzročilo, da je bil planotast svet tektonsko razkosan, nekateri deli (Celjska kotlina) so
se pogreznili. V Celjski udorini je nastalo obsežno območje, ki so ga začeli vodotoki zasipavati
z ogromnimi količinami, najprej debelozrnatega, nato še finozrnatega sedimenta (gline, melji).
V pliocenu je na splošno bila poleg rečne sedimentacije značilna tudi jezerska. Kasneje, v
pliokvartarju so se odložile večinoma gline, gline s prodom, peskom in prodi z glino. Prodniki
so iz kislih kamnin, karbonskega in permskega peščenjaka, triasnih keratofirja, diabaza in
roženca (Markič, 2009). Njihova debelina znaša tudi do 55 m (Buser, 1979) in se jasno
razlikujejo od mlajših večinoma karbonatnih prodov (Markič, 2009).
V pleistocenu območje Dobroveljske planote ni bilo poledenelo, saj leži nižje od takratne
najnižje snežne meje (1300 m). Povsem verjetno pa je bila deloma poledenela bližnja in višja
Menina (najvišji vrh Vivodnik 1508 m; Dobrovlje – Šentjoški vrh in Tolsti vrh 1077 m), čeprav
jih s kartiranjem osnovne geološke karte niso določili (Premru, 1982), novejših študij pa ni.
Planoti sta ločeni s suho dolino nad Vologo (Meze, 1966).
Poledenelo je bilo bližnje območje Kamniško-Savinjskih Alp (Bavec, Pohar, 2009), od koder je
Savinja prinašala velike količine karbonatnega proda in peska ter s tem nasipavala Celjsko
udorino okoli 25 m na debelo. Novejše raziskave kažejo, da je zasip debel v povprečju 16 m,
na območju paleostruge Savinje tudi do 30 m (Čarman, 1994). Drugi rečni nanosi na tem
območju so litološko drugačni, zato predvidevajo, da je Savinja skozi Spodnjo Savinjsko dolino
pričela pritekati v zgornjem pleistocenu. Med Dobroveljsko in Ponikovsko planoto je nastal
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podor, ki je omogočil Savinji pritok čez Celjsko kotlino. To dokazujejo tudi plasti pod
karbonatnimi prodi in peski, ki so srednje, zgornjepleistocenske in nekarbonatne gline. Savinja
je v svoj prodnat zasip vrezala več nivojev teras (Buser, 1979). Čeprav Buser trdi, da prodni
zasipi niso konglomerirani, so ti opazni na odseku med Polzelo in Ločico ob Savinji.
3.2.2. Tektonske enote
Na preučevanem območju se stikajo tri tektonske enote: Savinjske Alpe, mlade tektonske
udorine in Posavske gube. Na severnem delu, na območju Dobroveljske planote je tektonska
enota Savinjskih Alp. Ta del je narinjen na Posavske gube. Gre za Dobroveljski ali Savinjski nariv
v smeri sever–jug, ki ga sestavljajo apnenci in dolomiti triasne in jurske starosti. Sprva je
verjetno bila meja med južnimi pobočji Dobrovelj in Posavskimi gubami narivna, danes pa so
značilni strmi prelomi. V osrednjem delu nariva v tektonski udorini so bile triasne in jurske
kamnine prekrite z mlajšimi sedimenti (Buser, 1979).
Druga enota, ki predstavlja območje doline Bolske s pritoki, je Celjska udorina in zajema
zahodni del Celjske sinklinale. Obsega 5 km široko in 27 km dolgo območje v smeri vzhod–
zahod. Nastala je verjetno v obdobju med pliocenom in pleistocenom v času večjih tektonskih
premikov. Verjetno je zaostala za hitro dvigajočim se obrobjem in se deloma tudi pogreznila.
Dno udorine gradijo oligocenske, pliocenske in pleistocenske kamnine, ki so prekrite z mlajšimi
kvartarnimi nanosi. Pod terciarnimi plastmi so bili z električno upornostjo ponekod ugotovljeni
triasni apnenci. Na obrobju udorine najdemo tudi terciarne in starejše kamnine. Debelina
slojev do triasne osnove je bila določena z dvema vrtinama. V Mali Pirešici severovzhodno od
Žalca so bili triasne plasti odkrite na globini 628 m, v okolici Šempetra pa že pri 372 m.
ugotovljene se bile tudi večje depresije. Najbližja je na območju Gomilskega, ostali dve pa v
okolici Celja in Ljubečne. Depresije dosegajo globine od 800–1400 m (Buser, 1979). Proti
zahodu je prepoznana Tuhinjska ali Motniška sinklinala (Premru, 1983).
Pomemben nariv na južnem delu Dobrovelj in Posavskih gub je Tuhinjski ( tudi ponekod Selški
ali Žovneški nariv). Opazimo ga severno od Vranskega in predstavlja območje okoli Tešove nad
Stopnikom in okoli Črete. Na jugu predstavlja celoten del, ki sodi pod Posavske gube. Leži pod
Savinjskim narivom in je narinjen na Tuhinjsko sinklinalo z vpadnim kotom med 10 in 32° proti
severu (Premru, 1983).
Za območje Celjske kotline in okolice je značilna nagubana in deloma narivna zgradba površja.
Grudasta zgradba je rezultat prelomov, ki so ozemlje razkosali na različno velike grude. Čez
osrednji del območja v smeri vzhod–zahod poteka Celjski prelom, ki se proti zahodu nadaljuje
v Savskega. Aktiviral se je v pliocenu, ko se je ob njem ugreznila gruda Celjske udorine.
Ponovno se je aktiviral v pleistocenu (Buser, 1979). Zadnje potresne aktivnosti kažejo na
recentno aktivnost preloma (Evidenca aktualnih procesov …, 2016).
Gomilski prelom poteka preko Dobroveljske planote proti Posavskim gubam. Ob njem se
izdanjajo srednjetriasne plasti Posavskih gub. Braslovški prelom poteka ob vzhodnem delu
Dobrovelj. Ob njem so se dvignile Dobrovlje, medtem ko se je zahodni del Celjske kotline
pogreznil. Na procese v Savinjski dolini je pomembno vplival Letuški prelom. Ob njem je
Savinja prebila povezavo med Dobrovljami in Goro Oljko. Tudi Savinja s svojim tokom sledi
prelomu (Buser, 1979).
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Predel Dobrovelj in širše še Menine in Zgornje Savinjske doline je del terciarne magmatske
obročaste strukture. Prihajalo je do magmatskega diapiritizma, 7 kar pomeni, da je magmatski
čok prodiral k površini. Tako samo na tem območju najdemo andezitne predornine (Premru,
1983).

7

Diapirizem pomeni »proces prebadanja kamnine s kamninami manjše gostote« (Geološki terminološki slovar,
2006).
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3.2.3. Stratigrafske enote
KARTA 4: Pregledna poenostavljena geološka karta preučevanega območja in okolice.
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3.2.3.1.

Trias

Najstarejše kamnine so na preučevanem območju iz srednjega triasa. V tem obdobju so nastali
apnenci s skrilavimi glinavci, laporno skrilavimi glinavci z vložki breče (T21,2). Odloženi so v
menjajočih se plasteh. Apnenci in glinavci so temno sive barve. Breča lahko prehaja v
konglomerat (Premru, 1983). Pojavljajo se jugozahodno od Vranskega nad dolino Merinščice,
na območjih Jakovega dola, Maratovega lazu in Riglja. V bližini se v dveh pasovih pojavlja
apnenec z rožencem (T21,2) (Premru, 1982). Grad in drugi raziskovalci (Grad, 1969) so ga
poimenovali vranski ploščati apnenec. Sestavlja srednji del psevdoziljske formacije. Spodnji
horizont psevdoziljske formacije, ki ga gradita skrilavi glinavec in droba (T21,2), se pojavlja južno
od sotočja Motnišnice in Bolske v Ločici pri Vranskem in nad Praprečami. Skrilavi glinavec je
črn, ponekod z lapornatimi primesmi. Droba je siva, drobno in debelozrnata. Med plastmi se
pojavlja tudi tuf in tufski peščenjak (Premru, 1982, Premru 1983).
Dolomit se na območju pojavlja skupaj z gomolji rožencev (T21,2). Dolomit je siv ali črn, plastovit
ali neplastovit. Najdemo ga na vzhodnem delu Dobrovelj (Jezernik) (Premru, 1982, Premru
1983).
Za zgornji anizij in spodnji ladinij je značilna stratificirana plast (T21,2) z hitro menjajočimi
plastmi: dolomit, laporni dolomit, rjav laporno skrilavi glinavec, lapor, meljevec, črn skrilavi
glinavec, dolomit z rožencem, laporni apnenec in apnenec z rožencem. Ponekod se vmes
pojavljajo tudi zeleni tuf, oolitni apnenec in tufski peščenjak. Večje območje enote je nad
naseljem Stopnik. Skladi mestoma vpadajo zelo različno, na zgornjem delu enote proti severu,
na spodnjem pa proti severovzhodu. Manjša zaplata je tudi v zaselku Briše pri Tešovi ter v
okolici Riglja (554 m) nad naseljem Brce (Premru, 1982).
V aniziju in ladiniju so bile le na območju Dobroveljske planote z vulkansko dejavnostjo
odložene kisle predornine: kremenovi trahiti, 8 keratofirji, porfirji, porfiriti (Χ), tufi (T22) in drugi
kisli piroklastiti (Θ). Med kamninami prve enote prevladujejo kremenovi trahiti. Mikrokristalna
osnova je iz kremena, vtrošniki so plagioklazi, kalcit, klorit, biotit in sericit. Pojavlja se v okolici
cerkve sv. Jošta, v naselju Rovt pod Menino ter v Jeronimu (pod domačijo Ptic in Krničnik) v
bližini podornega gruščnatega materiala nad Tešovo. Silificiran zelenkast tuf je bil odložen pri
Žovneku. Kartiran je bil v plasti z menjavanjem rožencev, črnih ploščatih apnencev in
kalkarenitov. Med kislimi piroklastiti prevladuje finozrnat do brečast tuf zelene, rjave,
rdečkaste, vijolične, rjave in sive barve. Tuf je po sestavi kremenov keratofir, porfir in porfirit.
Prisoten je precej pogosto, in sicer gradi pobočja nad Ropasijo, pod Čreto, suho dolino pri
Vologi ter območje pod zaselkom Briše (Premru, 1982, Premru 1983).
V ladiniju in zgornjem triasu so se odlagali apnenci in dolomiti. Apnenci (T 2,3) so mikritni,
sparitni, prevladuje pelsparitni (Premru, 1983). Ugotovljen je bil na območju severno od
cerkve sv. Jeronima. Na zahodu se stika s kislimi piroklastiti v suhi dolini preko naselja Vologa.
Na vzhodnem delu se stika s podornim gruščnatim materialom. Severno od apnencev se
pojavljajo keratofirji in porfirji iz spodnje jure. Skladi vpadajo proti severozahodu pod kotom
25°. Na Dobrovljah se pojavlja še v vršnem vzhodnem delu (naselje Dobrovlje pri cerkvi sv.
Urbana). Severno od Završkega vrha skladi vpadajo proti jugozahodu pod kotom 10°, pri
naselju pa 70° proti jugovzhodu (Buser, 1979).

8

Premru (1983) uporablja starejše poimenovanje – kremenov keratofir, ki je danes nepravilen (Trajanova,
Grafenauer, 2009).
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Dolomit (T2,3) se na območju pojavlja v manjših pasovi severno in zahodno od naselja Vologa.
Večje območje se nahaja na povirnem območju Merinščice (Premru, 1982). Dolomit je
kristalast, ponekod opredeljen kot dolomitiziran apnenec (Premru, 1983).
Kombinacija odlaganja apnenca in dolomita (T2+3) je značilna predvsem za zgornji trias.
Značilen je bel in siv apnenec, bel in kristalast dolomit in dolomitiziran apnenec. Odlagal se je
tudi grebenski apnenec biointrasparit in biointrapelsparit z vložki sparita. Apnenci vsebujejo
veliko različne flore (modrozelene alge) in favne (foraminifere, korale) (Premru, 1983). Enota
predstavlja večino vršnega zahodnega dela Dobroveljske planote. Skladi padajo proti
severozahodu pod kotom 30° (Premru, 1982).
V zgornjem triasu se je odlagal tudi skladovit dachsteinski apnenec s prehodi v dolomit (T32+3).
Na robnem delu Dobroveljske planote nad Letušem in Braslovčami se pojavlja masiven svetlo
siv dachsteinski apnenec, ki horizontalno in navpično prehaja v debelozrnat dolomit (Premru,
1983).
3.2.3.2.

Jura

Jurskih plasti je na preučevanem območju in v okolici zelo malo. Iz spodnje jure zasledimo le
vulkanske kamnine. Pojavljajo se kremenovi keratofirji, biotitno kremenovi keratofirji, biotitni
keratofirji in biotitni porfirji (Χ). Osnovo sestavlja kremen, vtrošniki so albit, kremen in biotit.
Zrna so bolje ohranjena od srednjetriasnih. Biotitni porfir se pojavlja v različnih barvah (zelena,
siva, rjava, črna) (Premru, 1983). Odloženi so bili blizu ladinijskih plasti kremenovega
keratofirja pri sv. Joštu ter na več mestih na Čreti (Premru, 1982).
Na osrednji večji zaplati okoli Črete se je v spodnji juri odložil tudi tuf (Θ) (Premru, 1982). Tuf
je lapilna, tudi litoklastična in kristaloklastična kisla vulkanska kamnina. Plagioklazi so močno
spremenjeni (Premru, 1983).
3.2.3.3.

Kreda

Iz časa krede so datirani apnenci z roženci in fliši. Apnenec z rožencem (K1,2) ali vranski ploščati
apnenec je bil v tem delu odložen v času spodnje krede. Najdemo ga v pasu od Ločice preko
Grmade in Zahomc proti Lokam. Pojavlja se tudi nekoliko južneje na območju zaselka Ravne
(hrib Črni vrh – 714,5 m). Apnenec je mikritni, kalcilutitni in sparitni. Prisotni so gomolji
roženca, laporja in breče. S severne in južne strani apnence obkroža plast fliša (K 1,2). Fliš se
sestavljen iz skrilavega glinavca, laporja, peščenjaka, breče in konglomerata. Skupaj z vranskim
ploščatim apnencem tvorita psevdoziljske sklade (Premru, 1982, Premru 1983).
3.2.3.4.

Terciar

V oligocenu so bili odloženi konglomerati in lapornate morske gline. Konglomerati so skupaj s
peščenjaki, laporjem, skrilavim glinavcem ali glino in apnencem odloženi v gornjegrajskih
plasteh. Na območju se pojavljajo v manjši zaplati v povirnem delu Merinščice južno od plasti
lehnjaka. Lapornata morska glina »sivica« se je odložila v debelini tudi do 80 m. Med plastmi
so vložki melja in peščenega melja. Pojavlja se pri naselju Stopnik ter severno od Prekope proti
Šmartnem, severno od Braslovč ter na manjših enotah južno vse do Tabora (Buser, 1979,
Premru, 1983).
Oligocenska vulkanska aktivnost se na tem območju kaže z andezitnim tufom. Tuf je svetlo
zelen, bel ali rjav in močno preperel po površini. Leži na laporju. Najdemo ga na manjšem
območju na Čreti ter bolj pogosteje v Zadrečki dolini (Premru, 1983).
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V pliocenu je bilo odloženih več različnih klastičnih sedimentov. Ilovica z gruščem ali roženci
se pojavlja na območju Prapreč južno od plasti srednjetriasnih kislih piroklastitov ter na večjem
območju pod podornim materialom v naselju Brode ter tudi v Selu pri Vranskem pod
srednjetriasnimi laporji, meljevci, apnenci in tufi. Prod z ilovico, meljem, glino in gruščem se
pojavlja na sklenjenem območju južno od Vranskega, severno od krednih plasti ter vse do dna
Celjske udorine. Pojavljajo se tudi severovzhodno od Podgrada. Prodniki so iz kremena, ilovica
z gruščem pa je iz kremenovega keratofirja, tufskega peščenjaka, tankih vložkov kremenovega
peska, proda in apnenega konglomerata s križno gradacijo. Siva, zelena ali modrikasto siva
glina je odložena na oligocenski podlagi. V njej so presedimentirane oligocenske foraminifere
z aglutiniranimi hišicami. Najdemo jo zahodno od Vranskega in Podgrada ter v Stopniku na
treh območjih, kjer se pojavlja skupaj z ilovico z gruščem ali rožencem. Sivo, rjavkasto mastno
glino s kislim prodom in peskom najdemo v predgorju Dobroveljske planote, vse od Prekope
do Letuša. Najdemo jo tudi južno od Tabora. Rečne sedimente Bolske in njenih pritokov
najdemo v najstarejši drugi terasi vse do izliva Bolske v Savinjo (Buser, 1979, Premru, 1983).
3.2.3.5.

