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VREDNOTENJE GEODIVERZITETE NA OBMOČJU RAKIŠKE PLANOTE
Izvleček
Diplomska naloga se osredotoča na metodologijo in razvoj preučevanja geodiverzitete ter želi
z vrednotenjem elementov geodiverzitete Rakiške planote utrditi pomen varovanja nežive
narave v slovenskem prostoru. Rakiška planota je samosvoje območje s kraškim poljem,
značilnimi reliefnimi oblikami v prevladujočem glavnem dolomitu (dolci, zaobljena pobočja in
grebeni) ter fluviokraškim reliefom (ponikalnica, ponori in požiralniki). Preučevano območje
kraškega polja z obodom je bilo za potrebe vrednotenja razdeljeno na pet zaokroženih enot,
znotraj katerih so bile s pomočjo terenskega dela opisane in kartografsko prikazane reliefne
oblike in hidrografske razmere. Geomorfološko najvrednejši deli območja so bili določeni z
uporabo prilagojene švicarske metode, ki vključuje tako znanstvena (redkost, tipičnost,
celovitost, paleogeografska vrednost) kot dodatna merila (ekološka, estetska, kulturnoekonomska vrednost in dostopnost). Najvišjo znanstveno vrednost izkazuje enota Rakiškega
polja, ki daje planoti tudi osnoven pokrajinski pečat, hkrati pa je raznolikost reliefnih oblik tu
največja. Rezultati, ki so prikazani kartografsko, tabelarično in opisno, so uporabni tako pri
načrtovanju razvoja geoturizma kot pri varovanju občutljivega kraškega okolja. Podani so tudi
predlogi za podaljšanje obstoječe učne poti in za razširitev vrednotenja na širše območje (kraško
polje Ponikve, Iški vintgar).
Ključne besede: reliefne oblike, geodiverziteta, naravna dediščina, geoturizem, Rakitna

ASSESMENT OF GEODIVERSITY IN THE AREA OF RAKIŠKA PLATEAU
Abstract
The thesis focuses on the methodology and development of geodiversity studies. Through the
assessment of landforms of the Rakiška plateau it seeks to consolidate the significance of the
valuation and protection of abiotic nature in Slovenia. The Rakiška plateau is a unique area with
karst polje (field), typical landforms in a dominant main dolomite region (dells, rounded slopes
and ridges) and fluviokarst relief (lost river, sinks/ponors and sinkholes). For the purpose of
evaluation, the studied area of the karst polje with circumferential area has been divided into
five units, inside of which through the help of fieldwork the landforms and hydrographic
conditions have been described and cartographically displayed. The geomorphological most
valuable areas have been determined by the use of the modified Swiss method that includes
both scientific (rarity, typicality, integrity, paleogeographic value), as well as additional criteria
(ecological, aesthetic, cultural and economic value, and accessibility). Of the highest scientific
value is the unit of Rakiška polje, giving a plateau its fundamental landscape uniquity. At the
same time this is the place where the landforms are the most diverse. The results, being
presented in the cartographic, table and descriptive review, can be used in planning the
development of geotourism as well as for protecting measures inside the sensitive karst
environment. Furthermore, proposals for the extension of the existing thematic trail and for the
enlargement of the assessment to a wider area are given (the Ponikve polje, the Iška gorge).
Key words: landforms, geodiversity, natural heritage, geotourism, Rakitna
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1 UVOD
V zadnjih petdesetih letih se je zavedanje o človekovem pretiranem izkoriščanju in degradaciji
naravnih virov postopno krepilo. Posledice so se najočitneje pokazale v nepovratnem procesu
izgube raznolikosti živega sveta. Na pospešeno izumiranje rastlinskih in živalskih vrst je najprej
začela opozarjati znanost, sledili so vse številčnejši pozivi k ukrepanju s strani različnih
nevladnih organizacij in celotne družbe. Danes se ocenjuje, da je svet na pragu šestega
množičnega izumrtja, saj živalske vrst izginjajo približno stokrat hitreje kot so nekoč. Od leta
1900 je tako z zemeljske oble izginilo več kot 400 vrst vretenčarjev, preučevanje fosilov
vretenčarjev pa je pokazalo, da bi bil običajen čas za takšno spremembo kar 10.000 let (Ceballos
in sod., 2015).
Izraz biotska ali biološka raznovrstnost se je kot znanstveni pojem začel uporabljati sredi
osemdesetih, ko je bila splošno sprejeta tudi okrajšava biodiverziteta. Po sprejetju Konvencije
o biološki raznovrstnosti v Riu de Janeiru leta 1992 se je število temeljnih raziskav na tem
področju hitro povečevalo, vrstile so se tudi študije o vrednotenju, zaščiti in ohranjanju
raznovrstnosti žive narave. Skrb za slednjo se nanaša na gensko (ohranjanje svetovne genske
banke), vrstno (zmanjšanje upadanja vrst) in ekosistemsko raznovrstnost (vzdrževanje in
zaščita habitatov). Hkrati pa pri biodiverziteti ne gre samo za številne vrste in ekosisteme,
temveč tudi za notranje povezave med njimi (Gray, 2004). Prav pri povezavah smemo iskati
tudi vzporednice z razvojem po krivici zapostavljenega drugega dela tako imenovane naravne
raznolikosti, to je nežive narave.
Šele z razvojem celostnega pogleda na ohranjanje in zaščito narave se je namreč v zadnjih
petnajstih letih iz koncepta varovanja ekosistemov postopno razvila misel o povezanosti
habitatov in pokrajine oziroma žive in nežive narave, ki vključuje tudi vplive človeka (Serrano,
Ruiz-Flaño, 2007). Gray (2004) prizadevanja za ohranjanje in varovanje nežive narave primerja
s Pepelko, saj jih je sprva biocentrični pristop prezrl. Vse številčnejši primeri zadnjih let iz
Evrope in tudi drugod iz sveta dajejo upanje, da bo izgubljeni Pepelkin čevelj našel svoje mesto.
Na to ne kažejo le strokovni članki in iskanje čimbolj objektivne metode vrednotenja elementov
nežive narave (kamnine in minerali, površinske oblike in procesi, hidrološki elementi in prsti),
temveč tudi vse večje zanimanje za tako imenovani geoturizem, ki temelji na povezavi
interpretacije geoloških in geomorfoloških prvin pokrajine in rekreacije. Sprva kot majhna
gospodarska niša se geoturizem tudi z oblikovanjem geoparkov vse bolj utrjuje kot pomembna
svetovna turistična panoga (Necheş, 2016).
Območje Rakiške planote smo izbrali iz dveh razlogov. Prvi je praktične narave, saj nam je
relativna bližina omogočila hitrejši dostop za terensko delo. Drugi razlog je v priljubljenosti te
izletniške točke, ki leži v bližini našega glavnega mesta in že desetletja slovi po neokrnjeni
naravi, čistem zraku in posebni klimi. Čeprav med naštetimi prvinami ni reliefa, pa v planoto
poglobljeno kraško polje pokrajini vendarle daje osnovni pečat. Razumevanje nastanka in
procesov, ki potekajo v kraški dolomitni pokrajini z glavnimi izviri na južni in ponori na severni
strani polja, lahko obiskovalcem odpre popolnoma nov pogled na sicer »znano« pokrajino,
hkrati pa s premišljenim pristopom v smeri interpretacije narave in geoturizma pritegne nove.
Ob tem pa ne gre pozabiti na varovanje in ohranjanje občutljivega kraškega sveta, zato morata
iti turizem in naravovarstvo z roko v roki.
Od najlepših panoramskih razgledov do najskromnejših oblik življenja, vse je narava in stalen
vir čudenja in spoštovanja (Franciscus, 2015, str. 57).
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1.1 NAMEN IN CILJI
Diplomska naloga se osredotoča na metodologijo in razvoj preučevanja geodiverzitete ter želi
z vrednotenjem elementov geodiverzitete na izbranem območju prispevati k utrditvi pomena
vrednotenja in varovanja nežive narave v slovenskem prostoru.
Glavni namen naloge je vrednotenje elementov geodiverzitete Rakiške planote. Pri tem smo si
zastavili naslednje cilje:
-

s pomočjo primerov iz literature predstaviti različne metode vrednotenja nežive narave,
povzeti razvoj vrednotenja nežive narave in proučevanja geodiverzitete v Sloveniji,
prikazati temeljne naravno in družbeno geografske značilnosti obravnavanega območja,
s terenskim delom in s pomočjo kartografskega gradiva evidentirati in opisati reliefne
oblike ter hidrografske značilnosti območja,
kartografsko prikazati elemente geodiverzitete,
združiti reliefne oblike v smiselne prostorske enote (območja),
z izbrano metodo vrednotiti reliefne oblike in jo uporabiti na izbranem območju,
interpretirati in ovrednotiti rezultate.

Slika 1: Smerokaz proti Rakitni na poti iz Vrbice (Sotočje Iške in Zale)
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2 GEODIVERZITETA IN VREDNOTENJE NEŽIVE NARAVE
2.1 RAZVOJ POJMA GEODIVERZITETA
Raziskovanje in zaščita geološke dediščine imata predvsem v Evropi in Ameriki mnogo daljšo
zgodovino kot jo ima zavedanje pomena raznovrstnosti žive narave. Sredi 19. stoletja je bil tako
na primer golob selec še na rednem jedilniku številnih restavracij v Združenih državah Amerike,
kar je pripeljalo do enega najbolj dramatičnih in odmevnih primerov izumrtja živalske vrste
zaradi človeka (zadnji primerek je poginil 1. septembra 1914) (Denac in sod., 2010).
Ustanovitev prvega narodnega parka na svetu Yellowstone medtem sega v leto 1872, v Evropi
je bil že leta 1836 zasnovan prvi geološki rezervat Siebengebirge v Nemčiji (Gray, 2004), ki je
danes naravni park. Oba omenjena primera sicer povezuje izstopajoči vulkanski relief, a tudi v
Sloveniji ne moremo mimo prvih pobud Albina Belarja v letu 1906 (ali 1908) in njihove
uresničitve leta 1924, ko je nastal zametek našega edinega narodnega parka - Alpski varstveni
park v Dolini Triglavskih jezer (Triglavski narodni park. Spoznavati, 2016).
Vsi primeri kažejo na veliko vlogo neživega dela narave (geološka podlaga, relief, hidrografske
značilnosti) pri vrednotenju oziroma odločitvi za varovanje. Kljub temu pa se je razumevanje
pomena raznolikosti nežive narave šele pred kratkim uveljavilo kot samostojno znanstveno in
strokovno polje preučevanja s svojo terminologijo in metodologijo.
Serrano in Ruiz-Flaño (2007) navajata, da naj bi izraz geodiverziteta (v množinski obliki
»geodiversidades«) prvi uporabil argentinski geograf Federico Alberto Daus leta 1940, ko je
znotraj družbene geografije preučeval razlike v kulturah določene pokrajine. Današnjemu
pomenu so se sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja približevali izrazi pokrajinska ali
geomorfološka pestrost, posamezne študije so v devetdesetih letih izpostavljale zgolj en
element nežive narave (npr. raznolikost prsti ali geološke podlage).
V proučevanju geoloških in geomorfoloških posebnosti Tasmanije je več avtorjev (Sharples,
Kiernan, Dixon) uporabilo izraz geodiverziteta (Gray, 2004). Svojo uradno potrditev je novi
izraz dobil ob sprejetju dokumenta o varovanju avstralske naravne dediščine leta 1996 (in ob
spremembah l. 2002), ko se je definicija glasila: »geodiverziteta je naravni razpon ali pestrost
geoloških (kamnine), geomorfoloških (površinski procesi) in pedoloških značilnosti, skupin,
sistemov in procesov« (National Heritage..., 2010).
Predvsem angleški strokovnjaki so v opredelitev vključili tudi vpliv človeka in kulture.
Evropski manifest o dediščini Zemlje in geodiverziteti tako med drugim pravi, da slednja
povezuje »Zemljo, njene prebivalce in njihovo kulturo« (UNESCO World Heritage, 2016).
Definicij geodiverzitete je še veliko, večina temeljnih pa z različnimi poudarki opredeljuje
elemente nežive narave (geološke, geomorfološke, hidrološke in pedološke) kot ključne
dejavnike naravne raznolikosti.
Nekateri avtorji pri tem zagovarjajo večjo vlogo raznolikosti nežive narave, saj ta omogoča
pestrost in bogastvo biotopov, ekosistemov in habitatov. Tako naj bi bila biodiverziteta odvisna
od geodiverzitete oziroma celo njen del (Sharples, Stanley, 2000, 2002, cv: Gray 2004).
Vsekakor sta tako geodiverziteta kot biodiverziteta dinamična gradnika naravne raznolikosti,
med katerima je cela vrsta povezav in součinkovanja.
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Slika 2: Celostno razumevanje odnosa med geodiverziteto in biodiverziteto, ki skupaj tvorita naravno raznolikost

2.2 TERMINOLOGIJA
Naravna pestrost Zemljinega površja se odraža v sestavnih delih geoloških, geomorfoloških,
hidroloških in pedoloških prvin. V tujih člankih se za poimenovanje teh osnovnih gradnikov
nežive narave uporabljajo različni izrazi: “geomorphological assets / goods / sites / geotopes /
sites of geomorphological interest (Reynard in sod., 2007). Uveljavil se je izraz
»geomorphosite«, ki ga uporablja največ avtorjev. Panizza (2001) ga je opredelil kot
»geomorfološko obliko, ki ji lahko pripišemo vrednost«.
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V Sloveniji je Erhartič (2011, str. 34) uporabil izraz »geomorfološka dediščina«, s katerim je
obravnaval površinsko, podzemeljsko, geomorfološko ter hidrološko naravno vrednoto skupaj,
kot celoto. Čeprav je uporaba podobnega angleškega termina »geomorphological heritage« v
tujih člankih tudi pogosta, pa ta vendarle nakazuje zgolj na geomorfološke oblike in procese,
ne vključuje pa hidroloških in pedoloških prvin. Zato izraz »elementi geodiverzitete«
(Stepišnik, Repe, 2015) vsekakor bolj ustreza širšemu pojmovanju raznolikosti nežive narave.
Zaključimo lahko, da je geodiverziteta danes uveljavljen pojem, ki se v celostnem pogledu
enakovredno vključuje v vrednotenje, zaščito ter promocijo naravne raznolikosti našega
planeta. Če je leta 2010 najbolj uporabljan svetovni spletni iskalnik Google za vtipkano
angleško različico (geodiversity) našel 38.800 zadetkov (Erhartič, 2011) jih je danes (pet let in
pol kasneje - 13.4.2016) skoraj petkrat toliko - približno 180.000. Res pa je, da je sorodni pojem
(biodiversity) po popularnosti še vedno v veliki prednosti, saj je zadetkov kar 52,6 milijona.

2.3 VREDNOTENJE NEŽIVE NARAVE
Odgovor na vprašanje, zakaj sploh vrednotiti (neživo) naravo je tesno povezan z varovanjem
narave in upravljanjem z zavarovanimi območji. Pri tem je potrebno razlikovati med vrednostjo
vira (oziroma elementa) nežive narave in vrednostjo raznolikosti tega vira (Gray, 2004, str. 65),
kar je bistvo geodiverzitete. Kaj prepozna človek (ki dodeljuje vrednost naravi) kot vrednoto,
je odvisno od njegovega odnosa do narave, vprašanj varstva okolja, ekonomskega potenciala
naravnega vira, subjektivne presoje. Če želimo sonaravno upravljati z naravo, je nujno potrebno
njeno vrednotenje.
Številni avtorji so različno obravnavali in opredeljevali naravne vrednote. Poročilo Mednarodne
zveze geomorfologov navaja tri skupine (Reynard, Coratza, 2013):




znanstvene vrednote (pomen za poznavanje zemeljske zgodovine in interpretacija
površinskih procesov),
dodatne vrednote (estetske, ekološke in kulturne)
vrednote upravljanja in uporabnosti (izobraževalne, ekonomske in varstvene).

Podobna je delitev vrednot na intrinzične in instrumentalne. Prve so vrednote, ki jih ima narava
sama po sebi s svojo raznolikostjo, med druge pa uvrščamo kulturne, estetske, funkcijske,
raziskovalne in izobraževalne ter socialno-ekonomske (Erhartič, 2011, str. 35).
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Vrsta vrednote

Opis

Primer

INTRINZIČNE
(eksistenčne)

Temeljijo na etičnem prepričanju, da je
raznolikost narave na določenem območju
vrednota sama po sebi.

Zavarovana območja, npr.
Triglavski narodni park

KULTURNE

Vrednote, ki jih glede nekemu delu nežive
narave (npr. reliefni obliki) dodeli družba
zaradi pomena, ki ga ima za lokalno ali širšo
skupnost. (Mitološke razlage oblikovanosti
površja, arheološka najdišča, zgodovinski
kraji, duhovne vrednote…)

Igla v Savinjski dolini /
Ajdna / Triglav / ostanki
Rimskega zidu (Claustra
Alpium Iuliarum) na
Rakitni

ESTETSKE

Estetska vrednost pojavov oziroma oblik z
vizualno pestrostjo, lepoto, razgibanostjo,
zanimivostjo…

Pogled na morje, Rakiško
jezero, razgled z
Županovega vrha



SOCIALNO EKONOMSKE

Ekonomska vrednost nafte, premoga,
rudnih bogastev, gradbenega materiala,
padca reke za pridobivanje energije,…
Gospodarski pomen prsti, reliefnih oblik



Kakovostno okolje, ki ga je
uporabnik pripravljen
plačati (geoturizem na
Rakitni – Hotel Rakitna)
Funkcionalna vrednost zemeljskega
površja oz. vloga elementov nežive narave
v okoljskem sistemu:

FUNKCIJSKE

ZNANSTVENO RAZISKOVALNE
IN
IZOBRAŽEVALNE

Cena premoga, dragih
kamnov…;
Cena prsti (proizvodnja
hrane, vina) ;



Geosistemska in ekosistemska funkcija
kot podpora biodiverziteti;
 Utilitaristična vrednost v odnosu do
človeka in njegovih dejavnosti,
potreb…

Pomen raziskovanja in poznavanja
zemeljske zgodovine ter geoloških in
geomorfoloških dognanj za prihodnost

Omogoča ekosistemske
funkcije; Tla in
samočistilne sposobnosti
(voda, ki ponika na
Rakiškem polju in se spet
pojavi na južnem robu
Barja, občutljivost
kraškega površja!)
Razumevanje geoprocesov
kot model napovedovanja
prihodnosti (podnebne
spremembe) ;
Raziskovalna vrednost
Rakiškega polja: prva
geomorfološka karta in
prvi opis dolcev v
Sloveniji (Gams)

Preglednica 1: Skupine vrednot z opisom in primeri (poudarjeni so primeri naravnih vrednot na Rakiški planoti)
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2.4 METODOLOGIJA VREDNOTENJA ELEMENTOV GEODIVERZITETE
Nežive narave v vsej njeni krhkosti in ranljivosti ne moremo varovati, če ne poznamo funkcij
in vrednosti njenih sestavnih delov. Pri določanju vrednosti seveda naletimo na vprašanje meril
oziroma kriterijev. Kar se namreč nekomu zdi vrednota, to morda za drugega ni. Pri tem je
nujno pripomniti, da narava sama sebi ne določa vrednosti, saj so vsi elementi enako pomembni.
Narava v nasprotju s človekom ne pozna vrednotenja, ker ima vsak element svojo funkcijo,
hkrati pa so medsebojno povezani.
Naraščajoče zanimanje za vrednotenje raznolikosti nežive narave je narekovalo oblikovanje
metod vrednotenja, s katerimi bi čimbolj zmanjšali subjektivnost, povečali možnost ponovitve
vrednotenja (ki bi prinesla enake rezultate različnim ocenjevalcem), hkrati pa bi postopek
vrednotenja tudi v čim večji meri poenotili.
V dobrem desetletju je domala vsak prispevek s področja vrednotenja geodiverzitete predstavil
svojo metodo, ki je bila prilagojena določenemu območju in namenu. Avtorji se med seboj
strinjajo, da je določena stopnja subjektivnosti neobhodna, da pa bi subjektivna presoja imela
čim manjšo vlogo, so za ocenjevanje nujni jasni kriteriji.
Vsem metodam so skupni znanstveni kriteriji, ki so: redkost, tipičnost in celovitost oziroma
ohranjenost pojava. Izhajajo iz ožjega razumevanja geodiverzitete, ki upošteva zgolj tiste
elemente, ki so pomembni pri interpretaciji razvoja Zemlje in njenega površja.
Širši pristop vključuje številne druge kriterije, katerih izbor je odvisen od namena oziroma cilja
vrednotenja. Gre za vrednotenje dodatnih vrednosti (estetski, ekološki in kulturni vidik) ter za
vrednotenje upravljanja in uporabnosti (ekonomski, turistični, izobraževalni, varstveni
vidik).
Ker je bilo vrednotenje raznolikosti nežive narave sprva namenjeno inventarizaciji naravne
dediščine, so metode temeljile zlasti na znanstvenih kriterijih. Z naraščanjem zanimanja za
geodiverziteto in širjenjem pomena elementov nežive narave pa se je širil tudi kontekst uporabe.
Poskus poenotenja in izdelave univerzalnih smernic za vrednotenje je propadel, saj je izbor
metode odvisen od ciljev in namenov raziskave (Reynard, Coratza, 2013).
2.4.1 Primeri metod vrednotenja glede na namen oziroma potrebe
2.4.1.1 Vrednotenje za potrebe upravljanja z naravnimi viri (zavarovana območja)
Vrednotenje v naravnem parku v Montesinho na Portugalskem (Pereira in sod., 2007). Erhartič
jo imenuje portugalska metoda in navaja glavno prednost, ki je »popolnoma ločeno opisno in
številčno vrednotenje, kar omogoča, da se lahko vrednoti geomorfološke oblike le
kvantitativno« (Erhartič, 2011, str. 49).
Tako imenovana španska metoda je bila uporabljena v narodnem parku Picos de Europa
(Serrano, Gonzalez-Trueba, 2005) in se precej razlikuje po določanju znanstvene vrednosti, saj
temelji na geomorfoloških kriterijih: genezi, morfologiji, starosti, kamninski podlagi in
podobnem (Erhartič, 2011, str. 50).
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2.4.1.2 Vrednotenje okoljskih vplivov
Vrednotenje ranljivosti modenske ravnine v italijanski regiji Emilia Romagna sta avtorja
izvedla s pomočjo geoinformacijskih orodij. Metoda z merjenjem kvantitativne vrednosti je po
mnenju avtorjev uporabna na ravninskih območjih z velikim vplivom človeka in je v nasprotju
z uveljavljenim prepričanjem, da ravnine ne premorejo zanimivih geomorfoloških elementov.
Zanimivo je tudi vrednotenje geomorfološke ogroženosti v povezavi s skalnim (športnim)
plezanjem na Sardiniji. Metoda ocenjuje vpliv, ki bi ga utegnilo imeti povečano število
plezalcev v na novo urejenem plezališču na skalnih pečinah Monte Su nad mestom Sassari.
Območje, kjer sta avtorja ocenjevala dejavnike tveganja in njihov vpliv na skalno pečino, je
zanimivo tudi s turističnega vidika (geoturizem).
2.4.1.3 Vrednotenje za potrebe turizma
Metoda merjenja turističnega potenciala (Pralong, 2005) je nastala na Inštitutu za geografijo
Univerze v Lozani, preizkušena pa je bila v Franciji (Chamonix Mont-Blanc) in v Švici (CransMontana). Štiri osnovne skupine vrednot (estetske, znanstvene, kulturnozgodovinske in
socialnoekonomske) sestavljajo turistično vrednost obravnavane naravne vrednote, hkrati pa v
drugem koraku ocenjujejo tudi možnosti turistične rabe teh naravnih vrednot. Metoda omogoča
primerjavo po eni strani turistične vrednosti različnih enot ali kategorij nežive narave, po drugi
strani pa tudi njihov turistični potencial z dejansko turistično rabo.
2.4.2 Metode vrednotenja glede na prostorsko obdelavo elementov
Metode vrednotenja geodiverzitete se med seboj ločijo tudi po načinu zajema podatkov
(elementov geodiverzitete) ter njihovi predstavitvi v prostoru. Najpreprostejše metode
vrednotijo obstoječo naravno dediščino. S ciljem določitve geoturističnega potenciala ali
okoljske ranljivosti najprej razdelijo obravnavano območje na smiselne enote, znotraj katerih
se nato vrednoti elemente glede na namen. Kompleksnejše metode vključujejo sistematično
inventarizacijo s pomočjo terenskega kartiranja, identifikacije in klasifikacije elementov, ki jih
predstavimo na podrobni tematski karti elementov geodiverzitete. V zadnjem času pa je vse
pogostejša tudi uporaba kvantitativnih metod, ki temeljijo na uporabi geoinformacijskih orodij
in digitalnih prostorskih podatkov.
V nadaljevanju predstavljamo tri skupine metod, ki se med seboj razlikujejo po načinu
prostorskega zajema in prikaza elementov geodiverzitete. Slednje lahko razumemo kot točke,
smiselno zaokrožena območja ali pa je predmet vrednotenja celotno preučevano območje.
2.4.2.1 Elementi geodiverzitete kot točke
Eno preprostejših in temeljnih metod so razvili na Inštitutu za geografijo Univerze v Lozani
(Reynard in sod., 2007). Tako imenovana švicarska (po Erhartiču) ali tudi IGUL metoda (po
začetnicah inštituta v angl. jeziku) temelji na šestih korakih, pri čemer v prvem in drugem
zberemo osnovne in opisne podatke elementa, tretji in četrti korak vključujeta vrednotenje s
pomočjo znanstvenih in dodatnih meril, ki so izražena tako opisno kot numerično (od 0 do 1).
Sledi sinteza, pri čemer je skupna vrednost (global value) podana opisno, saj po mnenju
avtorjev kategorije med seboj niso primerljive.
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Koraki vrednotenja