Kvartar

V kvartarju so se odložili zelo različni rečni sedimenti. V potoku Merinščica se še vedno odlaga
lehnjak. V čas kvartarja je uvrščeno podorno gradivo nad Tešovo (Premru, 1983).
Glinast prod, peščena glina in glina predstavljajo rečne sedimente Bolske in njenih pritokov v
ravninskem predelu. Glinast prod je slabo zaobljen, prodniki so različnega izvora. Holocenski
aluvialni sedimenti, pri katerih se hitro menjava glinasti, meljasti in ilovnati material z drobci
okolnih kamnin, s prodom in peskom, se nahajajo v vršaju rečne doline Merinščice (Premru,
1983). Pretežno glineno peščeni aluvij iz mehkejših kamnin je prisoten v naplavni ravnici
Bolske in njenih pritokov vse do izliva v Savinjo. Savinja je v pleistocenu nanosila velike količine
karbonatnega proda in peska. Te odlaga še danes, a v manjših količinah. Sedimenti se
pojavljajo v več nivojih teras (Buser, 1979).
Večje podorno melišče z gruščem se nahaja severno od Ropasije, kjer se stika s kislimi
piroklastiti in kremenovim keratofirjem in porfirjem, nadaljuje se čez celotno območje naselja
Tešova, kjer se stika z apnenci srednjetriasne starosti do naselja Brode, kjer se je odložilo nad
rečni prod (Premru, 1983).
Na preučevanem območju in bližnji okolici najdemo tudi lehnjak in jerine kot posebno enoto.
Jerine so pretežno nastajale v pliokvartarju. Na območju jo najdemo na ledini Široko polje,
severovzhodno od Vranskega v naselju Jeronim. Ta naj bi nastala v holocenu. Lehnjak se
pojavlja v zgornjem toku Merinščice pod Srobotniško planino (Premru, 1983). Viri omenjajo,
da naj bi bil v srednjem veku tam kamnolom za potrebe Žovneškega gradu (Kralj, 2014).

3.3. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI
Bolska je glavni vodotok preučevanega območja. Je hudourniški vodotok, ki ob obilnih
padavinah hitro naraste in prenaša ogromne količine materiala. Svojo veliko rušilno moč
pridobiva v povirnih grapah z veliko potencialno energijo (Natek, 1995).
Izvira na višini 897 m pod severovzhodnim pobočjem Reznarce (913 m) severozahodno od
naselja Trojane (Lidar, 2016). Nato se steka skozi sotesko po trojanski antiklinali preko
Posavskega hribovja do Vranskega, kjer v Brodeh prečka ozek predel in se razteka v Spodnjo
Savinjsko dolino (Bolska, 2016). Po njej teče vse do izliva (261 m) v Savinjo pri zaselku Lapurje
pod Svetim Lovrencem pri Preboldu (Lidar, 2016). Celotna dolžina reke je 31 km in zajema
porečje velikosti 172,4 km2 (Razvodnice, 2007). V Bolsko se pri Vranskem stekajo z desne
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Zaplaninščica ter iz leve strani Motnišnica, Merinščica in Podgrajščica. Vzhodno od naselja
Brode proti izlivu v Savinjo pridobi Bolska še več različnih pritokov: Cerknica, Tudruščica,
Kisovški potok, Kučnica, Konjščica, Trnavca in Reka. Pritoki odmakajo območja Posavskega
hribovja in Dobroveljske planote (Državna topografska karta …, 1997a, Državna topografska
karta …, 1998). Predvsem desni pritoki s Posavskega hribovja imajo večjo transportno moč.
Izvirajo v globokih povirnih dolinah in ob visokih vodah prinašajo ogromne količine proda in
drugega plavja v območje vršajev na stiku med Posavskimi gubami in Celjsko tektonsko
udorino. Povsem drugačni so levi kraški pritoki, Podgrajščica in Trnavica. Ob visokih vodah ne
prinašajo veliko plavja (Natek, 1979).
Bolska ima dinarsko-alpski dežno-snežni režim. Zanj je značilen primarni višek spomladi
(marec) in sekundarni višek jeseni in zgodaj pozimi (november, december). Najnižji vodostaj
je značilen v mesecu avgustu zaradi manjših količin padavin ter pozimi (februar) zaradi snežne
retinence (Hrvatin, 1998, Benkovič, Šilc, 2015).
Bolska je bila prvič opisana leta 1763 na vojaškem zemljevidu. V Preboldu je takrat imela
kamnito dno. Široka je bila med 5 in 9,45 m in globoka od 0,63 do 1,9 m (Dolinar, 2013). Bolska
kot hudourniška reka je v preteklosti velikokrat poplavljala. V starejših zgodovinskih virih so
opisane poplave le ob Savinji, medtem ko so ob Bolski omenjene šele v 18. in 19. stoletju.
Obsežnejše poplave so bile v letih 1770, 1778, 1789, 1798, 1805, 1807, 1814, 1820, 1824,
1833, 1841, 1847 in 1848 (Natek, 1979). V 20. in 21. stoletju so bile večje poplave v letih 1901,
1933, 1954, 1964, 1973, 1974 (Natek, 1979), 1990, 1994, 1998, 2007, 2010, 2012 (Jelen, 2013)
in 2014.
Bolska je tipična reka, kjer so jo z regulacijo želeli že zelo zgodaj urediti in pridobiti čim več
pred poplavami varnih površin. Verjetno so reke in potoke regulirali že Rimljani, ki so v naše
kraje prinesli znanja o urejanju voda. Že iz konca 17. stoletja viri navajajo, da so zemljiški
posestniki ob koritih rek in potokov čistiti strugo, kopati, varovati nasipe in bregove zasajati z
drevjem. To je bilo še zlasti pomembno ob zemljiščih blizu cesarske ceste, glavne prometnice
med Dunajem in Trstom (Natek, 1979). Prve regulacije Bolske so bile že leta 1884. V letih 1959
in 1963 so regulirali strugo od izliva Trnavice do mostu v Dolenji vasi in jo pri nekdanji tekstilni
tovarni premaknili za 270 m proti severu. Pred regulacijo je bil nivo podtalnice na globini 3–4
m, sedaj pa 1 m nižje (Dolinar, 2013). V Kapli so strugo Bolske regulirali v 60 letih 20. stoletja.
V Grajski vasi so bila manjša regulacijska dela že konec 19. stoletja. Po prvi svetovni vojni so
strugo Bolske na tem območju tudi izravnali. Poleg regulacijskih del so bili ponekod zgrajeni
tudi osuševalni kanali. Zlasti ob Bolskinih pritokih, ob Trnavci, Trbolci v Podvrhu, v Šmartnem,
ob Blatnici, Kučnici, Konjščici in Virtnici (Natek, 1979). V letu 1978 so poplavno varnost
izboljšali še z izgradnjo večnamenskega zadrževalnika Žovneško jezero na potoku Trnavica
(Zupančič, Kovač, 2009). Z regulacijami in osuševanji so pridobili več kmetijskih in drugih
površin. Travniške površine – gmajne, ki so bile prej namenjene skupni paši, so postale njive
ali ali naselja (npr. Kaplja vas, Dolenja vas, Latkova vas itd.) (Natek, 1979). Razna melioracijska
dela so bila tudi v 90 letih 20. stoletja. Na Vranskem je bila Bolska nazadnje regulirana ob
gradnji avtoceste med leti 1995–1997. Zaradi pogostih poplav so bregove Bolske na večjem
območju obdali s kamnometom, ki je ponekod že zelo erodiran in preraščen z drevjem in
grmičevjem (Jokanovič, 2010, Jelen, 2011).
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3.4. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Značilni podnebni tip tega območja je zmerno kontinentalno podnebje osrednje Slovenije.
Zanj je značilno, da so povprečne januarske temperature med – 3 °C in 0 °C, julijske so med 15
in 20 °C ter, da so oktobrske temperature višje od aprilskih (Ogrin, Plut, 2009). Povprečna letna
višina padavin znaša med 1.000 in 1.300 mm. Vršni deli Dobrovelj in Menine imajo povprečno
letno temperaturo med 6 in 8 °C, nižji gričevnat svet pod Dobrovljami pa med 8 in 10 °C.
Povprečna januarska temperatura za merilno postajo Celje–Medlog znaša okoli –1 °C,
povprečna julijska pa okoli 19 °C. Absolutno najnižja izmerjena temperatura na meteorološki
postaji Celje– Medlog je bila –27,2 °C v januarju 1985, absolutno najvišja pa 39,7 °C v avgustu
2013. Na podlagi podatkov iz najbližje meteorološke postaje Celje–Medlog (referenčno
obdobje 1961–1990 – 9,1 °C; 1971–2000 – 9,9 °C; 1981–2010 – 9,8 °C) se kaže trend
dvigovanja povprečne letne temperature z nekolikšno ustalitvijo v zadnjem obdobju. Trendi
kažejo, da so zime vse bolj tople, povečujejo se število dni z ekstremno visokimi
temperaturami. Vsi meseci postajajo toplejši, prav tako se dvigajo povprečne letne
temperature (Anderlič, 2015).
Količina padavin v vršnih delih Dobrovelj znaša med 1.500 in 1.600 mm, v nižjem gričevnatem
svetu pa med 1.400 in 1.500 mm. Količina padavin se zmanjšuje od zahoda in jugozahoda proti
vzhodu in severovzhodu, ki sovpada s prevladujočimi vetrovnimi smermi in dotekanji zračnih
gmot. Padavine v hribovitem svetu Dobrovelj so predvsem posledica orografskega dviga
zračnih mas. Značilen je trend zmanjševanja letne količine padavin z 57 mm na 40 let (Anderlič,
2015). Opazno se kaže tudi prerazporeditev padavin. V poletnem času jih je manj, zato so
pogosto značilna sušna obdobja v povezavi z visokimi temperaturami. Tako pa so se jeseni in
zgodaj pozimi okrepile padavine, kar povzroča višje vodostaje in pogostejše poplave (Jelen,
2013).
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KARTA 5: Karta padavin in temperatur zraka širše okolice Vranskega.
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3.5. PEDOGEOGRAFSKE IN BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
V dolinske dnu Bolske in njenih pritokov so značilne hidromorfne prsti. To so prsti, ki so stalno
pod vplivom premikajoče, stoječe vode in dvigajoče podtalnice. Vodotoki sproti nanašajo nov
material, sestavljen iz proda, peska in manjših delcev kot sta melj in glina. Na območjih
poplavnih ravnic ob Bolski in njenih pritokih nastaja obrečna oglejena prst, ki v višjih legah
prehaja v psevdooglejene prsti. Za njih je značilna marmoriranost, ki je posledica izmenjave
procesov redukcije in oksidacije zaradi prisotnosti in odsotnosti vode ob padavinah. Izoblikuje
se zbit glinast horizont (Repe, 2010, Kmetec, 2015).
V višjem vzpetem svetu preučevanega območja so značilne avtomorfne prsti. Na ta oddelek
prsti vpliva le padavinska voda, ki v nobenem delu ne zastaja niti občasno. V prsti tudi ni znakov
redukcije, pojavljanja sive barve (Repe, 2010). Na območju podora je razvita evtrična rjava prst
na pobočnem grušču. Evtrične rjave prsti v osnovi nastajajo na mehkih (lapor, fliš) in
nesprijetih (prod, pesek) karbonatnih kamninah. Reakcija prsti je posledično rahlo bazična do
nevtralna. Na vršnih delih nad Ropasijo in na območju suhe doline na Vologi je kartirana
distrična rjava prst na piroklastičnih kamninah (Vidic in sod., 2015). Za distrične rjave prsti je
značilno, da nastajajo na različno trdih, mehkih in nesprijetih silikatnih kamninah. To daje prsti
kislo do zelo kislo reakcijo prsti (Repe, 2010). Na ostalih okoliških območjih nad Vranskim
prevladujejo rendzine na apnencu in dolomitu ter rjave pokarbonatne prsti na apnencu in
dolomitu (Vidic in sod., 2015). Rendzine, ki spadajo v razred humusnoakumulativnih prsti,
nastajajo na vseh mehkih karbonatnih kamninah in imajo nevtralno do bazično reakcijo.
Takšne prsti so plitve, mlade, razvite na nagnjenih površinah ali razgibanem površju. Rjave
pokarbonatne prsti so razred kambičnih prsti. So debelejše in bolj razvite od
humusnoakumulativnih. Čeprav je matična podlaga karbonatna, je njihova reakcija slabo kisla
do kisla zaradi izpiranja in vlažne klime (Repe, 2010).
Območje okoli Grmade (704 m) in naselja Ločica pri Vranskem v dnu doline prevladujejo
evtrično rjave prsti na aluvialnih nanosih, medtem ko v hribovitem svetu nastaja evtrično rjava
prst na mešanih karbonatnih in nekarbonatnih prsteh (Vidic in sod., 2015).
Območje zahodno od Prapreč in Vologe ter pod Šentjoškim vrhom (1077 m) prevladuje
združba bukve in črnega gabra (Ostryo-Fagetum). Od tod proti Čreti prehaja v združbo bukve
in navadnega planinščka (Homogyno sylvestris-Fagetum). Okolica zaselka Jakov dol zahodno
od Ločice pri Vranskem prevladuje združba bukve in rebrenjače (Blechno-Fagetum). Pod
Grmado in na ledini Ilovica se pojavlja združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum).
Ta proti zaselku Tršca prehaja v združbo bukve in pravega kostanja (Castaneo sativaeFagetum) (Vegetacijska karta gozdnih …, 2002, Kmetec, 2015).
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KARTA 6: Poenostavljena karta prsti širše okolice Vranskega.
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4. GEOMORFOLOŠKA ANALIZA
4.1. GEOMORFOLOŠKO KARTIRANJE
4.1.1. Zgornji in stranski odlomni robovi
Fosilni plaz nad Vranskim je nastal v porečju Podgrajščice in Cerknice. Zgornji in stranski
odlomni robovi se nahajajo na območju nad zaselkom Ropasija. V zahodnem delu Jeronima
nad kmetijo Tajnar in osojnem delu Španovega griča sledimo manjšemu fosilnemu plazu.
Zgornji odlomni rob nad Ropasijo je na 954 m nadmorske višine. Na temeljnem topografskem
načrtu so to izrazito stopnjo poimenovali Ropasove peči (Državna topografska karta …, 1997b).
Domačini jih imenujejo tudi Toncove peči, po bližnji kmetiji.
Oblika odlomnega roba je nepravilna linija z nekaj deli, ki spominjajo na polkrožno obliko.
Odlomni rob se razteza na dolžini 431 m v dveh stopnjah, globina odlomne razpoke na površju
meri med 10–20 m, na izrazito izpostavljenih delih tudi preko 20 m. Zgornja stopnja z 954 m
prehaja v spodnjo z okoli 920 m nadmorske višine. Zgornji odlomni rob gradijo apnenci z vložki
tufov. Pod odlomnim robom se je oblikovalo aktivno melišče sivih apnencev. Na osrednjem
delu melišča je naklon okoli 43° v smeri proti jugovzhodu (145°). Po skoraj celotni površini
melišča je sukcesija že v stopnji posameznih dreves in obnavljanja gozdne površine. Še vedno
pa je melišče aktivno na dveh osrednjih delih. Na posameznih drevesih so vidne poškodbe
zaradi premikajočih skal (Slika 7).
Zahodno od aktivnega dela melišča sledimo sekundarnem odlomnem robu. Ta poteka na
višinah med 835 na robnih delih ter vse do 870 m v osrednjem delu. Globina odlomne razpoke
je manjša, med 2–10 m. Nad odlomnim robom je podlaga apnenec, pod robom pa tufi z
roženci. Zahodno od sekundarnega odlomnega roba, pod meliščem, najdemo grušče
apnencev, ki prekrivajo tufe. Gre za prekrivanje podornih gruščev z recentnimi apnenčastimi
grušči melišča. Tufi so finozrnati z vmesnimi večjimi delci zelenih tufov z železovo patino. V
osnovi so tufi rumene do rdeče barve zaradi železovih in drugih mineralov.
Zgornji odlomni rob, imenovan Ropasove peči, se nadaljuje proti vzhodu, proti Čreti. Ta del je
manj izrazit in je ločen od Ropasovih peči z vzdolžno kotanjo, ki navzdol prehaja v manjše
erozijske jarke. Kotanjo zapolnjujejo posamezne apnenčaste skale ter večji bloki podornih
tufov. Odlomni rob je v tem delu globok do 10 m in na nekaterih mestih je matična osnova
močno preperela. Odlomnemu robu sledimo na dolžini 276 m z vmesnimi prekinitvami. Pod
njim v manjšem obsegu nastajajo apnenčasta melišča, med njimi tudi eno večje. Odlomni rob
se proti vzhodu konča z večjo kotanjo, ki prehaja v erozijski jarek. Na višini 852 m izvira stalni
vodotok brez poimenovanja, ki se v čelu plazu v naselju Selo pri Vranskem izliva v potok
Cerknica. V kotanji nad erozijskim jarkom smo več kosom podornih tufov in tufov analizirali
klaste. Dolžina daljšega roba je pri petih vzorcih merila med 33–65 cm. Odloženi so bili pod
naklonom med 7 in 33° v smeri proti jugovzhodu (med 100–162°), približno v smeri kotanje.
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KARTA 7: Območje zgornjega odlomnega roba nad Ropasijo.

36

SLIKA 7: Zgornji odlomni rob Ropasove peči (A) in pod njim aktivno melišče (B, D). Na površju so vidni večji kosi podornih tufov
(C), ki jih ponekod prekriva recenten apnenčast grušč (E) (Foto: Alenka Jelen, oktober 2015.)

Proti Prilopam na terenu ni zaznati odlomnega robu, čeprav se po digitalnem modelu reliefa
isti greben nadaljuje. Pobočje gradijo večinoma rumeni delno prepereli tufi, ki ponekod
prehajajo v večje odložitve podornega grušča. Ti so odloženi pod naklonom okoli 40° v smeri
proti jugu (200°). Južno od grebena pri nadmorski višini okoli 836 m pa vse do okoli 655 m v
bližini kmetije Krničnik so plasti tufov odložene v večjih debelinah in ni hitrih prehodov ali
prekrivanj z apnenci. Pobočje je razrezano z več erozijskimi jarki, po katerih se občasno stekajo
manjši vodotoki. Ob lokalni cesti Tešova–Čreta je več izrazitih usekov v tufe (Slika 8). Te smo
na karti označili kot sekundarni odlomni rob, saj se ob daljših ali intenzivnejših padavinah
sprožajo kosi gruščev, tudi večjih skal. Odlomnemu robu sledimo ob cesti nad kmetijo Krničnik
v dolžini 325 m, ob cesti od kmetije Tonc proti Čreti na dveh usekih v skupni dolžini 134 m.
Poleg aktivnih manjših melišč pod cestnimi useki se aktivno plazenje odraža tudi v drugih
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znakih. V cesti se v spodnjem delu pojavljajo do 30 cm globoke in nekaj metrov dolge kotanje.
Takšno aktivno plazenje je lahko nevarno za spodaj ležečo kmetijo Krničnik.
SLIKA 8: Cestni usek nad kmetijo Krničnik proti Čreti. Bloki tufov so nevarno nagnjeni proti cesti (A, B), ponekod nastajajo
manjša melišča (D), prav tako je vidno plazenje na asfaltu (C) (Foto: Alenka Jelen, maj 2016).

Vzhodno od tod na območju Prilop so na površju razkriti apnenci in površinski kraški pojavi,
predvsem vrtače. V bližini so tudi kevderci (pod plezalno steno na Čreti), jame (Punčohova
jama, kat. št 7.800) in brezna (Punčohovo brezno, kat št. 7.604) (E-kataster jam, 2016).
Severno od Prilop sivi apnenci prehajajo v dolomit. Mestoma se pojavljajo posamezni kosi
tufov, tudi na pobočju nad naseljem Selo pri Vranskem.
Od Ropasovih peči proti Belici (1065,5 m) na terenu ni zaznanih odlomnih robov. Površje v
zgornjih delih večinoma zgrajeno iz sivih srednjetriasnih apnencev, ki v spodnjih delih
prehajajo v tufe in bazalte. Iz drobnozrnatih rumenih tufov, ki so značilnejši za predel okoli
Ropasije, tod prehajajo v zelene tufe z večjimi vtrošniki. Največji med njimi so belo-rdeči
kremen, zeleno barvo pa mu dajeta klorit in biotit. Takšne tufe najdemo tudi globoko pod
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površjem v Breznu presenečenj (kat. št. 4.500) pod Šentjoškim vrhom (1077 m). Brezno
presenečenj je najgloblje brezno na območju Dobrovelj in bližnje okolice. Zadnja uradna
izmerjena globina je –472 m in dolžina 950 m (Naraglav, 1977). Brezno je še globlje, saj jamarji
Jamarskega kluba Črni galeb in Šaleškega jamarskega kluba Podlasica Topolščica zadnjih nekaj
let širijo ožine v spodnjem delu ter v prihodnje načrtujejo novo merjenje celotnega brezna.
Vhod v brezno je v vrtači na višini 1031 m. Po 16 m spusta od vhoda pridemo do Vhodne
dvorane, kjer so skladi tufov vrinjeni med apnence. Čez tufe in apnence se prelivajo sigovi
slapovi. V naslednji, Erozijski dvorani, so vidni sledovi erozije vode. Skozi brezno odteka manjši
stalen vodotok, ki ob intenzivnejših padavinah in zimskem času onemogoča vstop v jamo. V
prvem delu brezna povsod opazimo odložene podorne bloke, še posebej na dnu manjše
dvorane Kurilnica. Tufi se pojavijo še do Bivaka (–220 m), ki označuje konec prvega dela brezna
(Naraglav, 1977). Od tod dalje je brezno zgrajeno v apnencih, tufa v skladih ni več, se pa
pojavljajo prodniki tufa. Te transportira potok, ki se od Bivaka dalje še okrepi (Naraglav, 1977).
SLIKA 9: Podorni bloki in skladi zelenih tufov v Vhodni dvorani Brezna presenečenj (Foto: Grega Ramšak, junij 2015).

Poleg tufov smo pod kmetijo Ručgar kartirali tudi bazalte. Bazalti se pojavljajo na več mestih,
tudi v cementirani obliki skupaj z apnenci (Slika 10). Bazalti so mehurčkaste mandljaste
sestave. Odloženi so pod naklonom 33° v smeri proti jugovzhodu (110°). V notranjosti kosa
bazalta so mehurčki zapolnjeni z minerali, ki so bili v raztopini in so se naknadno izločili iz nje.
S preizkusom razenja stekla je bilo ugotovljeno, da beli kristali niso kremen in da gre
najverjetneje za kalcit. Za podrobnejšo analizo bi bila potrebna mikroskopska analiza.
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SLIKA 10: Mehurčkasta mandljeva sestava bazalta (B), odloženega skupaj z apnencem pod Ručgarjem (A) (Foto: Alenka Jelen,
maj 2016).

Površje je v tem delu preoblikovano zaradi erozijskih tokov številnih občasnih in stalnih
vodotokov, ki izvirajo pod pasom apnencev. V pasu apnencev nismo kartirali nobene kraške
površinske oblike. Številne vrtače in slepe doline ter tudi jame in brezna se pojavijo šele na
vršnem delu izven preučevanega območja. Na stiku med pasom apnencev ter vulkanskih
kamnin smo kartirali eno manjše starejše melišče apnenčasti breč. Breče merijo od nekaj deset
cm do 162 cm, odložene so v smeri proti jugozahodu (225°) pod naklonom 16°. Posamezni
klasti v breči so dolgi okoli 6 cm in zelo ostrorobi.
V tem delu so v bližini izvirov in erozijskih jarkov večinoma nastale uravnave in kotanje z
močvirji. Uravnavi pod Belico sta rezultat preperevanja, spiranja ter plazenja kremenovih
keratofirjev in tufov. Nižje na pobočju ob občasnem vodotoku nad Polštajnarjem se v kotanjah
zadržuje padavinska voda, kar povzroča zamočvirjenost. Poleg in-situ preperele kamnine so tu
odloženi še finejši rečni sedimenti.
Vzhodno od kmetije Ručgar izvira občasni vodotok, ki se pod Mlačnikom združi z drugimi
vodotoki. V tem delu že odlaga material, ki ga tudi že globoko vrezuje. Potok nato odteka po
grapi v gozdu. V strugi so večje skale ter na začetku grape še podorni grušči vulkanskih kamnin.
Na površini velikosti 100 cm x 180 cm smo izdelali analizo klastov. Po kamninski sestavi so vsi
pripadali tufov. Tudi po zaobljenosti so bili vsi ostrorobi. Razlikovali so se po velikosti, naklonu
in azimutu. Po velikostnem razredu so v večini pripadali razredu skal (>256 mm), nekateri
manjši kosi so že rezultat preperevanja večjih delov (kos št. 4). V spodnjem delu preučevane
površine (št. 1, 2) so bili kosi odloženi pod strmim kotom v smeri med vzhodom in jugom. V
osrednjem delu (št. 3, 4) so kosi manjši odloženi pod kotom 34° v smeri proti jugovzhodu. V
zgornjem delu (št. 5, 6) so odloženi pod majhnim naklonom v smeri proti severu. Kosov grušča
je na preučevani površini malo, saj je ostali odložen material močno preperel. Okoliški preperel
material je in-situ preperina glinavcev, ki so vse do ponora vodotoka odloženi pod več metrov
debelo plastjo sivih apnencev.
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PREGLEDNICA 1: Analiza klastov v grapi pod Mlačnikom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velikost daljšega roba (cm)
78
38
34
13
90
67