Merila

1 Splošni podatki

Koda, lokacija, tip, lastništvo… enote
geodiverzitete

2 Opisni podatki enote

2a Opis
2b Morfogeneza

3 Znanstvena merila vrednotenja

Redkost, tipičnost, celovitost, paleogeografska
vrednost

4 Dodatna merila vrednotenja

4a ekološka vrednost
4b estetska
4c kulturna
4d ekonomska

5 Sinteza

5a Skupna vrednost
5b Izobraževalna
5c Ogroženost
5d Merila za vzdrževanje

6 Reference
Preglednica 2: Koraki in merila vrednotenja, ki jih predvideva švicarska metoda

Po švicarski metodi (Reynard in sod., 2007) (in njenih številnih izpeljankah) tako vsakemu
izbranemu elementu geodiverzitete določimo več vrednosti, ki jih obravnavamo točkasto in jih
na ta način prikažemo tudi na zemljevidu. V literaturi obstaja veliko različic te metode
(portugalska metoda, metoda merjenja turističnega potenciala in druge), ki pa so si v osnovi
precej podobne in hkrati vse temeljijo na točkastem vrednotenju izbranih elementov. Uporabne
so za natančnejše in podrobnejše analize manjših območij (primer: izdelava preglednih
geoturističnih kart, kjer je pomemben vsak element).

Slika 3: Prikaz točkastega izbora elementov geodiverzitete v Naravnem parku Montesinho (Portugalska) po
portugalski metodi, ki je v primerjavi s švicarsko kompleksnejša in omogoča kvantitavno vrednotenje in
primerjavo med izbranimi elementi

9

2.4.2.2 Območja kot enote določanja indeksa geodiverzitete
Metode druge skupine predpostavljajo razdelitev preučevane regije na smiselno zaokrožena
homogena območja – enote vrednotenja geodiverzitete. Eno temeljnih tovrstnih metod so
razvili na oddelku za geografijo na Univerzi v Valladolidu v Španiji (Serrano, GonzálezTrueba, 2005). Vključuje inventarizacijo in analizo posameznih (geoloških, geomorfoloških,
hidroloških in pedoloških) elementov nežive narave, ki jih povežemo v posamezne enote. Te
enote vrednotimo s pomočjo indeksa geodiverzitete, ki ga določa število različnih elementov,
hrapavost površja in velikost območja (enote), in sicer po naslednji enačbi:

𝐺=

𝑁𝑥𝑅
ln 𝑆

G = indeks geodiverzitete ; N = število (seštevek) različnih elementov geodiverzitete znotraj enote ; R =
koeficient hrapavosti površja ; S = površina območja (enote) v km2

Iz enačbe sledi, da večje kot je število različnih elementov znotraj določene enote, večji je
indeks geodiverzitete. Nanj podobno vpliva tudi koeficient hrapavosti površja (raznolikost lege
in naklonov površja), ki ga izračunamo s pomočjo digitalnega modela reliefa in GIS orodij (npr.
reliefni indeks razgibanosti površja).
Uporaba te metode je smiselna pri vrednotenju obsežnejših območij. Kot navaja Erhartič
(2011), izkušnje kažejo, da so bolj kot posamezne oblike pomembna območja z izjemnimi,
tipičnimi, redkimi, kompleksnimi oblikami ali pa imajo te ekološki ali kulturni pomen. Hkrati
pa je praktično nemogoče vse oblike različnih velikosti kartografsko prikazati (Erhartič, 2011,
str. 25). Zato je v svojem vrednotenju geomorfološke dediščine v Dolini Triglavskih jezer
preučevano območje razdelil na 17 enot (gl. poglavje Razvoj vrednotenja geodiverzitete v
Sloveniji). Podobna metoda razdelitve na posamezna območja je bila izbrana tudi za
vrednotenje elementov geodiverzitete Rakiške planote.

Slika 4: Primer kartografskega prikaza vrednotenja geodiverzitete po območjih v osrednji Španiji (Castilla in Leon,
Tiermes Caracena), Serrano, Ruiz-Flaño, 2007, str. 145
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2.4.2.3 Celotno območje kot enota vrednotenja
Vse bolj se za vrednotenje, ki stremi k čim manjšemu vplivu subjektivnih presoj, razvijajo nove
kvantitativne metode, pri katerih je ključna uporaba geoinformacijskih orodij. Takšne metode
vrednotijo celotno preučevano območje. Različne prostorske analize namreč omogočajo
izračun vrste podatkov, na podlagi katerih lahko na karti prikažemo območja z različnimi
indeksi geodiverzitete. Primer take metode je vrednotenje geodiverzitete v regionalnem parku
Monte Subasio v Umbriji, Italija (Melelli, 2014).
S podobnim pristopom (kontinuiran rastrski prikaz) je bilo izpeljano tudi vrednotenje v
slovenskem prostoru, in sicer na primeru krajinskega parka Rakov Škocjan (Stepišnik, Repe,
2015). Tovrstne metode odpirajo možnosti za natančnejšo identifikacijo elementov
geodiverzitete, njihovo nepristransko vrednotenje, hkrati pa pomagajo graditi model prostorske
GIS analize, ki bi bil primeren za samodejno določanje indeksa geodiverzitete (Melelli, 2014).

Slika 5: Kartografski prikaz območij z višjim (rdeča), srednjim (rumena) in nizkim (bela) indeksom geodiverzitete
(Melelli, 2014, str. 35)
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3 RAZVOJ PROUČEVANJA GEODIVERZITETE V SLOVENIJI
Slovenija leži na stiku štirih evropskih makroregij (Alpe, Dinarsko gorstvo, Sredozemlje in
Panonska nižina), kar se odraža v veliki pokrajinski pestrosti tudi v evropskem merilu, saj se
na majhnem območju vrstijo številni tipi naravnih in kulturnih pokrajin. To našo državo po
raznolikosti pokrajin uvršča v sam vrh in jo lahko tudi na podlagi analiz s pomočjo
geoinformacijskih orodij označimo za »pokrajinsko vročo točko majhnih razsežnosti, a
svetovnega pomena« (Ciglič, Perko 2013, str. 100).
Osnova za pokrajinsko pestrost so geološke danosti in geomorfološke oblike: kamnine različnih
obdobij, velik delež karbonatnih kamnin in posledično veliko bogastvo kraških pojavov.
Raznolikost se izraža tudi v prsteh, podnebnih in hidrografskih razmerah, zato lahko govorimo
o visoki stopnji geodiverzitete v Sloveniji.