Naklon (°)
–32
–17
–33
–35
–4
–5

Azimut (°)
88
180
140
152
25
303

Nad Tajnarjem in Španovem griču sledimo pasu več odlomnih robov. Osrednji, izrazitejši rob
je na višini 908–918 m na razdalji 140 m. Globina odlomne razpoke je več kot 20 m. Na obeh
straneh se nadaljuje odlomni rob manj izrazito z globino odlomnega roba do največ 10 m.
Skupna dolžina teh dveh delov je okoli 464 m. Nad odlomnim robom so sivi apnenci. Večje
skale apnencev so tudi po pobočju pod odlomnim robom. Pod odlomnim robom se strmo
pobočje nadaljuje v večjo kotanjo, kjer s spiranjem materiala nastaja večja vrtača. Pod kotanjo
so že odložene večje količine debelozrnatih zelenih tufov. Material je odložen tudi v višjih
legah erozijskih jarkov pritokov Podgrajščice. Kotanja in fosilna suha dolina pod kmetijo Tajnar
kaže na transport materiala tudi v tej smeri po pobočju proti Klokočovcu.
SLIKA 11: Odložen tufski grušč (A, C) pod odlomnim robom nad Tajnarjem in fosilna suha dolina pod kmetijo (B) (Foto: Alenka
Jelen, oktober 2015).
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Izraziti odlomni robovi so bili kartirani tudi na območju Španovega griča na višinah med 629 in
675 m nadmorske višine. Globina odlomnega roba je pri vseh do 20 m in se ob robovih
zmanjšuje do 10 m. Odlomni rob gradijo sivi apnenci z vložki preperelih tufov. Pod odlomnim
robom je nastalo večje melišče apnenčastih blokov in več metrskih balvanov. Pod njimi so
odloženi grušči tufov in rožencev. Na nasprotnem bregu erozijskega jarka prevladuje apnenec.
SLIKA 12: Zgornji odlomni rob (A) na osoji Španovega griča z detajlom kamninske zgradbe (C). Spodaj odloženi balvani (B) v
melišču, med njimi prepereli tufi (D) in grušči rožencev (E) (Foto: Alenka Jelen, oktober 2015).
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KARTA 8: Odlomni robovi nad kmetijo Tajnar in na pobočju Španovega griča.
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4.1.2. Telo plazu
Telo plazu je osrednji del plazu, kjer material polzi oziroma pada po drsni ploskvi osnovne
kamnine (Ribičič, 2007). V zgornjem delu smo kartirali dve območji odlomnih robov. Podobno
je tudi s transportom podornega materiala v osrednjem delu plazu. Material, ki izvira z
območja nad Ropasijo je bilo transportirano preko osrednjega dela naselja Tešova vse do
naselja Brode. Z drugega območja, to sta nad Tajnarjem in osojni del Španovega griča, značilno
tudi kot povirje Podgrajščice, je bilo transportirano proti naselju Jeronim pod Tešovo do
graščine Podgrad na Vranskem.
Pod kmetijo Tonc na Ropasiji se na površju razgaljajo posamezne skale apnence, medtem ko
je v preperini mogoče zaznati tufski grušč. V bližini se na površju pojavljajo erozijski jarki in dve
večji vzdolžni kotanji. Erozijski jarki so nastali na območjih, kjer so v preperini vododržni tufski
materiali. Takšen sistem odvajanja površinskih voda deluje vse dokler je dovolj materiala, da
ne poniknejo v apnenčasto osnovo. To je značilno za dva erozijska jarka pod Ropasijo.
Površinske vode odvajata le še v primeru izjemnih padavinskih dogodkov. Verjetno so pod
površjem med apnenci vgrajeni vulkanski piroklastični materiali. Podobno, kot je to v Breznu
presenečenj.
Pri kmetiji Krničnik je zaradi preložitve podornega materiala v nižje ležeče predele nastala
večja kotanja, kjer se material spira in bo čez čas nastala vrtača. Kraške površinske oblike, kot
so vrtače, se pojavijo že v neposredni bližini. Tudi med apnenci se še pojavljajo grušči tufov.
Opazna so tudi manjša fosilna plazenja, npr. pod kmetijo Pistotnik.
Podorni material se pod kmetijo Krničnik spira po dolini pritoka Cerknice. Zadostne količine
vode so omogočile, da je bilo v bližini na izviru zgrajeno zajetje pitne vode, ki oskrbuje celotno
naselje Tešova in del Jeronima. Severno in zahodno od zajetja kot kamninska sestava
prevladujejo apnenci z vmesnimi vložki glinavcev in tufov. Podornih gruščev v tem delu ni
veliko. Pod pasom apnencev se podorni material z Ropasije že meša s tistim iznad Tajnarja in
Španovega griča. Nastale so tri večje vzdolžne kotanje, ki so služile transportu podornega
materiala. Danes v teh ni zaslediti površinskih tokov.
Poleg kotanj so značilni za ta del plazu vmesni grebeni, ki so jih v preteklosti za lažjo obdelavo
preoblikovali v kulturne terase. Zastajanje površinske vode ob obdelavi polj prečno na
plastnice pomeni večjo možnost za erozijo prsti in plazenje. Zgornje plasti podornega
materiala so od sprožitve do danes že močno preperele. Odloženega materiala je ponekod
manj in matična apnenčasta kamnina pogosteje izdanja na površju. Takšen primer je zaznati v
gozdnih površinah pri lovski koči na Tešovi ter v osrednjem delu naselja Tešova.
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KARTA 9: Območje osrednjega dela plazu med Ropasijo in Tešovo.
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V osrednjem delu naselja Tešova je rečna mreža zelo razvita. Ob obeh robovih plazu se stekata
Podgrajščica in pritok Cerknice. Občasne vodotoke zasledimo tudi na osrednjem delu plazu.
Pod naseljem Tešova je izoblikovan daljši erozijski jarek, ki pa je v večjem delu zasut zaradi
potrebe po večjih obdelovalnih površinah. Vodotok, ki se steka po njem, občasno izvira nekje
na sredini jarka. Pogosteje izvira šele pred vstopom v gozd. V gozdu je struga potoka bolj
razvita in ni antropogeno preoblikovana. V strugi najdemo preperele glinaste materiale,
prodnike in večje grušče tufov, ki izvirajo s predelov nad Tešovo. Potok se v material vrezuje
do pol metra globoko, veliko materiala pa je verjetno bilo spranega v ponor. Tam potok ponika
pod do 2 m visoko apnenčasto steno.
Vzhodno od ponora je na površju izpostavljena večja zaplata apnencev z vrtačasto
preoblikovanim površjem. Apnenci so sivi in masivni srednje triasne starosti (Premru, 1982).
Preperel podorni grušč se še pojavlja na nekaterih mestih. Pod traso prvega daljnovoda je
manjši erozijski jarek z občasnim vodotokom, ki ponika na sredi vrtače med skale apnencev. S
sabo prinaša glinaste delce z nekaj centimetrov velikimi kosi grušča. Med skalami apnencev je
zaznati močan prepih, kar kaže na dihalnik in na razvite rove znotraj apnenčastega masiva.
Nekaj metrov južneje se še pojavljajo grušči tufov vse do manjšega ponora na dnu vrtače, nato
naprej prevladuje apnenec z vrtačasto preoblikovanim površjem. Takšen potek prehoda
podornih gruščev na apnenec lahko spremljamo v tej liniji vse do zaselka Briše.
V predelu apnenčastega površja na območju Vidma je v preteklosti deloval manjši kamnolom
apnenca za lokalno rabo. Strme apnenčaste stopnje so tudi nad nekdanjo usnjarno INDE, kjer
je prav tako deloval kamnolom. Danes so tu urejene plezalne smeri. Na ledini Pod gozdom so
že pojavljajo erozijski jarki z občasnimi vodotoki. Pojavljajo se tudi grušči in tufski glinavci.
Območje Klokočovca in Širokega polja leži zahodno od potoka Podgrajščica. Predvidevamo, da
je potok pred nastankom skalnatega podora ponikal v tej smeri. Na tem delu so na geološki
karti navedeni kisli piroklastiti (Premru, 1982), zato bi lahko tudi na tem mestu govorili o
podoru.
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KARTA 10: Območje Širokega polja.
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Območja Medvedice, Klokočovca in Širokega polja so v splošnem večinoma zgrajena v sivem
srednje triasnem apnencu (Premru, 1982) in preoblikovana v številne vrtače in druge kotanje.
Velik del površja pa prekrivajo močno prepereli tufi (zeleni in rumeni), kremenovi porfirji (s Kglinenci, ki najmočneje preperevajo) in neprepereli roženci. Plast vulkanskih kamnin je na
strmih delih zelo tanka in hitro prehaja v siv srednje triasni apnenec. Ker se material spira
počasi med apnence in pod površje, so nastale kotanje že vrtače. Tudi po celotni dolini ledine
Široko polje so odloženi tufi in roženci. Tu je plast debelejša, še posebej v zgornjem, severnem
delu, kjer je debela več kot 1 m. V tem delu gre za vršaj, ki ga nasipa danes občasen vodotok.
V preteklosti je bil stalnejši, saj je med Medvedico in Kalsko gmajno izoblikoval globoko in
obsežno suho dolino. Danes je v njej izoblikovanih 11 različno velikih vrtač. Tu so se vode nekje
pri četrti vrtači, gledano od zahoda, stekale na dve smeri. Tufov in rožencev v zgornjih vrtačah
ni zaznati, le pri zadnji, 11. vrtači se že pojavlja. Še več ga je v vršaju, kjer potok še danes odlaga
slabo zaobljene in ostrorobe kose teh kamnin. Zaradi ceste so potok uredili in ga speljali po
kanalizacijskih ceveh. Ob večjih nalivih pa še vedno odteka površinsko.
SLIKA 13: Dolina Široko polje s severozahodnega dela. Z rdečo je označen rob vršaja občasnega vodotoka, z modro pa rob
pobočnega materiala (Foto: Alenka Jelen, november 2015).

Veliko tanjša plast preperelih vulkanskih kamnin je v južnem delu doline Široko polje, kjer so
se že formirale tri manjše in ena večja vrtača. Od tod južno sledimo istemu materialu še v
grebenu do Tabora (v osrednjem delu usmerjen proti azimutu 135°), nato pa poteka po
pobočju (v smeri 170°) vse do jame Veternice (kat. št. 539) in grape Podgrajščice. Kosi
materiala so ostrorobi in dolgi okoli 3 cm, vmes tudi večji kosi apnencev (12 cm) ter breče iz
ostrorobih večjih kosov apnencev in manjših kosov tufov in glinencev. Material je zelo
preperel, pojavljajo se tudi kosi zelenih tufov. Za pobočje nad Veternico je značilno površinsko
spiranje materiala. Oblikovala se je manjša suha dolina z dvema kotanjama, ki pridobivata
obliko vrtače. Material se po koncu površinske faze, ko je že naletel na apnence, verjetno pričel
spirati podzemeljsko. To nam dokazujejo tudi ogromni nanosi dobro zaobljenih kosov tufov,
kremenovih porfirjev in rožencev v jami. Te najdemo predvsem v zgornjih delih jame ter v
dvorani s podzemnim jezerom in podorom pod kaminom. Kosi so usmerjeni proti dnu jezera,
tako da v tem primeru ni šlo za prenos materiala v jamo s ponikalnico. V drugih, spodnjih delih
je bil zaradi stalnega pritoka Podgrajščice material odnesen. Med merjenjem jame smo z
jamarji Jamarskega kluba Črni galeb iz Prebolda in Šaleškega jamarskega kluba Podlasica
Topolščica v enem izmed zgornjih rovov naleteli na močan prepih, gvano ter več organskega
materiala z zaobljenimi prodniki. Odkriti so bili trije dihalniki – morebitni izhodi na površje.
48

Prvi se nahaja v rovu Jamska masaža in poteka v smeri proti severu. Drugi in tretji dihalnik sta
v predelu Orgle nad Cerkveno dvorano in potekata proti vzhodu. To dokazuje, da se v bližini
vrtač na površju material že toliko spira, da nastajajo dihalniki in omogočajo cirkulacijo zraka.
Točno v bližini vrtač dihalniki niso bili najdeni, ampak ob strugi Podgrajščice gorvodno nekaj
metrov na pobočju, vendar z manj prepiha.
Na pobočju nad jamo Veternico in vzdolž suhe doline je mestoma opazno zastajanje vode.
Preperina, nasičena z vodo, pogosto tudi drsi po pobočju. Procesi denudacije so vidni v obliki
upognjenih dreves s krivo rastjo. V spodnjem delu pobočja se je material odložil, vanj se je
vrezala Podgrajščica in ga znova odnašala.
SLIKA 14: Prodniki in slabo zaobljeni kosi magmatskih kamnin (C, D) v podornem kaminu nad dvorano z jezerom (B) v jami
Veternica (A) (Foto: Alenka Jelen, april 2015).

V bližini grebena iz vulkanskih kamnin so bili v cestnem useku do 3 m višine od nivoja ceste
(430 m) do cerkve sv. Jeronima najdene plasti zelo različnih slabo zaobljenih do zelo zaobljenih
prodnikov. Prodniki so apnenčasti, tufski peščenjaki, tufi, kremeni in roženci.
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SLIKA 15: Prodniki ob cestnem useku do cerkve sv. Jeronima (Foto: Alenka Jelen, oktober 2015).

Od domačije Klokočovec proti Tešovi proti vzhodu tufi in roženci prehajajo v dolino Pograjščice
in se mešajo s podornim materialom in s preperelimi ostanki apnencev. Na celotnem območju
Klokočovca in Širokega polja preučevane vulkanske kamnine niso podorni grušč. Kamnine so
večinoma zelo preperele, ponekod (npr. pobočje nad domačijo Klokočovec) so vidni izdanki
slabo preperelih kompaktnih tufov. Gre za tufsko brečo, sestavljeno iz večjih delcev. Osnovo
gradijo kremen in drugi minerali, ki dajejo rumeno rjavo barvo. Večje centimetrske kose
gradijo zeleni, na preperevanje manj dovzetni tufi, obdani z železovo patino. Takšne tufe smo
kartirali že v zgornjih odlomnih robovih na Ropasiji, vendar s finozrnatimi vtrošniki.
SLIKA 16: Tufi, značilni za območje okoli Klokočovca in Ropasije (Foto: Alenka Jelen, oktober 2015).

Na območju nismo zaznali nobenih sledi plazenja v obliki zemeljskega plazu ali podora. Gre
torej za in-situ preperevanje kamnin, v nekaterih delih prenesene s tokom.
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4.1.3. Čelo plazu
Če smo v osrednjem delu sledili mešanju podornega materiala z obeh območij odlomnih
robov, je v čelu plazu zopet razdeljeno na dva iztočna dela. Ločuje ju apnenčasto površje
Grintovca in Vidma. Zahodnejši del leži ob potoku Podgrajščica in se izteka proti naselju
Vransko. Južno od Klokočovca Podgrajščica odnaša in se vrezuje v in-situ preperele vulkanske
kamnine. Nanje odlaga tudi manjši delno preperel gruščnati podorni material, ki ga je prinašala
s tokom z gorvodnih območjih. Na teh plasteh je bila v zadnjih desetih letih zgrajena
stanovanjska hiša. Pod njo se plasti preperine in podornega materiala izdanjajo v treh terasah
(na 404, 408 in 414 m nadmorske višine), kar kaže na postopno urezovanje Podgrajščice v
podorni in in-situ material. Najnižji terasi sta vidni tudi v nasprotnem bregu. Nekaj metrov
južneje še sledimo srednji terasi, ki prehaja v večjo kotanjo, kjer nastaja vrtača.
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KARTA 11: Čelo plazu na območju Podgrajščice.
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Od tod se je podorni material odlagal v grudo z vmesnimi kotanjami, ki se pod traso daljnovoda
razdeli v dve večji grudi. Kotanja, ki je med obema, poteka vse od ceste proti Tešovi in se
nadaljuje v erozijski jarek občasnega levega pritoka Podgrajščice. Vzporedno in zahodneje
poteka še en jarek, kjer pa danes ni sledu o občasnem stekanju vode. Ta razdeli zahodnejšo
grudo na dve manjši. Mestoma opazimo tudi večje balvane sivih apnencev, ki vpadajo proti
grapi Podgrajščice. Veliko jih je tudi na dnu struge. Ob sotočju občasnih pritokov s Podgrajščico
se erodiran podorni material v zgodnjem delu erozijskega jarka odlaga v vršaju do 55 cm na
debelo. Vanj se bočno vrezuje tudi Podgrajščica. V levem delu pobočja grude se je Podgrajščica
že močno urezala in odnaša podorni material vse do matične kamnine. Na površju pobočja se
pojavljajo posamezne metrske skale apnenca, ki niso del matične kamnine in so bile prinesene
s tokom. Na dnu struge je potok s talno erozijo odnesel svoje nanose. Nastali so erozijski lonci
in manjše stopnje (okoli 50 cm) v skladih sivih apnencev, odloženih v smeri 235°.
Zahodnejša gruda sledi toku Podgrajščice, občasni strugi potoka od ponora v jamo Veternico
in poteka še dlje od graščine Pograd, kjer se izteka v fluvialne nanose Podgrajščice. V okolici
nekdanjega kopališča podorni material skupaj s fluvialnimi nanosi prekriva oligocensko glino
sivico okoli 1,5 m na debelo. Tako je na karti označen približen obseg pahljače podornega
gradiva. Po starih fotografijah tega dela je razvidno, da je bilo pobočje nad kopališčem
terasirano. Danes je pobočje zravnano z manjšim naklonom.
Vzhodni del grude je odtekal tudi v smeri proti delu Vranskega (Po zavrteh). To grudo so
občasni tokovi razrezani v več manjših z vmesnimi kotanjami in erozijskimi jarki.
Osrednji del celotne grude gradijo gruščnati podorni kosi. V zgornjih plasteh material že močno
prepereva. V preglednici 2 prikazujemo meritve usmerjenosti klastov. Analizo smo izvedli na
območju, velikosti 50 x 20 cm, saj smo bili omejeni z velikostjo v cestnem useku. Meritev je
bila izvedena na višini 370 m na grebenu plazu v smeri 185°. Večina delcev je bila velikih do 3
cm in ostrorobih. Odloženi so bili večinoma pod nakloni do 30°, nekaj primerov pa tudi skoraj
pokončno. Klasti so usmerjeni v smeri proti jugu z manjšimi (±7–±50°) oziroma večjimi (±56–
125) odkloni proti vzhodu in zahodu. Med kamninami se najpogosteje pojavljata zelen tuf ter
peščen rumen tuf. Poleg teh zasledimo še siv apnenec in roženec. Zeleni tufi izvirajo z območja
Španovega griča, nad domačijama Tajnar in Pikelj ter pod Belico (1065,5 m n.d.v.). Rumeni do
rdeči tufi so značilni za območje Ropasije. Sivi triasni apnenci in roženci so zelo splošno
razširjeni, zato ni jasno, od kod točno so bili odneseni. Verjetno z območja pri kmetiji Pikelj,
kjer hitro prehajajo v tufe, katerega primeri so bile ugotovljene v tem vzorcu.
Na nekaterih mestih v osrednjem delu grude je bilo površje preoblikovano v ceste, ponekod
je površinska voda izoblikovala kotanje. Na izpostavljenih delih cest smo zasledili več večjih
kosov podornih gruščev. Prevladujejo rumeno-rdeči tufi. V eni izmed kotanj na skrajnem
vzhodnem delu grude nastaja manjši grez, kjer se verjetno preperina spira v kraško notranjost.
Nad grezom se s spiranjem prikazujejo večje skale podornega materiala. Ena izmed večjih je
merila 78 cm, odložena pod naklonom 18° v smeri proti jugovzhodu (165°). Kamnina, ki jo
gradi, je kremenov keratofir.

53

PREGLEDNICA 2: Analiza usmerjenosti klastov severovzhodno od graščine Pograd.

Azimut (°)

Zaobljenost Vrsta kamnine

1.
2.