3.1 KRONOLOŠKI PREGLED RAZVOJA ZAKONODAJE IN VREDNOTENJA
V povezavi z varstvom narave se je v Sloveniji že razmeroma zgodaj začelo določati vrednost
oz. pomembnost posebej vrednih delov narave. V nadaljevanju so predstavljeni (1) ključni
mejniki v razvoju zakonodaje (poševni tisk) in (2) pregled sistematičnih primerov vrednotenja
elementov nežive narave z objektivnejšimi metodami (odebeljene letnice).
1958 - Zakon o varstvu kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti ni razlikoval vrednosti
posameznih objektov, ampak jih je samo določil. V šestdesetih letih so bile naravne
vrednote razdeljene v tri razrede: državna ali mednarodna pomembnost, republiška
pomembnost, lokalna pomembnost
1970 - Zakon o varstvu narave - urejal je varstvo narave kot celote
1970 - Kot prvi (nezaveden) začetek pravega vrednotenja geodiverzitete v Sloveniji lahko
označimo vrednotenje dolin v povezavi z načrtovanim projektom gradnje
hidroelektrarne Kobarid na Soči. S pomočjo niza 41 faktorjev (oblikovanost reliefa,
faktor razgleda, krajinska zanimivost, stopnja urbanizacije) je Orožen Adamič (1970)
v prispevku z naslovom Kako naj vrednotimo pokrajino? izdelal preprosto numerično
metodo, s pomočjo katere je ocenjeval vrednost dolin.
1976 - Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije (z dopolnitvami l. 1988 in l.
1991) predstavlja prvi pravi izbor vrednejših naravnih območij in objektov. Določena
so bila tudi merila vrednotenja naravne dediščine: znanstvena vrednost, izjemnost ali
redkost, značilnost ali tipičnost, kulturno vzgojna vrednost, ekološka vrednost,
krajinsko oblikovna vrednost, rekreacijska vrednost in ogroženost (Peterlin in sod.,
1976).
1981 - Zakon o naravni in kulturni dediščini - nadomestil Zakon o varstvu narave. Uvedel
pojem naravna dediščina. Naravno in kulturno dediščine je obravnaval skupaj.
1993 - Zakon o varstvu okolja - vzpostavljen nov celovit krovni sistem varstva okolja in narave.
Uvedel pojem naravne vrednote za poimenovanje izbranih, posebej vrednih delov
narave. Vključil človeka kot sestavni del narave ter opredelil trajnostno rabo in varstvo
naravnih dobrin.
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1999 - Zakon o ohranjanju narave (ZON, poznejši popravki in dopolnitve 2004, 2006, 2010, in
2014) sistemsko ureja varstva narave. Odpravil je termin naravna dediščina, prevzel
pojem naravne vrednote in ga dopolnil z določilom, da naravne vrednote obsegajo vso
naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Tako so bile v nov sistem povzete
tudi vse do tedaj prepoznane, strokovno evidentirane enote naravne dediščine.
2004 - Zakon o varstvu podzemnih jam določi podzemne jame kot naravne vrednote
2010 - Bojan Erhartič : Prvo sistematično vrednotenje slapov v Sloveniji (Erhartič, 2010b)
Avtor je primerjal štiri metode (švicarsko, portugalsko, metodo merjenja turističnega in
špansko), jih delno poenotil in za vrednotenje 15-ih slapov prilagodil še slovensko
metodo na podlagi meril vrednotenja, kot jih določa ZON.
Prikaz geomorfološke dediščine v okolici Blejskega jezera na karti (Erhartič, 2010a).
Avtor v prikaz vključi že znane naravne vrednote, zato tu ne moremo govoriti o procesu
vrednotenje, temveč bolj za poskus prikaza pomena kartiranja naravnih vrednot.
2011 - Bojan Erhartič : Naravovarstveno vrednotenje geomorfološke dediščine v Dolini
Triglavskih jezer z metodo geomorfološkega kartiranja (Erhartič, 2011). Prvo celovito
in najobsežnejše vrednotenje elementov geodiverzitete pri nas. Območje Doline
Triglavskih jezer je avtor razdelil na 17 manjših območij in na podlagi spremenjene
švicarske metode določil vrednosti posameznim območjem.
2013 - Geografski inštitut Antona Melika : Pokrajinska raznolikost Slovenije kot razvojna
priložnost za turizem (Ciglič, Perko, 2013) in Geoturizem kot nova razvojna perspektiva
Slovenije (Erhartič, Zorn, Komac, 2013). Prispevek ne vrednoti geodiverzitete, temveč
predstavi metodologijo za določanje pokrajinske raznolikosti Evrope (in Slovenije kot
pokrajinske vroče točke); s pomočjo digitalnih podatkov o reliefu so poiskali stike
naravnopokrajinskih enot in jih vrednotili v luči turističnega pomena.
2015 - Oddelek za geografijo (FF, Ljubljana) : Identifikacija vročih točk geodiverzitete na
primeru krajinskega parka Rakov Škocjan (Stepišnik, Repe, 2015). Študija predstavlja
metodo za izračun indeksa geodiverzitete na podlagi hrapavosti površja. Gre za prvi
slovenski primer vrednotenja elementov geodiverzitete celotnega območja
(območje Rakovega Škocjana) s pomočjo geoinformacijskih orodij.
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Slika 6: Prikaz indeksa geodiverzitete na območju Rakovega Škocjana. (Stepišnik, Repe, 2015)

3.2 VELJAVNI ZAKONODAJNI OKVIR VARSTVA IN VREDNOTENJA NARAVE V
SLOVENIJI
Področje vrednotenja tako nežive kot žive narave je v Sloveniji urejeno v povezavi z varstvom
naravnih vrednot in na državni ravni določeno z Zakonom o ohranjanju narave. Naravne
vrednote v Sloveniji po omenjenem zakonu obsegajo vso naravno dediščino na območju
Republike Slovenije. Tako je naravna vrednota poleg redkega, dragocenega ali znamenitega
naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del
naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. To so:
o geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča,
o površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi
geomorfološki pojavi,
o ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in
reke z obrežji, morska obala,
o rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori,
ekosistemi,
o krajina in oblikovana narava. (ZON, 2004)
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Vrednote nežive narave
(geomorfološke, podzemne
geomorfološke, geološke,
hidrološke)

47%

53%

Vrednote žive narave
(botanične, zoološke,
ekosistemske, drevesne,
oblikovane naravne vrednote)

Grafikon 1: Razmerje med vrednotami žive in nežive narave po obstoječi zakonodaji v Sloveniji (Register, 2007)

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot v Sloveniji navaja 6.519 naravnih vrednot in
8.382 jam, ki so obravnavane posebej. 2.092 (32,09 %) je naravnih vrednot državnega pomena
in 4.427 (67,91 %) lokalnega pomena. Gostota naravnih vrednot za celo Slovenijo znaša 0,32
na km2 oziroma ena naravna vrednota na 3,11 km2 (Pravilnik, 2004).

Slika 7: Rakitna - kraško polje s ponikvami, na seznamu naravnih vrednot je vodena pod št. 4031 kot naravna
vrednota lokalnega pomena z oznako zvrsti: površinska geomorfološka, hidrološka, ekosistemska. Vir: Atlas voda,
2016
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Naravne vrednote se prepoznavajo v postopku vrednotenja narave. Zakon o ohranjanju narave
opredeljuje naslednja strokovna merila za kvalitativno vrednotenje:
- izjemnost: del narave ima izjemne merske, oblikovne ali druge lastnosti (izjemno velik,
majhen, izstopajoče oblikovan);
- tipičnost: del narave ima nazorno prepoznavne lastnosti, tipični deli narave so kot taki pogosto
opisani v literaturi;
- kompleksna povezanost: deli narave z različnimi naravnimi pojavi in oblikami so povezani
v funkcionalno celoto ali se nahajajo na geografsko zaključenem območju;
- ohranjenost: na delu narave je bil vpliv človeka majhen ali tako časovno oddaljen, da niso
bistveno spremenjene lastnosti naravnih pojavov ali oblik;
- redkost: del narave vsebuje redke (absolutna / relativna redkost pojavljanja) naravne oblike
ali pojave;
- ekosistemska pomembnost: del narave je pomemben z vidika ohranjanja biotske
raznovrstnosti; ima lastnosti ekološko pomembnega območja / genetske banke;
- znanstveno raziskovalna pomembnost: del narave je pomemben kot znanstveni dokaz (npr.
pojav ali oblika, na podlagi katerega je nastala znanstvena teorija ali kjer je bil pojav ali proces
znanstveno poimenovan);
- pričevalna pomembnost : del narave je povezan s kulturnimi dogodki, ima simbolen pomen
za slovenski narod ali je značilen in prepoznaven za Slovenijo.

Slika 8: Karta naravnih vrednot – med njimi je 64% točk, 36% pa poligonov, ki omejujejo območje naravne
vrednote. Vir: Karta naravnih vrednot, 2008
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3.3 RAZVOJ KVANTITATIVNEGA VREDNOTENJA IN GEOTURIZEM
Vrednotenje narave in njenih elementov je v Sloveniji opisno, zelo subjektivno in prepuščeno
posamezniku (Erhartič, 2011, str. 41). Hkrati pa se v zadnjem času po zgledu iz tujine tudi v
slovenski stroki kaže potreba po kvantitativnem vrednotenju, kjer bi z uporabo ustrezne metode
vpliv subjektivne presoje čimbolj izločili. Največ je doslej s svojim sistematičnim pristopom
preučevanja geodiverzitete prispeval Bojan Erhartič (2010a , 2010b, 2011) nove pobude v smeri
objektivnejšega vrednotenja pa se kažejo tudi v povezavi z vse večjim zanimanjem za
geoturizem.
Po eni od definicij gre za »obliko turizma naravnih območij, ki se posebej osredotoča na
geologijo in pokrajino. Spodbuja turizem na geološko pomembnih območjih, ohranjanje
geodiverzitete in razumevanje dognanj ved o zemlji skozi ocenjevanje in učenje. To se dosega
s samostojnimi obiski geoloških znamenitosti, uporabo geoloških učnih poti in razglednih točk,
vodenih izletov, geoaktivnosti pod pokroviteljstvom sprejemnih centrov geološkega območja«
(Dowling, 2010). Vse bolj prepoznavna in hitro razvijajoča se turistična panoga temelji na
elementih nežive narave, je trajnostna, poučna, ugodno vpliva na lokalno skupnost in ustvarja
zadovoljne turiste. Čeprav ljudje že dolgo obiskujejo tudi geološke znamenitosti, se je šele v
svetu v zadnjih letih v svetu razvila ta nova zvrst posebnega turizma, ki temelji na znanstveni
interpretaciji, varovanju geološke dediščine ter kombinaciji izobraževanja in zabave
(»edutainment«). Pri tem je izbor naravnih vrednot ključnega pomena, saj z njim povemo,
katere so tiste vrednote, ki jih želimo turistom predstaviti, jih tržiti in skrbeti zanje v smislu
varovanja in ohranjanja (Erhartič, Zorn, Komac, 2013).
Močna gonilna sila geoturizma so geoparki, območja z izjemno geološko dediščino z usklajeno
in močno strukturo upravljanja in trajnostno naravnano gospodarsko strategijo razvoja. Kot
oblika neformalnega varstva, promocije in trženja geološke dediščine imajo v Evropi že več
desetletno zgodovino, v zadnjem času pa se kaže zanje vedno večje zanimanje.
Leta 2000 je bila z namenom povezovanja, izobraževanja in sodelovanja ustanovljena evropska
mreža, štiri leta kasneje pa je urad UNESCA v Parizu ustanovil Globalno mrežo geoparkov
(GGN - Global Geoparks Network). Ta združuje 120 geoparkov v 33 državah sveta (UNESCO
Global Geoparks, 2016). V Sloveniji sta vzpostavljena Geopark Idrija in čezmejni Geopark
Karavanke/Karawanken (v sodelovanju z Avstrijo), v ustanavljanju pa je še tretji, in sicer
Geopark Kras.
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Slika 9: Razporeditev geoparkov po državah, stanje 2014. Največ geoparkov ima Kitajska, sledita Velika Britanija
in Nemčija. V Evropi je skupaj 69 geoparkov. Vir: Global Geoparks Network, 2016
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4 DOSEDANJA PROUČEVANJA RAKIŠKE PLANOTE
Anton Melik (1959, str. 519-520) v svoji Posavski Sloveniji, tretjem zvezku opisa slovenskih
pokrajin, omenja Rakitno, ki vzbuja pozornost kot »večja kraška kotanja s tekočo vodo ter širšo
ploskvijo ravnih tal, kjer je nastala večja razložena vas Rakitna; lepa lega sredi gozdov, na višini
med 780 in 800 m je dala tu osnovo za današnje otroško zdravilišče in začetek turističnega
prometa«. Rakitno Melik obravnava v širšem orisu Notranjske regije oz. Krimskega višavja in
Rakitne kot submezoregije. Celotno območje planot (Rakitniška planota s Krimskih hribovjem,
Vidovska planota, Bloke, Potočansko višavje) opisuje kot eno najbolj samosvojih pokrajinskih
enot na Slovenskem, k čemur prispeva niz kraških polj, morfogeneza, zanimiv hidrografski
razvoj in vodna povezanost. Poleg planotastega značaja Melik navaja še zakrasevanje, ki je
Rakitni vtisnilo svoj pečat, zato moremo tu govoriti »o razlikah med konkavnim kraškim in
konveksnim normalnim reliefom«.
Da gre za območje visokih kraških planot z vmesnimi kraškimi polji, beremo tudi v tolmaču
za list Postojna, ki spremlja Osnovno geološko karto Jugoslavije (Pleničar, 1970). Geološke
raziskave na ozemlju lista Postojna so se začele okoli leta 1958, terensko delo je trajalo med
letoma 1959 in 1962. Območje v večji meri sestavljajo mezozojski dolomiti in apnenci.
Geološko zgradbo in tektoniko južnega dela Ljubljanskega barja in njegovega obrobja je
podrobneje opisal Stanko Buser (1965).
Ivan Gams (1968, str. 79) prav tako izpostavlja samosvojost Rakiške planote, saj pravi, da je
»reliefno tako oddvojena enota kot malokatera na Slovenskem«. Prav območje Rakitne (in
Glinic) je avtor izbral za poskusno geomorfološko kartiranje po mednarodnih smernicah in
legendi in tako je tu nastala prva, leta 1968 v Geografskem vestniku objavljena geomorfološka
karta velikega merila v Sloveniji in takratni Jugoslaviji (Natek, 1981). V spremljajočem
geomorfološkem opisu pa najdemo tudi prvi opis dolkov oziroma dolcev pri nas. Kot »plitve
dolinaste ulegnine« jih je označil za edino pogostejšo reliefno obliko na Rakiški planoti.
Gamsovo geomorfološko karto smo uporabili tudi kot osnovo za vrednotenje
geodiverzitete Rakiške planote.
Družbeno geografski oris s poudarkom na gospodarskem razvoju Rakitne sta na podlagi
terenskega proučevanja konec šestdesetih let v Geografskem vestniku predstavila Vladimir
Klemenčič in Mirko Pak. Ugotovila sta, da je v tistem času Rakitna doživljala preobrazbene
procese, vzroke pa sta iskala v širjenju gravitacijske sile iz Ljubljana in Cerknice ter v
vključevanju Rakitne v območje izletniškega in vikendskega turizma (Klemenčič, Pak, 1969).
O odtekanju voda z Rakiške planote sta v Naših jamah pisala geologa Dušan Novak in Janez
Rogelj (1987), ki sta opisala izsledke barvanja z uraninom na zadnjem delujočem požiralniku
leta 1986. Sledenje ponikalnic je pokazalo, da se vode z Rakitne pojavijo v zajetju Strojarček
in v sosednjih izvirih na robu Ljubljanskega Barja.
Dolce na Rakitni kot značilno obliko dolomitnega površja je v svoje doktorsko delo vključil
Blaž Komac. Primerjal je dolce na pobočjih Novaške gore z dolci na petih dolomitnih območjih
v Sloveniji in med drugim ugotovil, da so dolci na Rakitni plitvejši od dolcev drugje, kar je
posledica šibkih pobočnih procesov in manjše intenzivnosti spiranja v podzemlje (Komac,
2005).
Meteorologe so zanimale klimatske posebnosti Rakitne. Tanja Cegnar je utemeljevala
primernost klimatskega zdravilišča z bioklimatskimi pokazatelji, s katerimi se ovrednoti vpliv
vremenskih razmer na človekovo počutje (Cegnar, 1988; cv: Rumbak, Tepeš, Krelj, 2000).
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Območje Rakitne obravnavata tudi dve geografski diplomski nalogi. Anka Lango (2002)
obravnava naravne in družbene značilnosti ter sodobni razvoj Rakitne. Katja Urankar (2007)
opiše in kartira značilne reliefne oblike na Krimskem hribovju in Rakiški planoti ter predstavi
razlike, ki se pojavijo na treh izbranih kraških delih obravnavanega območja.
Poleg geografskih diplom je Rakitna s svojimi naravnimi danostmi pritegnila zanimanje
turistične (Romih-Masnoglav, 1998; Škorjanec, 2004; Križan, 2012; Volk, 2012), gozdarske
(Rantaša, 2013), krajinsko arhitekturne (Kovačič, 2005) geodetske (Koračin, 1992) in
ekonomske (Šimenko, 2010) stroke.
Našteti znanstveni literaturi je potrebno dodati še dragocen prispevek iz zakladnice
domoznanske literature. S podrobno predstavitvijo zgodovine Rakitne, njenih ljudi in običajev
je marsikaj rešil pred pozabo domačin Janez Klemenc z izdajo knjige Rakitna skozi čas (1991).
Ob koncu pregleda literature o Rakitni omenimo Gozdno in arheološko učno pot Rimski zid
– Rakitna, ki je bila odprta oktobra 2013. Bogata vsebina, zbrana na 23-ih informacijski tablah
ob poti (in na spletnih straneh), opisuje osnovne poteze Rakiške planote (od zgodovine do
fizičnih in družbenih značilnosti) na poljuden in zanimiv način. Pri pripravi besedil na tablah,
ki so postavljene ob 3.100 metrov dolgi učni poti, so sodelovali številni strokovnjaki iz različnih
znanstvenih in strokovnih ustanov (Biotehniška fakulteta UL, Inštitut za raziskovanje krasa
ZRC SAZU, Gozdarski inštitut Slovenije, Filozofska fakulteta UL, Tehniški muzej Slovenije,
Nacionalni inštitut za biologijo, Center za kartografijo favne in flore).
5 IME, LEGA IN OMEJITEV PREUČEVANEGA OBMOČJA
5.1 IZVOR IMENA
V pisnih virih se Rakitna prvič omenja leta 1265 (kot Raquitina). To so bili časi, ko so
kartuzijani iz Bistre (kartuzijo je deset let prej ustanovil takratni koroški vojvoda Bernard
Spanheimski) začeli na Rakitno pošiljati svoje delavce (sprva uporne kmete), ki so izkoriščali
gozdna bogastva. Kasneje zapisani obliki imena sta še »Rachitten« l. 1415 in »Raczkitnichk«
l. 1420 (Snoj, 2009).
Kot navaja Klemenc (1991, str. 3), naj bi Valvazor v svoji Slavi vojvodine Kranjske izvajal ime
Rakitna iz besede rak, in sicer po »rak potoku«, kakor naj bi se imenovali tisti potoki, ki
ponikajo v kraška tla. Od tod tudi imena krajev kot npr. Rakek, Rakov Škocjan, Rakitnik…. Po
drugi različici naj bi imenu botrovali raki iz rakitniške ponikalnice.
Ker je nekoč na Rakitni rasla tudi vrba vrste rakita (okrog 2 m visok, široko razrasel listopaden
grm z ovalnimi, do 4 cm dolgimi listi), ki je bila ob potokih in na dnu zamočvirjene kotline še
posebej pogosta, obstaja možnost, da je prineslo kraju ime prav omenjeno drevo. Nahajališča
vrbe rakite, ki pa so danes mnogo bolj redke, spadajo med višje ležeča pri nas (Rakitna - učna
pot. Gozdovi in drevesa, 2013).
Tudi Etimološki slovar zemljepisnih imen pravi: »vsebuje žensko obliko prid. od rakita (vrsta
vrbe Salix aurita), iz česar je na Slovenskem še več imen, npr. Rakitnica (potok in naselje),
Rakitnik in Rakitovec. Imenska osnova pa je znana tudi pri drugih Slovanih (Snoj, 2009, str.
346).
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5.2 LEGA IN POIMENOVANJE
Naj južnim robom Ljubljanskega barja se strmo dviguje Krimsko-Mokrško hribovje. Tu se,
gledano s severne strani proti jugovzhodu, začenja višji planotast svet z nizom kraških polj, ki
ga Melik imenuje Velika notranjska planota, saj se kot orjaški blok v dinarski smeri vleče vse
do kanjona Kolpe pri Osilnici. Veliko notranjsko planoto obdajajo Ljubljansko barje na severu,
Notranjsko podolje na jugozahodu, Dolenjsko podolje na vzhodu in Velikolaščanska pokrajina
na jugovzhodu. Najmanj izrazita meja je na jugu, kjer se planotast svet prek Vidovske planote
nadaljuje proti Blokam in na zahodu, kjer se Menišija razmeroma zložno spušča v zakraseli
Logaški ravnik.
Melikova

Submakroregija

Mezoregija

Submezoregija

Notranjska

Notranjske
planote

Krimsko višavje z
Rakitniško in Pokojiško
planoto

pokrajinska
regionalizacija

Preglednica 3: Umestitev Rakiške planote po Meliku (1959)

Ilešičeva naravnogeografska
regionalizacija

Makroregija

Mezoregija

Kraške pokrajine notranje
Slovenije

Visoke kraške planote in
polja

Preglednica 4: Umestitev Rakiške planote po Ilešiču (1958)

Gamsova
regionalizacija

Makroregija

Mezoregija

submezoregija

Dinarske planote
celinske Slovenije

Visoke dinarske
planote

Krimsko višavje

Preglednica 5: Umestitev Rakiške planote po Gamsu (1983)

Nova naravnogeografska
regionalizacija

Makroregija

Mezoregija

Dinarski svet

Krimsko hribovje in
Menišija

Preglednica 6: Umestitev Rakiške planote po novi naravnogeografski regionalizaciji (Perko

in sod., 2001)

Rakiško polje je manjše v primerjavi z drugimi v nizu notranjskih kraških polj ob idrijski
prelomni coni. Obdaja ga do 1000 metrov visok obod dveh slemen: Novaška gora na zahodu in
sleme Županovega vrha na vzhodu ter posameznih vrhov Smrekovec in Krimšček na
severovzhodu in Kucelj ter vrh Zala na jugozahodu.
Poimenovanje Rakíška planota izraža reliefno značilnost uravnanega in precej ravnega ali
rahlo razgibanega površja, navadno v večji nadmorski višini, ki je s strmimi pobočji vidno
omejeno od sosedstva (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 281). Pravilno poimenovanje
je tudi Rakitniška, v literaturi (npr. Enciklopedija Slovenije) pa zasledimo pa tudi Rakitenska
planota. Po Slovenskem pravopisu sta prav tako veljavni obe obliki, ki označujeta prebivalce te
planote: Rakíčan ali Rakítničan (Slovenski pravopis, 2014), kar seveda velja tudi v drugih
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povezavah (npr. če govorimo o rakiškem kraškem polju). Ker pa se zdi, da je prva oblika
pogostejša, jo uporabljamo tudi za obravnavano območje.
Oznako rakiško polje uporabljamo takrat, ko govorimo o kraškem polju kot globeli z ravnim
dnom, sklenjenim višjim obodom in kraškim odtokom na dnu, ki je značilna za dinarski kras.
Oznaka torej nakazuje na poglavitne procese, ki so oblikovali tip površja na tem območju.
Rakiško polje je po obsegu manjše od Rakiške planote.
5.3 PREUČEVANO OBMOČJE
Za namen naše naloge smo območje zaokrožili na Rakiško planoto z njenim obodom in pobočji
nad planoto. Mejo smo določili arbitrarno s terenskim ogledom in s pomočjo karte. Poteka po
slemenu Županovega vrha (999 m), od koder se po grebenu nadaljuje nad naseljem Boršt in
naprej mimo Nakličevega konca po južnem delu oboda čez Kucelj (870 m). Nato se po robu
uravnanega sveta ob zaselku Zahrib(e) spet povzpne jugozahodnem delu slemena Novaške
gore, se nadaljuje čez neizrazite vrhove Šop (998 m), Novaška gora (975 m) in Krimšček (940
m). Kmalu zatem se obod spusti in je (kot na jugovzhodu) dvignjen nad dnom planote le dobrih
20 metrov. Gams (1968, str. 79) zato primerja obliko Rakitne z odškrbljeno nečko. Od tod se
naša meja dvigne še na koto 868 m, sledi spust v erozijski jarek (tu se svet na drugi strani
prevesi v dolino Prušnice). Nadaljujemo z zadnjim vzponom čez Smrekovec (959 m) in
spustom v skrajni severni (vrtačasti) del polja, kjer se meja sklene z začetkom. Tako zaokroženo
območje meri približno 7 km2, opisana meja pa je dolga 11 km.