Velikost daljšega roba Naklon (°)
(cm)
0,9
–10,5
2,5
–88

305
196

ostrorob
ostrorob

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1,4
1,5
1
0,6
1
2,6

–0
+27
–1
–1
–1
–27

290
153
295
295
295
157

ostrorob
ostrorob
ostrorob
ostrorob
ostrorob
ostrorob

9.
10.

2,7
4,8

–27
0

124
130

11.

1,7

–68

187

12.
13.

2,1
2,4

–60,4
–1

168
135

ostrorob
slabo
zaobljen
slabo
zaobljen
ostrorob
ostrorob

14.

2

–1

117

Zelo
zaobljen

rumeno-rdeč tuf
zelen tuf brez vidnih
vtrošnikov
zelo preperel peščen tuf
zelen tuf
zelen tuf
zelen tuf
rumeno-rdeč tuf
tufski
peščenjak
z
vtrošniki
kompaktnejši zeleni tuf
zelen tufski peščenjak
zelen tuf
kompaktnejši zeleni tuf
siv apnenec s primesmi
rumenih tufov
roženec

V nasprotju z osrednjim delom, kjer se je odložil večinoma ostrorob gruščnat material, pa v
zahodnih robnih delih opazujemo nanose zelo zaobljenih prodnikov različnih kamnin. Nekaj
metrov višje od strme stopnje in antropogeno preoblikovanega njenega spodnjega dela
sledimo več metrov dolgemu pasu prodnega nanosa. Njegova debelina je veliko manjša, kot v
primeru gruščnatega materiala, ki ga je še posebej v nižjih delih več metrov na debelo. Večina
proda je velikega okoli 1,5 cm, pobočje upada v smeri proti jugu (187°) z naklonom 29,9°. Tudi
prodniki so odloženi v tej smeri oziroma prečno na smer ali z manjšim odklonom v levo ali
desno (do 87° proti zahodu ali do 33° proti vzhodu). Po kamninski sestavi so zaobljeni apnenci
in roženci, slabo zaobljeni pa zeleni tufi in porfirji.
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SLIKA 17: Na levi strani zahodnega dela čela plazu s prodnatim drobirskim nanosom (A – različni prodniki, B – vzdolžna kotanja
z drobirskim materialom), na desni gruščnat osrednji del (C – kompaktnejši rumeno-rdeči tufi z rožencem, D – rumeni tufski
peščenjak) (Foto: Alenka Jelen, maj 2016).

Na južnem robu tega robnega dela čela plazu prehaja dokaj uravnano površje v strmo stopnjo,
ki sega proti dnu erozijske grape Podgrajščice. Pod stopnjo so trije dihalniki, med katerimi je v
enem zaznati močnejši prepih. To kaže na možnost, da se tudi na nasprotnem bregu Veternice
mogoče razvit obširen sistem rovov. Pod stopnjo je površje bilo zelo antropogeno
preoblikovano. Del podornih gruščev je bilo izkopanih za potrebe gradnje betonskega kanala.
Drugo robno prodišče leži ob cestnem useku v predelu Tešove, imenovan Marelica. Prodniki
so iz kremena, rožencev in tufov ter drugih kislih piroklastitov, ki jih najdemo v zgornjem delu
podora. Dobro zaobljeni prodniki med podornim gradivom kažejo na viskozen značaj plazenja
(Komac, Zorn, 2007). Podorno gradivo se je zaradi vodotokov prepojilo z vodo in se vedlo kot
tekočina ter iztekalo proti delu Vranskega (Po zavrteh). Sčasoma se je tu oblikoval erozijski
jarek, ki odnaša podorni material in razkriva apnenčasto osnovo.
Drugi vzhodnejši iztočni del v čelu plazu obsega območje naselja Brode nad dolino Bolske.
Podorni material je tu odtekal v obliki pahljače proti dnu Bolske. Pojavlja se več vmesnih
vzdolžnih kotanj in erozijskih jarkov med grudami. V njih se zadržuje površinska voda in
povzroča manjša aktivna plazenja, npr. na ledini Na gorici. Občasno se aktivirajo nekateri
erozijski jarki. Med njimi je tudi eden vodotok stalnejši, ki se steka in odlaga material v vršaju
proti sotočju Merinščice in Bolske. Pod kmetijo Zavrtnik, na ledinah Hrušale, vzhodno od ledine
Pod gozdom, na pobočjih nad čistilno napravo v Brodeh in nad sotočjem Podgrajščice in
Merinščice se na površini izdanjajo posamezne skale apnencev.
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Med ledinama Hrušale in Za ograjo se v erozijskih jarkih izloča lehnjak. Z lehnjakom so obdani
prodniki in delno razgrajen organski material. Po strugi erozijskih jarkov dolvodno se že
pojavlja razkrit oligocenski lapor z bolj glinasto teksturo. Lapor je odložen v smeri proti
jugovzhodu (95°) z naklonom 7°. Nad njim so odložene plasti pobočnih gruščev in prodnikov
različnih kamnin.
SLIKA 18: Kosi lehnjaka (A) na enem izmed izvirov (B) na območju ledine Hrušale nad Brodemi. Dolvodno se že izdanja
oligocenska glina (C), ki jo prekriva podorni in rečni material (D) (Foto: Alenka Jelen, junij 2016).

V zaselku Briše je pod erozijskim jarkom in ponorom občasnega vodotoka usek ob gozdnem
robu. V useku se izdanjajo različni pobočni grušči in prodniki. Grušči tufov so ostrorobi,
medtem ko so prodniki apnencev, rožencev in peščenjakov zelo zaobljeni do srednje zaobljeni.
Ponekod se prodniki že sprijemajo v konglomerat. Klasti so med 0,5–3,5 cm dolgi, prevladujejo
tisti do 1 cm dolžine. Odloženi so v smeri proti vzhodu do jugu (79–133°) pod naklonom med
16–25°. Pojavljajo se tudi večje skale, velikosti 1 m.
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SLIKA 19: Gozdni usek v zaselku Briše (A), kjer so jasno opazni prodniki in podorni grušči (B). Nad usekom je manjša rečna
dolina (C). Zahodno od tod lahko opazujemo celotni zahodni krak fosilnega plazu (D) (Foto: Alenka Jelen, junij 2016).

57

KARTA 12: Čelo plazu na območju naselja Brode.
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V Brodeh, na območju gradbišča stanovanjskega kompleksa Sončni vrtovi so razkriti
neprepereli skladi ostrorobih podornih gruščev rumenih tufov z železovo patino. Celotna
debelina podornih gruščev je med 14–16 m. Največje skale merijo tudi do 1,6 m, medtem ko
je večina do dolžine 0,8 m. Odloženi so prečno na rečne nanose in današnji tok reke Bolske.
Takšni bloki so bili najdeni tudi pri gradnji plinovoda M2/1 v letu 2013 na desnem bregu Bolske
pred mostom regionalne ceste v Brodeh.
SLIKA 20: Čelo plazu nad gradbiščem Sončni vrtovi (B). Ponovno reaktiviran plaz ogroža bližnje hiše (A), vidne so tudi razpoke
na bližnjih stavbah (D). Na fosilnem plazu so vidne tudi kotanje, ki kažejo na pretekla premikanja (E, F). (Foto: Alenka Jelen,
marec 2011 in junij 2016 (E in F)).
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4.1.4. Strukture ob reki Bolski
Na območju Tržce nad dolino Bolske pri mostu v Brodeh v najstarejši terasi na 338 m višine
izdanjajo večje količine prodnikov. Klasti v dolžino merijo do 23 cm, so delno do dobro
zaobljeni in odloženi v smeri toka Bolske. Material je nesortiran in v spodmolu nad regionalno
cesto odložen do 50 cm na široko ter več kot 2 m visoko. Nekateri prodniki, kot so peščenjaki
in silikatni prodniki, so v useku že zelo prepereli. V spodnjih delih terase se pojavlja podorni
grušč, zgrajen iz rumenih tufov, obdanih z železovo patino. Na vršnem delu hriba najdemo
večje kose sivega masivnega apnenca z izrazitimi kalcitnimi žilami, lapornatega apnenca in
tufskega peščenjaka. Kosi sivega apnenca so delno zaobljeni in so kamninsko sorodni
prodnikom, najdenih na nasprotnem pobočju v Brodeh nad čistilno napravo. Vsi kosi teh
kamnin niso del matične kamnine.
Matična kamnina je oligocenski lapor. Ta se izraža šele na travnatem pobočju v bližini
stanovanjskih hiš. Najdemo ga tudi na območju Gritovega griča, južno od naselja Brode. Še
posebej izrazito pod pobočjem zadnje hiše, ki je najbližje avtocesti. Tam je Bolska že od leta
1990 izpodkopavala in odnašala lapor (Natek, 1992). V zadnjih 15 letih, ko je bila zgrajena
stanovanjska hiša, pa še izraziteje (Jelen, 2011). Lapor vsebuje pretežno peščeno frakcijo in je
bil odložen v smeri proti zahodu (260°). Lapor je odložen v plasteh z vmesnimi okroglimi
skupki. Zaradi oksidacije peščenih delcev se pojavlja oranžna plast z železovimi oksidi. Ker je
lapornata morska glina neprepustna, hitro prepereva, zelo hidroskopična in na njej prihaja do
zamočvirjenosti tal (Čarman, 1994), tudi do plazenja tal, kar se odraža na več mestih pod
omenjeno stanovanjsko hišo. Sicer so domačini speljali meteorne vode do mrtvih rokavov
Bolske, a plaz še vedno ogroža stanovanjsko hišo.
Zahodno od Tržce na območju ledin Zavodi, Na loki in Na ilovici je vidnih več izrazitih nivojev
rečnih teras. Na območju Zavodov je na višini 345 m prva terasa, na višini 355 pa druga, manj
izrazita. Prva terasa poteka vse do ledine Na Ilovici, kjer potem prehaja v strme stopnje krednih
apnencev. Druga terase je starejša in že po 140 m prehaja v prvo, nižje ležečo teraso. Zopet se
pojavi pri ledini Na ilovici, kjer prehaja z nižje ležeče prve terase. Rečni prodniki se na tem
predelu pojavljajo do višine 350 m, na območjih starejših teras tudi višje, do 355 m. Prod se
pojavlja tudi vzhodno od Gritovega griča. Na tem mestu je večja površina proda.
Višja terasa se iz ledine Na ilovici nadaljuje vse do ledine Na malti. Terasa se konča pri kraškem
izviru. Od tod proti Ločici pri Vranskem je bilo območje ob gradnji avtoceste toliko
antropogeno preoblikovano, da ni mogoče prikazati potek terase. Ta je vidna še pod naseljem
Ločica pri Vranskem na višini med 358–365 m. Terasa je vidna tudi na nasprotnem bregu pred
sotočjem Motnišnice in Bolske. Tam se terasa pojavlja na višini 365 m. Ob regionalni cesti
Celje–Ljubljana so v terasi dobro vidni nesortirani večji in manjši prodniki.
Starejša rečna terasa je na levem bregu Bolske vidna na večjem območju med Ločico pri
Vranskem in Vranskem. Povprečna nadmorska višina terase je 355 m. Od Vranskega proti
Brodem terasa ni več opazna zaradi nanosa materiala potokov Podgrajščica in Merinščica ter
antropogenega vpliva.
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SLIKA 21: Dolina Bolske: A – pogled proti ozkemu pomolu v Brodeh; B – peščenjak; C – prodniki v najstarejši terasi na Ilovici; D
– prodniki pri najnižji terasi na Ilovici; E – kraški izvir na Malti; F – terasa pod naseljem Ločica pri Vranskem; G – terasa pred
sotočjem Motnišnice in Bolske (lokacija profila) (Foto: Alenka Jelen, oktober 2015).
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KARTA 13: Rečne terase in prodišča na območju med ledino Na ilovici in Brodemi.
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KARTA 14: Rečne terase in prodišča na območju med Ilovico in Ločico pri Vranskem.
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4.2. GRANULOMETRIČNA ANALIZA SEDIMENTOV IN DELEŽ KARBONATOV
4.2.1. Lokacije in značilnosti profilov
Po terenskem kartiranju smo izbrali lokacije izkopa profilov za odvzem sedimentov. Skupno je
bilo izbranih deset profilnih mest. V uvodu raziskave predvidevamo, da je zaradi podora
nastalo zajezitveno jezero, zato smo se osredotočili na profile gorvodno od domnevne
zajezitve. V dolinskem dnu so bili izkopani štirje profili, dva v proksimalnem in dva v distalnem
delu zajezitvenega jezera. Prvi v distalnem delu je ob Bolski pri mostu v Brodeh (št. 5), kjer bi
zaradi zajezitve bilo pričakovali več finozrnatih delcev in vršaju podobno morfološko obliko.
Profil je bil izkopan v bregu reke, ki ga je zaradi zadnjih poplav intenzivno spodkopavala. Od
dna profila na nadmorski višini 330 m, ki sovpada z višino talne vode, je bilo preučevanih 255
cm plasti sedimentov. Nekaj sto metrov gorvodno smo prav tako ob bregu Bolske preučili še
en profil (št. 2). Pri tem pričakujemo, da bo v profilu podobna sestava sedimentov z manj
ostrorobega podornega grušča. Na višini 334 m je bilo izkopanega 154 cm profila.
V proksimalnem delu podornega jezera je pričakovati več debelozrnatega materiala, zato smo
izkopali dva profila. Ob stranskem pritoku do potoka Podgrajščica na višini 348 m smo želeli
dokazati, ali je vpliv zajezitve segal tudi v dolino Merinščice in njenih pritokov (št. 8). Ob potoku
smo izkopali 136 cm globoko. Naslednji profil v proksimalnem delu smo predvidevali na
območju ledine Na malti, ki leži med naselji Vransko in Ločica pri Vranskem, a ga zaradi
intenzivne preoblikovanosti okolja ob gradnji avtoceste nismo izvedli. Izdelali smo ga blizu
sotočja Motnišnice in Bolske (št. 9), kjer zopet lahko pričakujemo več debelozrnatega
materiala. V tem delu bi zaradi sotočja vodotoka prinašala in odlagala več debelozrnatega
materiala v obliki delte v proksimalni del jezera.
Nekaj metrov nad dolinskim dnom so bili s kartiranjem ugotovljeni finozrnati sedimenti z
vmesnimi prodniki, zato smo tam izdelali štiri profile. Na višini 346 m nad čistilno napravo v
Brodeh smo izkopali 223 cm sedimentov (št. 3). Sedimenti verjetno segajo še globlje, a jih
zaradi močne sprijetosti nismo mogli pridobiti z ročnim vrtalnikom. Potrebno bi bilo drugo
mehansko orodje. Višina na tem delu bi lahko pomenila najvišji ugotovljen nivo gladine v
zajezitvenem jezeru. Na nasprotnih pobočjih v Posavskem hribovju smo prav tako ugotovili
prodnike v finozrnati strukturni osnovi (347 m) (št. 4), nekaj metrov gorvodno pa še bolj
finozrnato strukturo sedimenta (353 m ) (št. 1). V slednji smo pridobili sedimente do globine
276 cm do matične osnove, medtem ko je bil v nižje ležeči lokaciji odvzet le en vzorec
sedimenta iz celotne sedimentne strukture. Nad dnom Merinščice na Vranskem smo v bližini
graščine prav tako opazili dobro zaobljene prodnike, zato smo izkopali 222 cm profila
sedimentov (št. 10).
Poleg odvzetih vzorcev sedimentov na mestu podornega jezera smo izbrali še dve lokaciji, kjer
smo ugotavljali še druge vplive podora na reliefne sisteme. Oba profila sta bila izkopana
severno od cerkve sv. Jeronima blizu jame Škadavnica (kat. št. 482). V tem delu predvidevamo,
da je tod odtekal potok Podgrajščica po kraškem polju in ponikal v jamo Škadavnica. Prvi
vzorec je bil vzet na pritočnem delu na višini 437 m do globine 90 cm (št. 6). V odtočnem delu
na višini 448 m pa do globine 122 cm (št. 7). Jama Škadavnica je danes na višini 500 m, kar je
precej od nivoja polja. Vhod jame je podorna dvorana, notranji manjši rovi pod podornim
materialom niso bili nikoli povsem raziskani (Kvas, Spitalar, Naraglav, 1973). Iz tega lahko
sklepamo, da morebiti obstajajo tudi nižji nivoji jame, kamor bi se stekal potok.
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SLIKA 22: Nekatere lokacije profilov: A – Ilovica; B – Ilovica terasa; C – Brode most; D – Brode čistilna naprava; F – Podgrajščica;
G – graščina Avžlak (Foto: Alenka Jelen, december 2015).
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KARTA 15: Lokacije profilov granulometrične analize.