Slika 10: Rakiška planota: prikaz meje območja z vrhovi (oranžno) in nekaterimi omenjenimi zaselki (rumeno),
vir: Google Earth
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6 FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI RAKIŠKE PLANOTE
6.1 GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Po starosti kamninske zgradbe sodi Rakiška planota kot del Dinaridov v obdobje srednjega
zemeljskega veka, to je mezozoik. Tu so razvite kamnine vseh triasnih starosti, ki proti severu
na območju Krima, Srebotnika nad Borovnico in na južnem robu Ljubljanskega barja (Podpeč,
Preserje, Tomišelj) prehajajo v jurske sklade (Pleničar, 1970; Buser, 1965).
6.1.1. Spodnji trias
Najstarejše kamnine iz spodnje triade so stare med 250 in 245 milijoni let. Za to obdobje je
značilen prehod iz klastičnih v biokemične sedimente, ki dosežejo svojo največjo razširjenost
v anizu (mendolski dolomit) (Pleničar, 1970, str. 11). Skitske kamnine nastopajo na
jugovzhodnem delu Rakiške planote in se nadaljujejo v tej smeri proti Iški in naprej. Po geološki
karti tvorijo tudi del pobočja Županove gore (Spolovnik) – nad cesto vzhodno in severovzhodno
od Rakitne. Lepo viden je razgaljen profil skitskih skladov ob poti, ki vodi od Debelega hriba
v grapo Zale in naprej proti Zakotkarju (Pleničar, 1970, str. 15).
Delimo jih v spodnje (T11) in zgornje (T12) skitske (ali werfenske) plasti. Določene so s
fosilnimi ostanki, delno pa po stratigrafskem položaju (Buser, 1965, str. 37). Svetlo do temno
siv ali bel dolomit se menjava s tanjšimi in debelejšimi plastmi sljudnega skrilavca in
peščenjaka. Dolomit je ponekod ooliten. Mnogokrat postopno prehaja v peščenjak in v sljudni
skrilavec. Nad tem dolomitom leži vijoličast sljudni skrilavec, med katerim se ponekod pojavlja
peščenjak. Kot vmesni člen med spodnjim in zgornjim skitom se nad vijoličastim skrilavcem
pojavlja rožnat in siv oolitni apnenec. Na slednjem leži skladovit dolomit, ki se v spodnjem
delu še menjava z vijoličastim skrilavcem, višje pa postane svetlejši in se menjava s plastmi
sivkasto rjavega peščenjaka, ki vsebuje malo sljude. Najvišji člen zgornjih skitskih plasti je
lapornat gomoljast apnenec s plastmi lapornega skrilavca. Prav slednji je razvit jugovzhodno
od Rakitne. Kot pa lahko preberemo v Tolmaču za list Postojna, je na Rakiški planoti tektonska
zgradba precej zapletena in se iste plasti večkrat ponovijo, zato in pa zaradi zaraščenosti in
neprehodnega terena povsod ni bilo mogoče ločiti vseh navedenih elementov (Pleničar, 1970,
str. 15).
Na Rakiški planoti so fosilni ostanki na več krajih. V grapi Zale jugovzhodno od Zakotkarja so
v vijoličastem skrilavcu našli školjki Eumorphotis venetiana in Anodontophora fassaensis, v
lapornatem gomoljastem apnencu pa številne ostanke polžev Natiria costata.
Srednja debelina zgornjeskitskega dolomita s plastmi peščenjaka znaša približno 300 m, vendar
so plasti prelomljene in se večkrat ponovijo, zato je prava debelina manjša. Skladi gomoljastega
lapornatega apnenca in lapornatega skrilavca so debeli 50 m do 100 m. Njihova debelina se
horizontalno močno spreminja (Pleničar, 1970, str. 17).
6.1.2. Srednji trias
Dolomit prevladuje tudi v kamninah iz srednjega triasa (čas pred 245 do 215 milijoni let).
Srednja triada se začenja z anizično stopnjo (T21), ki ji pripada del dolomita ob skitskih plasteh
jugovzhodno in jugozahodno Rakitne. Del tega dolomita pa je verjetno zgornjetriasne starosti
(Pleničar, 1970, str. 17). Gre za območje, ki je že izven preučevanega (severozahodno od
Debelega hriba pri Osredku in vrh Zala), zato zgolj omemba: anizični dolomit je v spodnjem
delu plastovit in temnejši, v zgornjem delu pa neplastovit in svetlejši. V spodnjem delu aniza
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se ponekod menjavajo plasti dolomita in apnenca. Skladi anizičnega dolomita dosežejo 150
metrov debeline. Fosilnih ostankov niso našli (Pleničar, 1970, str. 18).
Prav tako so izven preučevanega območja kamnine, ki so litološko podobne srednjeladinskim
(karnijskim) skladom (T2T3?) in se v obliki porfirita in njegovega tufa pojavljajo zahodno od
sv. Vida (Žilc). Sveži porfirit je modrikasto siv in precej trden. Porfiritni tuf, ki je običajno
rumenkasto zelen, se že na zunaj loči od porfirita. Na površju teh kamnin ni veliko, zato je
njihovo točno lego težko določiti.
Zgornjeladinski (kasijanski) skladi ležijo jugozahodno od Rakitne in okrog Borovnice (2T22).
Dokazani so z lepo ohranjenimi ostanki alge Diplopora annulata. Glavna kamnina je bel in
drobnozrnat dolomit. V njegovem zgornjem delu se pojavljajo plasti svetlo sivega
neplastovitega apnenca s številnimi kalcitnimi žilicami, ki je včasih tudi rahlo rožnat. Plasti
apnenca so različno debele, vendar pa apnenec zavzema premajhne površine, da bi ga bilo
mogoče na karti ločiti od dolomita. Ostanki alg pa so v apnencu številčnejši kot v dolomitu
(Pleničar, 1970, str. 20). Kot piše Buser (1965), so med trdnejšim dolomitom ponekod peščene
dolomitne plasti in tam so običajno odprte manjše jame, v katerih kopljejo pesek.

Slika 11: Eden od peskokopov v južnem delu planote (Zahrib), kjer je dolomit zelo zdrobljen

6.1.3 Zgornji trias
V obdobju pred 215 do 200 milijoni let je na tem območju nastala do več kilometrov debela
skladovnica karbonatnih kamnin (Rakitna - učna pot. Geologija, 2013). Starejše iz karnijske
stopnje (T31) so v okolici Rakitne prišle na dan ob prelomih v obliki ozkih prog. Karnijski
skladi so litološko zelo pestri. V okolici Rakitne jih sestavljajo predvsem temno sivi ploščasti
apnenec in pisani peščenjak in skrilavec s primesmi tufa.
V spodnjem delu karnijskih skrilavih kamnin je železo-boksitna ruda, ki je rdečkasto rjave
barve in oolitna. Ruda nastopa v plasteh in lečah. Ooliti vsebujejo več železa (Fe2O3), vezivo
pa precej visok odstotek aluminijevega oksida (Al2O3) (Pleničar, 1970, str. 21).
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Rakitna

SiO2

TiO2

Fe2O3

Al2O3

Vlaga

Žarilna izguba

13,33

2,08

17,27

53,25

1,28

12,67

Preglednica 7: Kemična analiza vzorca na Rakitna v odstotkih (Buser, 1965, str. 39). Ruda vsebuje precej
kremenice, zato ni uporabna niti kot železna ruda niti kot boksit. Debelina rudnih teles je od nekaj cm do 15 m.

Pogoji sedimentacije so se v karniju močno spreminjali, zato debelina skladov ni enakomerna.
Skladi spodnjekarnijskega obdobja so debeli od 10 do 100 metrov, skladi temnega apnenca
srednjega obdobja od 10 do 150 metrov, največjo debelino doseže dolomit z vmesnimi plastmi
glinastega skrilavca v najvišjem horizontu, in sicer približno 150 do 200 metrov. Na začetku
noriške stopnje so se sedimentacijski pogoji ustalili in začela se je usedati debela plast
zgornjetriasnega dolomita (Pleničar, 1970, str. 21).
Nad karnijskimi plastmi je plastovit dolomit noriške in retske starosti (T3 2+3), ki je najbolj
razširjen dolomit na Rakiški planoti. V širokem pasu se ta tako imenovani glavni dolomit
vleče od Ljubljanskega barja čez Rakiško in Bloško planoto (zahodno in severno od naselja)
ter naprej do Slivnice in Velikih Blok. Ta dolomit je plastovit (debelina plasti od 0,5 m do 1 m)
in značilno pasovit, sestavljajo ga temnejši in svetlejši pasovi, ki so široki le nekaj milimetrov.
Zato ga imenujejo tudi pasovec ali progovec. Pasovitost je posledica različne zrnavosti dolomita
in primesi: temnejši so mikrokristalni pasovi s primesjo gline, svetlejši pa drobnozrnati.
Dolomit je tudi močno zdrobljen, saj ob prelomih potekajo več 100 m široke tektonsko
zdrobljene cone. Na več krajih so urejeni kamnolomi dolomitnega peska. Ponekod vsebuje
dolomit nekaj centimetrov debele plasti rumenkasto rjavega glinastega skrilavca (Pleničar,
1970, str. 22).
Starost dolomita je dokazana s fosilnimi ostanki in ponekod po legi in litološki sestavi. Od
fosilnih ostankov je bila najdena alga Sphaerocodium bornemanni. Plast z algo je debela okoli
1 meter. Poleg alge so našli še fosilne ostanki školjke Megalodus triqueter in polža Worthenia
solitaria. Celotna debelina noriško-retskega dolomita je 1200 m do 1500 m (Pleničar, 1970, str.
22). Meje med obema stopnjama (noriško in retsko) se ne da določiti zaradi pomanjkanja
fosilnih ostankov (Buser, 1965, str. 40).
6.1.4 Spodnja jura
Obdobje jure (čas pred 200 do 175 milijoni let) na podlagi fosilnih ostankov ali legi skladov
delimo v tri glavne oddelke - liado, dogger in malm. Zgornjetriasni dolomitni skladi tako iz
Rakiške planote proti severu postopno prehajajo v jurske, ki gradijo Krimsko hribovje in
Srebotnik. Meja med triasnimi in jurskimi kamninami je tam, kjer med zrnatim dolomitom ni
več pasovitega dolomita. Na severu preučevanega območja je pobočje Smrekovca zgrajeno iz
spodnjeliadnih skladov (J11). Zanje je značilen zrnati dolomit in menjavanje svetlo sivega
apnenca z zrnatim dolomitom, ki je tanko do debelo plastovit. Fosilnih ostankov niso našli,
debelina spodnjeliadnih plasti pa je od 100 do 200 metrov (Pleničar, 1970, str. 23).
6.1.5 Kvartar
V najmlajše obdobje zemeljske zgodovine (pred 2,6 milijoni let do danes) sodijo na
preučevanem območju nanosi potokov na kraškem polju. Pleistocenske plasti ležijo v večji
globini in jih je na površju odkritih malo. Največ kvartarnih sedimentov pripada holocenu –
ilovico in grušč na kraških poljih prištevamo holocenu. Aluvij je na Rakitni iz glinasto peščenih
naplavin, ki zadržujejo talno vodo, zato je polje zamočvirjeno. Debelina nanosa znaša na
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kraških poljih povprečno od 3 do 4 metre, v zapolnjenih vrtačah pa doseže tudi do 25 metrov
(Pleničar, 1970, str. 33).

Dolomit / apnenec/ peščenjak
/ laporni skrilavec – spodnji
trias

Glavni dolomit noriško
retske starosti
Drobnozrnat beli
dolomit/apnenec
srednjetriasne starosti

Zrnat dolomit in svetlosiv
apnenec – spodnja jura
Aluvialne naplavine - kvartar

Dolomit anzične stopnje

Slika 12: Za shematsko predstavo povečan izsek iz geološke karte. Kartografska podlaga: Osnovna geološka karta
SFRJ, L 33 – 77, Postojna. Geološki zavod Ljubljana, 1963
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6.1.6 Tektonika
Tektonska zgradba Rakiške planote in okoliških območij je precej zapletena. Prevladuje
grudasta zgradba, saj je tu več območij, ki so nastala z dvigovanjem oziroma ugrezanjem in jih
od okolice ločujejo številni prelomi.
Severovzhodno od Idrijskega preloma se začenja velika Notranjska dinarska cona, ki je
razdeljena na več manjših tektonskih enot.

Slika 13: Shema tektonskih enot severnega dela Notranjske dinarske cone z Rakitniško grudo v sredini. Avtor:
Blaž Lesnik, prirejeno po Buser, 1965

Območje med Rakitno in Ljubljanskim barjem seka več prelomov v dinarski smeri. Ob
borovniškem prelomu je Krimsko hribovje narinjeno na sosednjo Vrhniško-cerkniško grudo.
Močan prelom je tudi v dinarski smeri od vasi Pako na robu Ljubljanskega barja proti Rakitni
in naprej proti jugovzhodu. Rakitna leži nekje v sredi tega preloma, zato se ta prelom imenuje
rakiški prelom. Na jugovzhodni strani preloma je bilo ozemlje dvignjeno in ker se tu pojavljajo
spodnje in srednjetriasni skladi, je bilo območje izdvojeno kot Rakiška gruda. Grudo so
razkosali dinarsko usmerjeni prelomi v več manjših delov. Ob lokalnih prelomih so se
posamezni deli grude dvignili ali pogreznili, zato se plasti iste starosti večkrat ponovijo. Po
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starosti skladov sklepamo, da je bila rakiška gruda od sosednjih delov dvignjena najvišje. Mlajši
skladi pa so bili zaradi močnega dviga erodirani. Na jugozahodu sega rakitniška gruda mimo
Sv. Vida skoraj do Velikih Blok. Jugovzhodno mejo predstavlja prelom, ki poteka od Vrbice
mimo Bukovca in pod Mačkovcem.
Večji prelom je še želimeljski vzhodno od Rakitne, kjer so prišli na površje karbonski in triadni
skladi (Želimeljsko ortneško narivno območje).
Krimsko hribovje omejuje na severu Ljubljansko barje – tektonska udorina, ki se je v zadnjih
dveh milijonih let ugreznila za več sto metrov. Reke Iška, Zala in Prušnica (pritok Borovniščice)
so zaradi tega ugrezanja, ki še poteka, v nekdaj enotno planoto vrezale več sto metrov globoke
soteske.

Slika 14: Južni rob Ljubljanskega barja, Borovniška kotlina, Krimsko hribovje in Rakiška planota na geološki karti
z vrisanim območjem našega preučevanja. Vir: Osnovna geološka karta Jugoslavije 1:100.000, Postojna, L 33-77,
1963
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6.2 GEOMORFOLOŠKI RAZVOJ IN ZNAČILNOSTI
V nadaljevanju so podane splošne geomorfološke značilnosti območja. Posamezne reliefne
oblike so v tem poglavju omenjene z vidika razvoja površja, podrobneje pa so kot enote
vrednotenja geodiverzitete predstavljene kasneje.
6.2.1 Razvoj reliefa
Najstarejše kamnine preučevanega območja iz obdobja spodnjega triasa so se odlagale v
plitvem morju (dokaz so peščeno skrilavi sedimenti) z obrežnimi lagunami, na katere je verjetno
mejil pas kopne zemlje. V srednji triadi (aniz) se je začelo ozemlje severnega dela današnje
Slovenije dvigati, meja med plitvim in globokim morjem pa je bila prav na danes dolomitnem
območju notranjskih planot. Sledilo je vulkansko delovanje v srednjem ladinu (konglomeratni
vložki v skrilavcu in peščenjaku). V zgornjem ladinu je ozemlje večkrat zalilo morje, na kar
kaže konglomerat. Pozneje, ko se je na tem območju usedlo največ dolomita in apnenca, je bilo
morje globlje. Po veliki debelini apnencev in dolomitov iz zgornje triade (skupna debelina naj
bi znašala 5000 m) se sklepa, da se je moralo morsko dno postopno ves čas ugrezati (Pleničar,
1970, str. 50).
Ko so se na prehodu v terciar današnje Julijske Alpe dvignile iz morja, se je dvignilo tudi
območje Notranjske. Morje, ki se je razlivalo od jadranske do panonske strani, je bilo s tem
prekinjeno. Obsežni ravnik Velike Notranjske planote se je začel razvijati v zgodnjem pliocenu
pred približno šestimi milijoni let. Sprva je prevladovalo toplo subtropsko podnebje, v katerem
je kombinirano delovanje stoječe in tekoče vode v karbonatni podlagi ustvarilo obsežne
uravnave. Med njimi so ostali neizravnani nekateri vrhovi in hrbti (Krim, Mokrc). Uravnave so
bile sprva precej nižje kot danes, zato tekoče vode niso imele erozijske moči in so vijugale po
ravnem površju. Ker ni znakov, da bi voda ponikala pod površja, je mogoče, da se je na tem
območju takrat razvijal površinski tropski kras (Kunaver, 2001). Ob koncu pliocena se je
ohladilo, v pleistocenu pa je sledilo tektonsko dviganje dinarskega sveta. Ker se je rekam
povečala erozijska moč, so razrezale nekoč enoten ravnik v več samostojnih planot večinoma
v dolomitni podlagi. Postopno dvigovanje, uravnavanje in mirovanje je povzročilo nastanek
grud. Hkrati se je na planotastem svetu začel proces zakrasevanja, s katerim so povezane
ponikalnice in konkavni kraški relief. Tako je po Meliku nastala tudi »na Vidovsko planoto
naslonjena Rakitniška planota z višavjem Krima in Mokrca, ki je po višinskih razmerah in
reliefu svet zase« (Melik, 1959, str. 513).
Nekoliko drugače razlaga nastanek uravnave Gams, ki pravi, da je kraško polje Rakitne nastalo
v dolgi dolini. Ta se je iz območja današnjega Ljubljanskega barja nadaljevala čez Rakitno na
jugovzhod proti Vidovski planoti. V to smer naj bi se slemena dvigovala še danes. Po ugrezanju
Ljubljanskega barja je polje obviselo, korozija in erozija pa sta v dnu oblikovali kraško polje
(Gams, 1968, str. 82).
6.2.2 Dolomitni tip reliefa in oblike
Dolomit pokriva sestavlja dobro desetino Slovenije (Gabrovec, 1994). Na uravnanih planotah
pa tudi na pobočjih in na dnu vrezanih dolin se je na prevladujočem dolomitu oblikoval
specifičen tip površja. Zanj je značilna zaobljenost in gladkost pobočij. Skupna reliefna
značilnost so suhe povirne dolinke ali dolci.
Dolomit je tako kot apnenec sedimentna kamnina, za katero je značilen mineral dolomit
CaMg(CO3)2, poleg tega vsebuje še kalcit, v manjši meri pa minerale glin, kremen in
bituminozne snovi. Dolomit je nekoliko trši od apnenca, bolj porozen in ima manj ohranjene
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fosile. Topnost obeh sedimentov v vodi se bistveno ne razlikuje, razlika pa je v hitrosti
raztapljanja, saj poteka pri dolomitu v dveh korakih in je zato proces počasnejši.
Večina dolomita na Slovenskem je nastala s poznodiagenetsko dolomitizacijo, ki poteka po
sedimentaciji in lahko obsega velike površine. Po genetski klasifikaciji spada največ dolomita
pri nas med dolomitizirane apnence (delež kalcita od 25 - 50%, delež dolomita od 50 do 75%)
in apneniške dolomite (delež kalcita od 50 do 75 %, delež dolomita od 25 do 50%) (Komac,
2006).
Značilne kraške reliefne oblike so na dolomitu redkejše, zato je dolomitni kras manj izrazit. Na
dolomitnih območjih se lahko razvijejo kraške oblike (npr. vrtače), vendar pa je erozijskodenudacijski relief ali fluviokraški veliko pogostejši (Gabrovec, 1994).
Osnovno reliefno potezo daje Rakitni kraško polje, ki se na nadmorski višini med 770 in 800
metrov razteza približno 2 km v dolžino in 1 km v širino. Usmerjeno je v značilno dinarski
smeri. Najizrazitejši obod polja sestavljata slemeni Novaške gore na zahodu in Županovega
vrha na vzhodu, kjer se dvigne najvišje. Kotanja si je zaradi odprtosti proti severozahodu, kjer
se svet hitro spusti v dolino Borovniščice, in na drugo stran proti jugovzhodu, od koder jo
spodjedata pritoka Iške, Zala in Tracah, prislužila ime dvignjene posode z robom, ki je na dveh
straneh odškrbljen. Tam se namreč rob dviga le približno 20 metrov nad dnom polja. Polje visi
proti severozahodu, kamor se steka ponikalnica Rakitniščica.
Glede na način pritekanja in odtekanja vode na polje uvrščamo rakiško polje med pritočnoponorniška polja, po nastanku pa je to robno polje, ki je nastalo na stiku vododržnih (triasni
lapor, skrilavec) in kraških kamnin. Po Lehmanovi delitvi sodi med kraška polja visokih
platojev z neravnim dnom (Gams, 1974). Gams (1968, str. 82) je predlagal kar poseben
termin: dolomitno kraško polje, v katerega se zajeda neravno dolinasto dno, njegov obod pa
nima ostre meje. Pobočja Novaške gore in Županovega vrha so slabo razčlenjena, njihovo
konkavnost pa povečuje zložno pobočje, kjer se strmina počasi izteče v kotlinsko dno.
Najpogostejša reliefna oblika so dolci, ki jih je največ na omenjenih pobočjih Novaške gore in
Županovega vrha, manj pa na severnem in južnem obodu. Po Geografskem terminološkem
slovarju (2005, str. 77) je dolec »plitva dolinasta reliefna oblika brez površinskega vodnega
pretakanja, navadno na dolomitu«. Malce širši opis dodaja, da poteka dolec navadno v smeri
največje strmine. Začne se s plitvo in ozko vdolbino, navzdol pa se širi in poglablja. Odsotnost
površinskega toka ga ločuje od grap ali dolinic, za katere je značilen občasni ali stalni vodni
tok. Dno dolca je pogosto mokrotno, v njem pa rastejo vlagoljubne rastline. Dolci so pogosti v
povirjih in na robu planot, kjer se navadno poglabljajo v pobočje nad izviri potokov (Komac,
2005, str. 13), kar velja tudi v našem primeru.
Kot navaja Komac (2006, str. 88), vse dosedanje ugotovitve kažejo, da je dolec kvartarna
reliefna oblika. Dolci so ostanek s snegom bogate dobe, ko je sneg, ležeč v kotanjah, pospeševal
kemično erozijo. Ta je na pobočjih najprej izdolbla nivacijske kotanje, ki so se sčasoma
poglobile in razširile navzdol po pobočju. Ker v holocenu prevladujejo fluvialni procesi, ki
dolce preoblikujejo v spodnjem delu, so lahko ti po funkciji danes tudi erozijski jarki.
Morfološki učinek občasnih površinskih vodnih tokov je pogosto spregledan, vendar pa tak tok
kljub občasnosti v tisočletjih odnese več ton gradiva (Komac, 2016). Tudi ob izteku dveh dolcev
na severovzhodnem koncu slemena Novaške gora je aktiven erozijski jarek.
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Slika 15: Shema nastanka in razvoja dolca. V obledeniškem obdobju je prevladovala korozija, dolci pa nastajajo
tudi danes, ko ima glavno vlogo posebej pri večjih naklonih voda plitvo pod površjem, ki raztaplja in erodira
dolomit. Povzeto po: Rakitna - učna pot. Kras in kraški pojavi, 2013.