4.2.2. Rezultati granulometrične analize
V Brodeh pred mostom čez Bolsko se v profilu najprej do 10 cm nahaja humus s koreninskim
sistemom, nato do globine 110 cm sledimo bolj peščenemu sedimentu s posameznimi večjimi
slabo zaobljenimi samicami proda (do 20 cm dolžine). Sediment smo uvrstili v razred pesekmelj-glina. Peska je okoli 49 %, melja (27 %) in gline (24 %) pa približno enako. Sledi 50centimetrski pas modrosivega meljastega peska z 60,2 % peska in 28,6 % melja. Temu na
globini med 110–161 cm sledi bolj vlažen pas modrega meljastega peska z manjšim deležem
peska kot pri predhodni plasti (53,3 %) in nekoliko več melja (36,8 %). Istemu teksturnemu
razredu sledimo vse do prodno-peščene nasutine (255 cm). Vmes ga v dveh pasovih (med 201–
204 ter 210–220 cm) prekine pas peska (83,1 % peska) z malo več melja (10,4 %) kot gline. Na
globini 255 cm priteka talna voda, ki zapolnjuje prazne prostore med peskom in prodom. Med
prodi so večje samice do dolžine 30 cm. Prodniki so zelo zaobljeni iz različnih kamnin, podobno
kot jih danes najdemo na dnu struge Bolske.
Gorvodno ob Bolski je bil izdelan še en profil v rečnem bregu. Do 5 cm je najprej plast humusa
s koreninskim sistemom. Sledi plast meljastega peska s 54,5 % peska in 32,6 % melja do globine
78 cm. Od tod vse do 154 cm do nivoja talne vode in prodno-peščeni nasutine sledimo
vlažnejšemu pasu peščenega melja z 59,5 % melja in 33,3 % peska. V prodno-peščeni velikost
prodnikov ne presega 10 cm. Prodniki so zaobljeni in različne kamninske sestave, prevladujejo
apnenčevi in peščenjaki.
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Ob strugi pritoka Podgrajščice so bili v profilu št. 8 preučevani štirje horizonti sedimentov. Do
10 cm globine najprej sledimo humusu in koreninskemu sistemu rastlin. Sledi plast meljastega
peska med 10–45 cm. Delež peska je 56,3 %, medtem ko je delež melja 29,5 %. V tej plasti smo
zasledili tudi večje ostrorobe kose apnencev. Kosi merijo v dolžino do 10 cm. V naslednji plasti
med 45–70 cm globine je značilen peščen melj z malo večjim deležem melja (44,8 %) kot peska
(43,5 %). V pasu med 70–108 cm se še bolj zmanjša delež peska (19,4 %), poveča pa se delež
gline (39,1 %), zato v tem pasu sediment uvrščamo v razred glinastega melja. V četrtem
horizontu med 108–135 cm se sediment uvršča v razred pesek-melj-glina. Največji delež je
peska (55,7 %), sledi delež melja (23,1 %) in malo manjši delež gline (21,1 %). V tem pasu je
količina manjših nekaj centimetrov velikih prodnikov manjša, od globine okoli 125 cm pa večja
z manjšimi deleži por med prodniki. V tem pasu se pojavi že talna voda. Prodnike gradijo zelo
različne kamnine.
V robnih delih pred sotočjem Motnišnice v Bolsko sta bila preučevana dva horizonta
sedimentov. Najprej do globine 30 cm pasu humusa s koreninskim sistemom. Od tu naprej do
globine 60 cm je pas peska-melja-gline. V sedimentu je nekoliko več peska (43,1 %), sledi delež
melja (33,5 %) in nato gline (23,4 %). Do globine 164 cm sledi pas peščenega melja, ki vsebuje
62,4 % melja ter približno enako peska in gline z malo večjim delež peska (19,2 %). Že pri globini
60 cm smo naleteli na talno vodo, ki je v globino vse bolj oteževala zajem vzorcev.
Na profilu 4 smo z mehansko analizo določili peščen melj z 57,7 % melja in 23,8 % peska.
V profilu 3 Brode – čistilna naprava se v zgornjih 10 cm nahaja plast humusa, ki prehaja v
močno sprijet meljast pesek do globine 40 cm. Nato sledi do globine 127 cm peščen melj z
vmesnimi prodniki in skalami breče. Prodniki so obdani z limonitizirano plastjo sprijetega
peska in merijo v dolžino do 5 cm in so zelo zaobljeni. Zgrajeni so iz permokarbonskih
kremenovih karbonatov, ki jih v tem delu porečja Bolske ni, ampak jih je Bolska s tokom
transportirala s povirnih območij pod Trojanami (Slika 23). Prodnike najdemo še okoli
izkopanega profila. Najdeni so bili vijolični peščenjaki do dolžine 10 cm. Proti pobočju navzgor
prehaja peščen material v zaglinjen in meljast pobočni grušč z delci grušča. Skale breč gradijo
delci grušča, velikosti do 1 cm, so srednje zaobljeni do ostrorobi. V tem horizontu so značilne
tudi lise zaradi železovih oksidov. V pasu od 127–147 cm je bil določen razred pesek-melj-glina.
Vsebuje največ peska (49,3 %) ter približno enak delež gline (25,3 %) in melja (25,4 %). Med
147–186 sledi pas meljastega peska z 56,6 % peska in 23,6 % melja. Temu sledi do 200 cm
globine pas pesek-melj-glina, kjer prevladuje delež peska (52,5 %). V zadnjem izkopanem pasu
do 223 cm je sediment zopet meljast pesek z 50,7 % peska in 32,9% melja.
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SLIKA 23: Breča in karbonatni permokarbonski prodniki, ki so bili najdeni v profilu Brode – čistilna nad dolino Bolske (Foto:
Alenka Jelen, marec 2016).

V zgornji plasti profila 1 na Ilovici je bil do globine 120 cm ugotovljen razred pesek-melj-glina.
V vzorcu je prevladoval melj (48 %) s približno enakimi deleži peska (26,8 %) in gline (25,2 %).
Pri globini 120 cm se prične glinast melj in sega vse do globine 252 cm. Delež melja je med 54–
61 %, sledi delež gline med 26 in 32 % ter 9–20 % peska. Med peščenimi delci se pojavljajo tudi
večji kosi ostrorobega grušča do okoli 2 cm. Od globine 252 cm do 276 cm se prične pas pesekmelj-glina z največjim večjim deležem melja (41 %) ter z okoli 36 % peska in 23 % gline. Pri
globini okoli 270 cm že naletimo na talno vodo. Pri 276 cm globine naletimo na matično
podlago.
Pri graščini Avžlak smo izdelali profil št. 10 s tremi horizonti. Najprej je do globine 24 cm humus
s koreninskim sistemom. Nato sledita dva horizonta (24–74 cm in 74–145 cm), kjer smo z
mehansko analizo pri obeh določili teksturni razred glinastega melja. Deleži peska, melja in
gline so pri obeh vzorcih približno enaki. V teh dveh horizontih najdemo tudi večje kose
gruščev. V zadnjem horizontu do globine 223 je večjih delcev manj, zato smo z mehansko
analizo pridobili razred meljaste gline z 49,9 % gline in 47,2 % melja. Delež peska je v tem delu
zelo majhen (2,9 %).
V predelu Široko polje v bližini jame Škadavnica sta bili izdelani dve vrtini. V prvi vrtini, na
obodu ene izmed vrtač v bližini cerkve sv. Jeronima smo pridobili dva vzorca sedimentov do
globine 90 cm. Do globine 50 cm je razred peska-melja-gline z največ melja (43,6 %) ter peska
(33,3 %). Sledi pas peščenega melja z 60 % melja in 24,9 % peska. V bližini Škadavnice je na
dnu polja bila izdelana vrtina do 122 cm. Ker ni bilo razlik v sedimentu, smo vzeli le en vzorec.
Po mehanski analizi je bilo ugotovljeno, da je največ melja z 51,3 %, sledi delež gline (25,9 %)
in delež peska (22,8 %). Sediment smo na podlagi deležev uvrstili v razred pesek-melj-glina.

68

SLIKA 25: Modelni prikaz profila Brode most – Bolska (5)
(Oblikovanje: Alenka Jelen, april 2016).
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SLIKA 24: Modelni prikaz profila Bolska – ribiška (2)
(Oblikovanje: Alenka Jelen, april 2016).

SLIKA 27: Modelni prikaz profila
(Oblikovanje: Alenka Jelen, april 2016).

Podgrajščica

SLIKA 26: Modelni prikaz profila Ločica (9) (Oblikovanje:
Alenka Jelen, april 2016).

(8)
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SLIKA 28: Modelni prikaz profila Brode – čistilna naprava
(3) (Oblikovanje: Alenka Jelen, april 2016).

SLIKA 29: Modelni prikaz profila pri graščini Avžlak na Vranskem
(10) (Oblikovanje: Alenka Jelen, april 2016).
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SLIKA 30: Modelni prikaz profila Ilovica (1) (Oblikovanje: Alenka Jelen, april 2016).
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PREGLEDNICA 3: Deleži peska, melja in gline v posameznem vzorcu sedimentov ter teksturni razred.

vzorec
1\1
1\2
1\3
1\4
1\5
1\6
1\7
1\8
1\9
2\1
2\2
3\1
3\2
3\3
3\4
3\5
3\6
4\1
5\1
5\2
5\3
5\4
5\5
6\1
6\2
7\1
8\1
8\2
8\3
8\4
9\1
9\2
10\1
10\2
10\3

% peska
12,4
26,8
8,8
12,7
16,2
16,5
19,7
35,1
36,8
33,3
54,5
66,7
22,8
49,3
56,6
52,5
50,7
23,8
48,9
60,2
53,3
72,1
83,1
33,3
24,9
22,8
56,3
43,5
19,4
55,7
43,1
19,2
8,8
9,5
2,9

% melja
59,7
48
60,8
54,9
57,2
56,5
54,4
43,2
39
59,5
32,6
20,7
64,9
25,4
23,6
23,9
32,9
57,7
27,1
28,6
36,8
17,9
10,4
43,6
60
51,3
29,5
44,8
41,5
23,1
33,5
62,4
53,6
53,9
47,2

% gline
27,9
25,2
30,4
32,4
26,6
27
25,9
21,7
24,2
7,2
12,9
12,6
12,3
25,3
19,8
23,6
16,4
18,5
24
11,2
9,9
10
6,5
23,1
15,1
25,9
14,2
11,7
39,1
21,2
23,4
18,4
37,6
36,6
49,9

teksturni razred
glinast melj
pesek-melj-glina
glinast melj
glinast melj
glinast melj
glinast melj
glinast melj
pesek-melj-glina
pesek-melj-glina
peščen melj
meljast pesek
meljast pesek
peščen melj
pesek-melj-glina
meljast pesek
pesek-melj-glina
meljast pesek
peščen melj
pesek-melj-glina
meljast pesek
meljast pesek
meljast pesek
pesek
pesek-melj-glina
peščen melj
pesek-melj-glina
meljast pesek
peščen melj
glinast melj
pesek-melj-glina
pesek-melj-glina
peščen melj
glinast melj
glinast melj
meljasta glina
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4.2.3. Deleži karbonatov v izbranih sedimentih
Na območju Ilovice (št. 1) je v vseh vzorcih delež karbonatov pod 3 %. Značilno delež
karbonatov v vseh zaporednih vzorcih narašča. Že z mehansko analizo smo ugotovili kose
grušča kremena, ki so prepereli kosi matične podlage.
Podobno nizke deleže karbonatov smo ugotovili še v profilih v prodnati terasi v bližini ledine
Ilovica (št. 4), v vrtači (št. 6) in na dnu Širokega polja v bližini jame Škadavnica (št. 7). V prodni
terasi v bližini Ilovice gre za enako matično podlago kot pri profilu 1, ki je nekaj 10 m zahodneje.
Delež karbonatov je okoli 3 %. Nekoliko višji so deleži karbonatov v vrtači na Širokem polju
(okoli 5 %), še višji pa na dnu polja v bližini jame Škadavnica (6,3 %). V profilu v vrtači tudi
opazimo, da se z globino nekoliko zmanjša delež karbonatov (iz 5,53 % na 4,21 %). Za obe
profilni mesti velja, da je kamninska sestava preperina vulkanskih kamnin, predvsem tufov in
glinavcev. Ker takšne kamnine vsebujejo več kremena, je delež karbonatov znatno manjši. Če
bi analizirali vzorce z območja nad dnom polja, kjer prevladujejo apnenci, bi bil delež
karbonatov znatno višji.
Deleži karbonatov do okoli 10 % so značilni za profile ob Podgrajščici (št. 8), Motnišnici (št. 9)
in nad dnom Merinščice pri graščini na Vranskem (št. 10). V prvem in zadnjem pasu v profilu
ob Podgrajščici so deleži karbonatov okoli 7 %, v vmesnih horizontih z manj peščenega
materiala pa okoli 10 %. Takšen nizek delež karbonatov je posledica nekarbonatnega
podornega materiala, ki se razširja po dolini Podgrajščice. Tufi in druge vulkanske kamnine so
bili transportirani po suhi dolini nad Vologo.
Pri graščini na Vranskem se v matični podlagi pojavijo podobne kamnine kot na ledini Ilovica.
Gre za psevdoziljske sklade. Tako je delež karbonatov v zgornjih plasteh okoli 9 %, v spodnjih
pa okoli 11 %.
V dolini Motnišnice je v profilih bil določen delež karbonatov med 9–10 %. Nad dnom in
najstarejšimi terasami se kot matična kamnina pojavlja zelo zaglinjen zeleni tuf. Na mestu
vrtine se odlaga pobočni prepereli material, ki je pretežno nekarbonaten.
V dolinskem dnu Bolske je bil pri obeh profilih delež karbonatov vsaj 25 %. Profil pri mostu v
Brodeh ima v plasteh zelo različne vrednosti deležev karbonatov. V prvem horizontu, kjer so
odloženi recentni sedimenti, je delež najmanjši (25 %), nato v plasteh meljastega peska delež
narašča (iz 65 % na 93,3 %). Plast meljastega peska prekini plast peska z manj karbonatov (45
%), nato pa zopet delež narašča (do 72,3 %). V drugem profilu gorvodno proti ledini na Ilovici
je delež karbonatov v obeh plasteh okoli 34 %.
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PREGLEDNICA 4: Delež karbonatov v vzorcih sedimentov.

vzorec

% CaCO3

1\1

1,45

1\2

1,57

1\3

1,77

1\4

1,64

1\5

2,92

1\6

3,01

1\7

2,57

1\8

2,88

1\9

3,19

2\1

33,43

2\2

34,38

3\1

91,14

3\2

70,00

3\3

26,98

3\4

53,77

3\5

63,29

3\6

94,96

4

3,08

5\1

25,91

5\2

65,06

5\3

93,33

5\4

72,26

5\5

45,02

6\1

5,53

6\2

4,21

7\1

6,26

8\1

6,62

8\2

9,58

8\3

10,32

8\4

6,98

9\1

9,58

9\2

8,50

10\1

9,11

10\2

9,47

10\3

10,92
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5. SINTEZA
Fosilni plaz na Vranskem v preteklih raziskavah ni bil nikoli celostno proučevan. Pobočni grušč
in obsežno fosilno melišče so kartirali že v času Avstro-Ogrske za potrebe geološke karte v
merilu 1:75.000. Teller v tolmaču Geološke karte Mozirje ob Savinji ne razloži njegovega
nastanka. Tudi obseg podornih gruščev je opredeljen le na območju južno od naselja Tešova
(Teller, 1889). V 70 in 80 letih 20. stoletja se je območje ponovno detajlno kartiralo in
preučevalo za potrebe jugoslovanske osnovne geološke karte v merilu 1:100.000. Premru in
sodelavci podorne grušče in melišče kartirajo na večjem območju kot Teller, tudi višje od
naselja Tešova vse do Ropasije. Podorni grušč so v osrednjem delu plazu že razdelili na dve
ločeni pahljači (Premru, 1982), a v tolmaču Karte Ljubljana ne izpostavijo njegovega nastanka
(Premru, 1983). Vulkanske kamnine kot ključni dejavnik razvoja površja in oblik na
Dobroveljski planoti vidi Meze v geomorfološki monografiji o Zgornji Savinjski dolini. Keratofirji
in keratofirske lave so bile odnesene s procesi fluvialne erozije v skupni debelini do 200 m,
morda tudi do 500 m, saj se na bližnji Menini še danes pojavljajo za toliko višje kot na
Dobrovljah. Potem je z apnenci razkrito površje pričelo zakrasevati in nastali so različni kraški
pojavi (Meze, 1966).
Zadnji raziskavi na območju plazu sta bili narejeni v letih med 2008 in 2011 (Ribičič, 2008a,
Ribičič, 2008b, Ribičič, 2009, Jelen, 2011). Raziskavi se osredotočata na plazenje tal ob gradnji
stanovanjskega kompleksa Sončni vrtovi v naselju Brode. Med izkopom gradbenih jam in
gradnjo stanovanjskih blokov so spodkopali podorne grušče in povzročili, da se je plaz v čelnem
delu ponovno reaktiviral. Ribičič (2008b) je odkril, da je do 16 m debela plast podornih gruščev
odložena na oligocenskem laporju in glini, ki omogoča idealne pogoje za ponovne zdrse. Na
več stanovanjskih hišah nad gradbiščem so v stenah, na tleh in drugih podpornih zidovih
nastale vrzeli in razpoke. S pregledom terena okoli naselja so ugotovili več kotanj, ki kažejo na
fosilno plazenje (Ribičič, 2008a, Ribičič, 2008b, Ribičič, 2009). Druga raziskava povzema
ugotovitve prve in dodaja, da je zaradi plazu neposredno ogroženih pet gospodinjstev,
posredno pa še šest (Jelen, 2011). Jelen (2011) ocenjuje, da je plaz še zelo aktiven, kar se kaže
v razširitvi razpok v zidovih, tleh in stenah. Pojavil se je tudi nov višji odlomni rob. Sanacije in
podporni zidovi, ki so bili predvideni za zaščito neposredno ogroženih stavb, niso bili izvedeni.
Gradnja stanovanjskih blokov se je zaustavila zaradi stečajnih postopkov izvajalcev in lastnikov
gradbišča (Jelen, 2011).
Ostale raziskave se osredotočajo na dolinsko dno Bolske in njenih pritokov. Radinja je v 60
letih s sodelavci raziskoval možnosti uporabe glinokopov in kamnolomov v gospodarske
namene. Poleg terenskega preučevanja so izdelali tudi profile in mehansko analizo
sedimentov. Preučevanemu območju najbližja vrtina je bila narejena na območju nekdanjega
jezu v Čepljah v najmlajši terasi. Med plastmi se izmenjujejo plasti ilovice z zaobljenim prodom,
glino in ilovnatim peskom. Gline so v tem profilu višje, kot je prodna akumulacija Savinje pri
sotočju z Bolsko, zato ovrže obstoj glin zajezitvenega ali jezerskega značaja. Bolska je na skoraj
celotnem toku urezala aluvialno akumulacijo in se že globoko urezuje v oligocensko glino in
lapor. Poleg glin oligocenske starosti meni, da miocenskih ni, jih je pa nekaj iz pliocena
(Radinja, 1960).
Pred gradnjo avtoceste A1 odsek Arja vas–Vransko je bilo na območju med Vranskim in
Prekopo izdelanih veliko vrtin, kjer so bile v glavnem preučevane rečne akumulacije z
izmenjavanjem različnih plasti: melj, glina, pesek, prod in oligocenska glina oziroma lapor. V
bližini gozdnih površin je bilo v vrtinah opazno odlaganje pobočnih materialov in preperevanje
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matične podlage v manjše grušče in glino. Menjavanja zelo različnih finozrnatih jezerskih plasti
niso kartirali. Na območju Prekope proti Stopniku in Šmartnem so v vrtinah na globini med 0,3
in 3 m našli šoto in glino z organskim materialom (les, ostanki rastlinstva) (Fašalek in sod.,
1994), a so ti posledica stalne zamočvirjenosti tistega predela in ne kakšne zajezitve tega
območja. Z gradnjo avtoceste je povezana tudi arheološka raziskava območja rimske opekarne
na ledini Ilovica. Arheologi so med izkopavanji našli več kosov keramike in glino, ki so ji z
geokemično analizo in petrologijo določili izvor v bližnji okolici. Glina je nastala v neposredni
bližini zaradi preperevanja s kremenom bogate matične podlage (Zupančič, 2006).
Glavni odlomni rob fosilnega plazu je na območju nad Ropasijo na višini 954 m. Pod njim so na
več območjih na višini med 835 in 870 m vidni še sekundarni odlomni robovi z manjšo globino
odloma kot pri glavnem zgornjem odlomnem robu. Proti vzhodu je odlomni rob manj izrazit.
Proti Prilopam so značilni lokalni odlomi skal, kjer ni sledu plazenja in prenosa podornega
grušča v dolino pritoka Cerknice. Odlomi so vezani tudi na gradnjo ceste na Čreto. Proti Čreti
in na območju Prilop je opazen stik med piroklastičnimi kamninami in apnencem. Odnašanje
in spiranje piroklastičnega materiala je razkrilo spodaj odložene srednje triasne apnence, ki jih
padavinska voda korodira in preoblikuje v kraške pojave (brezna, vrtače).
Osrednji del plazu je preoblikovan v številne kotanje in erozijske jarke. Pojavljajo se tudi
območja lokalne aktivacije plazenja in močvirja. Od Ropasije proti Tešovi je zgornja plast
podornega materiala zelo preperela, vmes se pojavljajo območja razkritih posameznih skal
apnenca. Vse do Tešove je material v enem grebenu, ki je v zgornjem delu preoblikovan v
vzdolžne kotanje, spodnjem delu pa z bočnimi kotanjami. Proti Brodem prehajajo apnenci v
oligocenske laporje in gline. Stik med njimi in pobočnim gruščem predstavlja drsno ploskev, ki
se je v preteklosti zaradi kmetovanja in gradnje objektov večkrat aktivirala v manjše neopazne
zdrse. Na to kažejo kotanje na travnikih nad in pod naseljem Brode. V čelu plazu je podorni
grušč odložen v obliki pahljače, ki prehaja v prod in finozrnat rečni sediment.
Fosilni plaz nad Ropasijo je po nastanku skalni podor. Gradivo se je nato po pobočju premikalo
na več načinov. V zgornjem odlomnem delu je bolj preperelo gradivo zdrsnilo po drsni ploskvi
in se po pobočju plazilo. Manj preperelo gradivo trdnih kamnin se je odlomilo v večjih in
manjših blokih ter se prevračalo po pobočju. V osrednjem delu se je podorni grušč plazil v
obliki kamnitega plazu, ki se je na območju Brodov pahljačasto razširil v dolino Bolske in njenih
pritokov. Glede na debelino premaknjenega materiala uvrščamo plaz v globoki plaz z debelino
do 10 ali več metrov. Ti značilno nastajajo v narivni coni, v tektonskih in litoloških mejah ter
kjer so plasti nagnjene v smeri pobočja (Ribičič, 2007). Na pedološki karti v merilu 1:250.000
ter 1:25.000 je na območju plazu kartirana prevladujoča evtrična rjava prst na pobočnem
grušču. Ker je grušč silikaten tuf, bi bilo primerneje, da se ta kategorija spremeni v distrično
rjavo prst. Nekaj apnencev je sicer razkritih v podlagi, a niso prevladujoči.
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SLIKA 31: Fosilni plaz nad Vranskim, fotografirano z juga (z rdečo označeni glavni odlomni robovi, z modro poti pobočnega
materiala) (Foto: Alenka Jelen, oktober 2015).

Do zajezitve ni prišlo, saj je med kosi grušča veliko praznega prostora, skozi katerega lahko
voda hitro prodre. Kartirali smo 213,9 ha površin pobočnih gruščev, kar je precej več od zadnje
ocene iz osnovne geološke karte, ki znaša 86,4 ha površin. Ocena površine je nekoliko
pretirana, saj na nekaterih delih plazu (med neimenovanim pritokom Cerknice v naselju Selo
pri Vranskem do ledine Za ograjo) opazimo le nekatere posamezne kose grušča, kar pa ni
nujno, da so v celoti povezani z enakim dogodkom. Brez teh površin je površina pobočnih
gruščev 185,7 ha, kar pa je že bolj realna ocena. Ocene prostornine celotne količine
odlomljenega grušča ne moremo podati, saj nimamo podatkov o globinah materiala na več
delih plazu. Zaradi majhnega zaledja skalnega podora na območju odlomnih robov
ocenjujemo, da podornega materiala količinsko ni bilo dovolj, da bi vsaj začasno zajezilo
Bolsko. Tudi če bi se to zares zgodilo, bi bilo potrebno določeno obdobje, da bi v strukturi
sedimentov zaznali plastovitost sedimentov, značilnih za jezerske kotanje, ki pa jih z mehansko
analizo nismo zasledili. Podobne plazove s skalnimi podori so raziskovali tudi na območju Alp.
Prišli so do ugotovitev, da kljub veliki količini grušča ni vedno prišlo do zajezitve vodotoka ali
je bila ta izjemno kratkotrajna brez odložitve sedimentov (Erismann, Abele, 2001).
Skalni podor na območju Tajnarja in Španovega griča prostorsko ni povezan s podorom nad
Ropasijo. Vsekakor pa sta verjetno oba nastala v istem obdobju, morda zaradi obilnih padavin
ali nenadnega dogodka, kot je potres. To bi natančneje ugotovili z datiranjem kamnin na
odlomnem robu. Mejne vrednosti za sprožitev plazov ob padavinah za skupino vulkanskih
predornin in piroklastov (kremenovi keratofirji, tufi in drugi piroklastiti iz srednjega triasa) je
plazov od 100–150 mm. V to skupino spadajo tudi skrilavi glinavci iz srednjega triasa in
lapornata glina iz oligocena (Komac, Zorn, 2007).
Pod odlomnimi robovi so odložene večje skale, ostali material se je gravitacijsko premaknil po
pobočju ali bil transportiran v vodnem mediju. Pod Tešovo in Jeronimom se prične čelo plazu,
ki se v dolino Merinščice in Podgrajščice pahljačasto razteka. V čelu plazu se pod naseljem
Jeronim podorni grušči mešajo z močno in-situ preperelimi kremenovimi glinavci, tufskimi
peščenjaki in brečami. V tem delu so najpogostejše vmesne kotanje in erozijski jarki s
pojavljanjem občasnih vodotokov. Na robnih delih čela plazu so odložene večje količine dobro
zaobljenih prodnikov različnih kamnin (apnencev, tufov, kremena itd.). To kaže, da se je
gradivo deloma transportiralo v obliki drobirskega toka. Območje okoli zgornjih odlomnih
robov je veliko povirno območje pritokov Podgrajščice. Grušč se je v vodnem mediju hitreje
gibal in tudi odlagal dlje in širše. Med potjo je tok transportiral tudi prodnike, ki so že bili
akumulirani po dnu struge, grušče pa še dodatno zaoblil.
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Tako tudi v primeru tega fosilnega plazu nimamo enoznačne opredelitve. V zgornjem
odlomnem delu je šlo za skalni podor, bloki so razpadali na manjše in se s kotaljenjem pomikali
po pobočju navzdol. Nekaj blokov je še danes odloženih pod strmo stopnjo. Ko so bloki in skale
prišli do območij, kjer je vodotok že intenzivnejši, se je celotna masa nasičila z vodo in
premikala veliko hitreje. Večinoma so grušči ostali nespremenjeni in nezaobljeni, kar kaže na
hiter prenos materiala z mesta nastanka do mesta odložitve. Med njimi pa so tudi prodniki, ki
so verjetno že bili v strugi in jih je s tokom prestavilo nižje.
Za območje Širokega polja smo predvidevali, da gre za nekdanje kraško polje s Podgrajščico
kot reko ponikalnico do jame Škadavnice. Vendar se že z dviganjem reliefa proti Škadavnici to
lahko ovrže. Dodatni pokazatelj je tudi suha dolina med Medvednico in Šentjoškim vrhom.
Vodotok, ki se je stekal po njej je odtekal po dolini Širokega polja. Danes je ob intenzivnejših
padavinah aktiven en bližnji vodotok, ki odlaga material v obliki vršaja po dnu polja.
Neprepustna podlaga iz piroklastičnih kamnin suhe doline je bila odnesena in apnenčasto
površje je bilo preoblikovano v kraške površinske oblike. Celotno območje Širokega polja je
zgrajeno iz nekarbonatnih glinavcev in tufov, ki preperevajo in-situ. Na nekaterih mestih so že
močno izprani v kraško podzemlje, zato na površju pridobivajo obliko kraških vrtač. Območje
je na osnovni geološki karti določeno kot jerina, ki jo Geološki terminološki slovar pojmuje kot
»ilovica, nastala s preperevanjem apnenca na krasu« (Geološki terminološki slovar, 2006). Na
tem območju vsekakor ne gre za jerino, saj je preperel sediment nekarbonaten.
V cestnem useku pred cerkvijo sv. Jeronima so bili najdeni dobro zaobljeni prodniki različnih
kamnin (kremen, apnenec, tufski peščenjak). Vodotok, ki jih je odložil na tem mestu, je pritekal
z območja Klokočovca in se stekal po dolini nad jamo Veternico do doline Podgrajščice. Skozi
čas je potok odnašal neprepustno podlago in pričel razkrivati apnenčasto osnovo. V zgornjih
neizmerjenih rovih Veternice se pojavljajo podobni prodniki kot v cestnem useku, vendar so
večji in manj zaobljeni. Potok oziroma površinski tokovi, ki so se formirali ob intenzivnejših
padavinah, so pričeli ponikati med razkrite apnence in širiti prostore v zgornjih delih jame.
Tudi danes v teh rovih zaznamo močan prepih in po tleh se pojavlja gvano, kar kaže, da je nekje
na površju odprt dihalnik, a ga med terenskim kartiranjem nismo našli. To tudi potrjuje
zgodovinske zgodbe o labirintu oziroma rovu, ki je povezoval graščino Podgrad s cerkvijo sv.
Jeronima.
Analize sedimentov današnjega dolinskega dna Bolske v proksimalnem in distalnem delu
domnevnega zajezitvenega jezera kažejo predvsem na peščene in meljaste teksture, ki so
značilne za rečne nanose. Sedimenti v višjih predelih distalnega dela so poplavni sedimenti
Bolske (profil Brode – čistilna naprava in Ilovica – terasa), ki je v preteklosti tekla višje kot
danes in tudi višje odlagala material ob poplavah. To je do višine okoli 355 m, kar pomeni okoli
13,5 m nad današnjo gladino Bolske. Med peščenimi in meljastimi teksturami se pojavljajo tudi
večji zaobljeni prodniki, ki izvirajo z povirnih delov Bolske. Poplavni prodi in peski so na
območju Vranskega prisotni v zaselku Tržca vse do ledine Ilovica, v manjšem izdanku nad
čistilno napravo v Brodeh ter pred sotočjem Motnišnice in Bolske ob regionalni cesti. To so
najstarejše terase, ki jim nižje sledijo manjše in mlajše terase.
V proksimalnem delu so v dolini Podgrajščice značilni bolj peščeno in drobno prodnati
sedimenti. V drugem profilu, v proksimalnem delu pred sotočjem Motnišnice in Bolske so v
sedimentu opazne gline, ki izvirajo iz kamnin s pobočij nad mestom profila. Za preperevanje
matične podlage gre tudi na območju profila na ledini Ilovica in pri graščini Avžlak na
Vranskem.
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Zanimiva je tudi oblika Gritovega griča v zaselku Tržca ter prisotnost proda na vzhodni strani
hriba. Osnovo hriba predstavljajo oligocenski laporji in gline, ki jih prekrivajo rečni sedimenti.
Lahko bi šlo za vršaj, ki je nastal ob intenzivnejšem prinašanju materiala v dolino Bolske.
Legenda o nastanku Vranskega je z našo raziskavo ovržena, saj v Vranski kotlini ni bilo jezera,
niti začasne zajezitve. Po legendi naj bi bil ojezerjeni del tudi na območju med Brodemi in
Prekopo. Z vrtinami in popisom kamnin pred gradnjo avtoceste Arja vas–Vransko na tem
predelu ni bilo ugotovljenih jezerskih plasti. Kartirane so bile le manjše zaplate šote in
preperelega lesa ter rastlinstva, ki so nastale na mestu mokrišča, ki se pojavlja še danes. Lahko
pa v tem primeru gre tudi za starejše mezozojske plasti, v katerih so se ponekod izoblikovali
premogi. V bližini se takšne plasti pojavljajo na območju Posavskih gub na južnem delu naselja
Pondor. Med izkopom gradbene jame za leseni objekt so naleteli na plasti lignita zelo plitvo
pod površjem (manj kot 1 m). V preteklosti so lignit bližnji prebivalci uporabljali za kurjavo, a
je bila kakovost zelo slaba, zato so to opustili.
Legenda o obstoju jezera na Vranskem je verjetno plod ljudske domišljije, ki si je pogosta
poplavljanja Bolske in njenih pritokov zelo impresivno razlagala. Bolska je bila regulirana šele
konec 19. stoletja,9 približno iz obdobja, ko je legenda o nastanku Vranskega tudi zelo zaživela
in se ohranila vse do današnjih dni. Namreč, obdobje prvih regulacijskih del na Bolski tudi
sovpada s časom, ko je trg Vransko pridobilo trške pravice (l. 1868), kar je pomenilo
osamosvojitev kraja. Bolska se je do takrat verjetno tako kot druge reke v Sloveniji meandrirala
po dolini in po poplavah ustvarjala nove kanale in puščala mrtve rokave. Z regulacijami so
Bolsko spravili v en kanal, obdali z nasipi in preprečili pogosta poplavljanja. Izsušila so se
mokrišča in poplavni gozdovi, zmanjšala se je vloga poplavne ravnice kot naravnega
zadrževalnika. Takrat prevladujoče kmečko prebivalstvo je pridobilo več obdelovalnih površin
in prostora za širjenje naselij. V mokriščih so verjetno bile večje skale podornega grušča, ki so
fizično in s preperevanjem v neprepustno glino onemogočala površinski tok manjšim količinam
vode. Legenda lahko torej označuje konec obdobja poplavnih ojezeritev kotline z
regulacijskimi deli in pomeni nastanek Vranskega skupaj s pridobitvijo trških pravic. Tudi izvor
imena Vransko nekateri avtorji ne povezujejo s pticami vranami, ampak z arhaično besedo
vran, ki je pomenila črn (Snoj, 2009). Razlog so obsežni iglasti gozdovi v okolici Vranskega. Tudi
bližnji Črni Vrh je dobil ime po iglastih gozdovih (Snoj, 2009).
Z raziskavo smo pridobili nekaj novih informacij o prostoru, ki so ga v preteklosti kot tudi danes
raziskave večinoma obšle, razen tistih, predvsem osnovnih inženirsko-geoloških, ki so bile
potrebne za gradnjo infrastrukture. Še vedno pa ostaja nekaj neznank in priložnosti za nove
raziskave, ki bodo nekatere nejasnosti, na katere smo naleteli, tudi odpravile. Predlagamo, da
se v prihodnjih raziskavah na območju obeh fosilnih plazov izdela vrtine do drsne površine. S
tem bomo pridobili natančne podatke o debelini podornih gruščev na različnih delih plazu in
o morebitnih možnostih reaktivacije plazu. Tako bo tudi natančneje določena prostornina
podornega grušča. Nove informacije o fosilnem plazu bi pridobili tudi z datiranjem kamnin na
zgornjem odlomnem robu ter na podornih gruščih. Podrobne geokemične analize podornega
materiala v osrednjem delu plazu pri Tešovi bi odpravile negotovosti o prehajanju podornega
materiala iz podora iznad Ropasije proti materialu, ki izvira iznad Tajnarja in Španovega griča.

9

Verjetno so Bolsko regulirali že Rimljani, a ker so kasneje zapustili to območje, je reka ponovno tekla naravno
po dolini.
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6. POVZETEK
Dobroveljska planota je netipična kraška planota na obrobju Kamniško-Savinjskih Alp (Kladnik,
2001). Zgrajena je iz triasnih masivnih apnencev, predornin in piroklastičnih kamnin (Premru,
1982). Takšna kamninska sestava je vplivala na oblikovanje površinskih in podzemeljskih
kraških pojavov. Značilen je kontaktni kras z oblikami kot so suhe, slepe doline, ponikalnice,
ponori idr. (Hribernik in sod., 2010, Kodre, 2015). Kontakt med prepustnimi apnenci in
neprepustnimi magmatskimi kamninami je vplival tudi na intenzivnost denudacijskih in
erozijskih procesov tega območja.
Eden od takšnih pojavov je tudi fosilni plaz nad Vranskim, ki ga v prejšnjih raziskavah niso
neposredno raziskovali. Prvič je pobočni grušč kartiral Teller na Geološki karti Mozirje ob
Savinji, a mu v tolmaču ni namenil razlage (Teller, 1889). Podobno brez razlage in omembe, a
na večjem območju, so Premru in sodelavci kartirali podorni grušč za potrebe Jugoslovanske
osnovne geološke karte 1:100.000 (Premru, 1982). Prve ugotovitve, da gre za fosilni plaz, so
nastale šele nekaj let nazaj. V času gradnje stanovanjskega kompleksa Sončni vrtovi v Brodeh
med leti 2007–2008 so nastale razpoke v višje ležečih stanovanjskih hišah, v tleh in drugi
infrastrukturi (Ribičič, 2009, Jelen, 2011).
V magistrskem delu smo si zadali povezati različne pokrajinske pokazatelje fosilnega plazu
(oblikovanost reliefa, v naravi in na digitalnem modelu reliefa vidna recentna plazenja,
pahljače materiala in odlomne robove) z legendo o jezeru na Vranskem. Z raziskavo smo
dosegli namen raziskave – preučili obstoj zajezitve reke Bolske zaradi plazu nad Vranskim.
Fosilni plaz na Vranskem ima dva odlomna robova. Prvi je na območju zaselka Ropasija, drugi
pa jugozahodno od prvega, na območju Španovega griča in nad kmetijo Tajnar. Prevladujejo
odlomni robovi globine do 10 m, sledijo tisti z globino nad 20 m. V tem delu plazu
opredeljujemo pobočni proces kot skalni podor, ki je že nekaj deset metrov nižje dosegel
vodotok. Skalni podor se spremeni v kamniti plaz, ki ima na območju pod odlomnim robom
Tajnarja in Španovega griča tudi značilnosti drobirskega toka. Zelo zaobljene prodnike različnih
vrst kamnin smo našli v zahodnem iztočnem delu plazu. V osrednjem delu plazu je opaznih več
kotanj, erozijskih jarkov, ki jih je preoblikovala površinska tekoča voda. Na nekaj mestih je
vidno tudi aktivno plazenje tal. V iztočnem delu plazu pobočni material odteka na dve ločeni
območji. Tudi v tem delu so vidne kotanje in aktivno plazenje.
Natančne morfokronološke analize plazu se v tej raziskavi nismo lotili. Ocenjujemo, da je do
sprožitve prišlo po koncu pleistocena, po izraziti spremembi podnebja (Ogrin, 2005). To je
posredno vplivalo, da so pobočja, zgrajena iz piroklastičnega materiala in predornin postala
statično labilna. Hkrati pobočni grušči na območju stanovanjskega kompleksa Sončni vrtovi
prekrivajo izdatne rečne nanose proda, ki ga uvrščamo v čas pleistocenske poledenitve. V
prihodnjih raziskavah bi bilo potrebno izvesti natančnejšo kronološko datacijo pobočnega
grušča in odlomnih robov. Za prihodnje raziskave tudi svetujemo natančnejšo določitev
območja podornega grušča z vrtinami na več mestih plazu. S tem bomo pridobili tudi
konkretnejše količine celotnega sproženega materiala.
Ocenjena površina podornega grušča in količina materiala ni bila zadostna, da bi povzročila
zajezitev Bolske. Temu je pripomogla tudi sipkost gruščnatega materiala. V distalnem delu v
dolinskem dnu Bolske in nekaj metrov višje nismo našli finozrnatih jezerskih sedimentov, ki bi
potrjevali obstoj jezera. Skoraj 15 m višje od dna današnje struge Bolske so bili najdeni prodniki
in peščen material. To kaže na postopno vrezovanje Bolske ter na pretekle visoke vode.
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Jezero na Vranskem ni nikoli obstajalo. Legenda o jezeru je plod ljudske domišljije. Reka Bolska
je hudournik, ki ima na območju Vranskega veliko pritokov. Ob katastrofalnih poplavah še
danes prihaja do obširnega poplavljanja površin, vode pa odtečejo tudi po tednu dni. Do
takšnih dogodkov je prihajalo tudi v preteklosti. Legenda o nastanku kraja je še posebej
zaživela konec 19. stoletja, ko je kraj Vransko pridobilo trške pravice. V istem času pa so prvič
potekala obsežna regulacijska in melioracijska dela na Bolski. S temi ukrepi so zmanjšali
pogostost in ekstremnost pojavljanja poplav in preprečili nastanek začasnih ojezeritev zaradi
poplav.
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7. SUMMARY
The Dobrovlje Plateau is an atypical karst plateau situated at the edge of the Kamnik-Savinja
Alps (Kladnik, 2001). It consists of Triassic massive limestone, extrusive, and pyroclastic rocks
(Premru, 1982). Such geological structure has influenced the formation of surface, and
underground karst phenomena. Characteristic of this area are contact karst forms, such as dry
valleys, blind valleys, sinkholes, sinks, etc. (Hribernik et al., 2010, Kodre, 2015). The contact
between permeable limestone, and impermeable igneous rocks also affected the intensity of
denudation, and erosion processes in the area.
One of such phenomena is the fossil landslide above Vransko. This landslide was not directly
investigated in the previous research. The first one to map the rockfall rubble, and include it
in the geological map of Mozirje ob Savinji was Teller (Teller, 1889). The researcher did not
offer an explanation for the landslide alongside the map (Ibid.). Similarly, i.e. without any
clarification, and reference; nevertheless, on a larger area, Premru et al. mapped a rockfall for
the needs of the Jugoslav basic geological map, with a scale of 1: 100, 000 (Premru, 1982). The
first findings of the research which disclosed that a fossil landslide occurred emerged only a
few years ago. Between 2007 and 2008 the construction of the residential complex Sončni
vrtovi in the village of Brode took place. It caused cracks in the upper-lying houses, in the soil,
and in some other infrastructure (Ribičič, 2009, Jelen, 2011).
The present thesis aims at connecting different regional indicators of a fossil landslide. These
include: relief morphology, landslide rubble fans, rupture edges, and the recent ground
crawling visible both in nature, and through the Digital Elevation Model. Additionally, the
paper provides a legend of the lake in Vransko. The goal of our research has been reached, as
the investigation of the existence of the dam of the Bolska river due to the landslide in Vransko
has been successfully conducted.
The fossil landslide in Vransko has two edges of rupture. The first one is located at the hamlet
of Ropasija, and the other edge is situated southwest of the former, in Španov grič, above the
Tajnar farm. Most edges of rupture in the area are 10 metres deep, with the 20-metre-deep
ones comprising the second greatest in number. This part of the landslide is defined as a
rockfall, which, a few tens of metres below already reaches a watercourse. The rockfall then
turns into a rock flow, acquiring its characteristic debris flow beneath the edge of rupture of
Tajnar, and Španov grič. Very rounded gravel-stones of various kinds of rocks were found in
the western outflow part of the landslide. In the central part of the landslide numerous
depressions, and erosion ditches that were transformed by superficial running water. An
active crawling of the ground is also visible in some parts of the land. In the outlet of the
landslide the rockfall rubble flows into two separate areas. This area contains depressions,
and active crawling of the ground as well.
Our research did not encompass a precise morpho-chronological analysis of the landslide. In
lines with our estimate, the triggering of the landslide took place sometime after Pleistocene,
after a noticeable climate change (Ogrin, 2005). This indirectly brought about a static lability
of the slopes built of pyroclastic material, and extrusive rocks. Additionally, in the area of the
residential complex Sončni vrtovi the rockfall rubble covers the abundant fluvial deposits of
gravel from the Pleistocene glaciation. Further research should focus on obtaining a more
precise chronological dating of the rockfall rubble, and of the edges of rupture. We also
suggest a more precise specification of the area covered by the rockfall rubble by drilling holes
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into the soil at various points of the landslide. This will give us insight into more concrete
amounts of all of the material that has been triggered during the landslide.
The area of the rockfall rubble, by our estimate, and the amount of the material were
insufficient to cause the dam of the Bolska river. The flowatibility of gravel added up to the
insufficiency of causing the dam. No fine-grained lake sediments confirming the existence of
the lake were found in the distal part of the Bolska valley, and a few metres above it. Nearly
15 metres above the bottom of the Bolska channel we found some gravel-stone, and sand
material. This accounts for a piecemeal penetration of the Bolska river into the soil, and the
past high water levels.
The lake in Vransko never existed. The legend about it is the product of popular imagination.
The Bolska river is a torrent with many river affluents in Vransko. At the time of disastrous
floods extensive areas of surface are overflooded. The water can run off them even after a
week. This used to occur both in the past as well as it does in the present. The legend about
the origin of the settlement came especially to life in the late 19 th century, when Vransko
acquired trade rights. At the same time, the first major regulation, and amelioration works
were carried out on the Bolska river. This helped to reduce the frequency, and the vastness of
flooding of the area, and thus it also served to prevent the emergence of temporary lakes as
a potential result of such flooding.
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