Dno kotanje kraškega polja je na tem delu, ki prehaja severovzhodno od naselja Novaki naprej
proti ponornemu delu, manj prepustno in bolj peščeno, kamninska podlaga pa bolj kompaktna.
V najnižjem severozahodnem delu polja se začenja suh, kamnit svet vrtač, sufuzijskih vrtač
in požiralnikov. Te kraške globeli ali kotanje nastanejo na mestih, kjer je korozija kamnin
večja, čeprav Gams (1968) piše, da s solno kislino ni bilo mogoče ugotoviti večjih razlik med
območjem ponikanja (Ponikve) in ostalim dnom polja (kar potrjuje tudi geološka karta). Razlog
za to, da voda ponika prav tu, gre torej iskati v bolj kompaktni in manj dolomitizirani kamnini.
Vrtače in požiralniki so druga najpogostejša reliefna oblika na Rakiški planoti.
Sufuzijska vrtača nastane s spiranjem naplavine v razpokano apnenčasto dno. Oblikuje se na
robu polja ali slepe doline, kjer tekoča voda spira fine delce v podzemlje (Ford, Williams,
2007). Vrtačast svet se nadaljuje tudi nad ponori in se nadaljuje na severnem obodu, kjer se
ujema z jurskimi apnenci na pobočju Smrekovca, ki je v celoti pokrito z gozdom. Tu so
najpogostejše »klasične« korozijske vrtače, ki nastanejo z raztapljanjem kraške kamnine, za kar
poskrbi voda, ki vsebuje ogljikovo kislino. Omeniti velja še en tip vrtače, ki se nahaja severno
od Rakiške planote. Z udorom jamskega stropa je zahodno od naselja Gorenja Brezovica nastala
udornica Globoka dolina, ki je globoka več kot 80 metrov. Sklepajo, da pod njo poteka glavni
podzemni vodni tok Rakitniščice iz planote proti Ljubljanskemu barju. Od udornice si v
dinarski smeri sledijo številne vrtače, ki jih opazimo tudi s ceste v smeri proti Rakitni.
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Slika 16: Kartografski prikaz geomorfoloških oblik Rakiške planote
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Jame ali brezna bomo na območju Rakiške planote iskali zaman. Vzrok bi lahko pripisali
prevladi mehaničnega preperevanja kamnin na površju nad korozijo. Intenzivnemu razpadanju
kamnin botruje večja občutljivost kamnine na mehansko preperevanje, zato je ob prelomih
dolomit pogosto močno zdrobljen. Prav debela plast prepereline na površju onemogoča dostop
do jam. Kljub temu pa na zahodni strani Novaške gore, na pobočju, ki se spušča proti
Borovniški kotlini. Naletimo na nekaj zanimivih jam v dolomitu. Tako je malo pod vrhom
Krimščka ozek vhod v jamo, ki so jo po vrsti kapnikov v obliki Svete družine poimenovali
Jaslice. Žal so kapnike okrog leta 1950 razbili (Klemenc, 1991, str. 103), zato je danes v
Katastru jam zabeleženo ime Jama pri podrtih jaslicah ali Jama pod ta visoko škalo. Malo pod
njo je naslednja jama Vihrovica oziroma Ihovnica (tudi Pihovnica, Prižnica), ki naj bi bila po
legendi povezana z življenjem na Rakitni. V votlini, veliki 20 krat 25 metrov in 15 metrov
visoki, naj bi namreč po legendi nekoč prebivale vile, ki so Rakičanom sporočale, kdaj je čas
za posamezna kmečka opravila. V njej so našli ostanke glinaste posode (2400 let pr. Kr.)
(Klemenc, 1991, str. 104), pa tudi rimski bakren kravji zvonec. V času turških vpadov so se
okoliški prebivalci v jami skrivali skupaj z živino in imetjem (Naravne znamenitosti, 2016).
Prav tako na zahodnem pobočju Novaške gore izpostavljamo še Golobjo jamo (Golobinka pri
Brezovici), ki velja za najlepšo jamo v okolici Rakitne. Jama je dolga 125 in globoka 20 metrov,
na dnu dvorane je majhno jezerce s kristalno vodo, krasi pa jo tudi gosto kapniško okrasje. Vse
tri opisane jame so vpisane v Register naravnih vrednot in niso turistične.

Slika 17: Okrog Rakiške planote, predvsem pa severozahodno od Krima je registriranih kar 78 kraških jam. 1:
Jama pri podrtih jaslicah, 2: Vihrovica, 3: Golobja jama, 4: Bezkovo brezno, 5: Krimska jama, 6: Rjavčkovo brezno
v Kamnici, 7: Jeseniško brezno, 8: Kamniško brezno. Vir: Geopedia, sloj jame.
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6.3 HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Glavna hidrografska značilnost Rakiške planote je tesno povezana z geološko zgradbo in
oblikovanostjo površja. Voda namreč prihaja na dan na stiku prepustnega z manj prepustnim,
peščenim in slabo plastovitim dolomitom spodnje in srednje triade. Glavni potok Rakitniščica
s stalno tekočo vodo se tako napaja iz izvirov pod dolci na jugovzhodu polja (pod Kucljem so
trije izviri). Na jugozahodni strani pa se glavnemu pridruži manjši potok, ki napaja Rakiško
jezero, se pretoči skozenj in se združi z Rakitniščico sredi polja.
Poleg glavnega izvirata na zahodnem delu v izteku dolcev Novaške gore še dva občasna potoka,
in sicer Potok na Griču (v bližini naselja Novaki) in Potok na Logu, ki zbira vodo pod dolci pod
naseljem Žotov Grič in se združi z Rakitniščico. Nekaj izmed skupno več kot 20 izvirov je še
sredi polja. Ponikalnica teče v dinarski smeri proti severozahodnemu delu polja, kjer ponikne
v več ponorih na območju Ponikve (na nadmorski višini 786 m).
6.3.1 Hidrografska povezava z okoliškimi območji
Hidrografsko pripada Rakiška planota porečju Ljubljanice, natančno razvodnico pa je zaradi
kraške bifurkacije zelo težko določiti. Z barvanji so sredi osemdesetih letih dokazali, da
Rakitniščica svojo podzemno pot s planote nadaljuje proti kraškemu polju Ponikve, kjer pride
na dan v izvirih pri Ponikvarju in Pod štango. Do slednjega je fluorescentno barvilo potovalo
malo več kot en dan s hitrostjo 200 metrov na uro, kar pomeni, da se voda na tem delu pretaka
po dobro prevodnih kraških kanalih (Rakitna - učna pot. Geologija, 2013). Svojo vijugasto pot
nato nadaljuje po ilovnatem dnu miniaturnega kraškega polja, ki leži v piezometričnem nivoju,
in kmalu spet ponikne v številnih požiralnikih na severnem robu Ponikev. Od tod se voda steka
proti Barju, kjer napaja arteški vodonosnik na območju med Podpeškim jezerom, Podpečjo in
Kamnikom pod Krimom.
Barjanska podtalnica ima izjemen pomen, saj vpliva na zaloge pitne vode, hkrati pa bazen
vodonosnika pod slojem neprepustne barjanske polžarice preprečuje posedanje barjanskih tal.
Izviri, ki se pojavljajo na južnem obrobju Barja, so pomemben pokazatelj stanja hidrogeoloških
razmer v barjanskem vodonosnem sistemu in so tudi ključni za ugotavljanje razpoložljivih
zalog pitne vode, saj je izdatnost kraških virov v hidravlični povezavi z nivojem podtalnice v
spodnjem pleistocenskem vodonosniku (Bračič-Železnik, Prestor, 2002). Del voda z goratega
krimsko-mokrškega zaledja tako skozi razpoke in prelome napaja barjanski vodonosnik, drugi
del pa se pojavi v kraških izvirih na južnem roba aluvialne ravnice ob stiku apnencev in
jezerskih sedimentov.
Rakitniščica privre na dan med Podpečjo in Kamnikom pod Krimom v kraških izvirih Zotlarjev
studenec in Strojarček. V slednjem je bilo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja urejeno zajetje
za lokalni vodovod Preserje-Podpeč-Notranje gorice, a je bila kakovost vode zaradi okoljskih
pritiskov rastočega naselja počitniških hišic in turističnega obiska jezera na Rakitni iz leta v
leto slabša, zato so morali poiskati novo zajetje (Novak, Rogelj, 1987). Vpliv človeka na
kakovost površinskih voda Rakiške planote je zaradi opisane povezanosti z barjanskim
vodonosnikom izredno velikega pomena.
Na vzhodni, južni in zahodni strani Rakiško planoto spodjedajo pritoki dveh večjih rek:
Borovniščice in Iške. Zala in deloma Tracah ustvarjata razvejano hidrografsko mrežo, ki se na
manj prepustnem svetu ostro zajeda v strme bregove na južni strani. Potok Prušnica pa se s
številnimi večinoma občasnimi pritoki (Šumnik, ki v izjemno strmi strugi tvori manjši slap,
Izber, Rovščica, Lopate) steka z zahodne strani Novaške gore.
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Slika 18: Kartografski prikaz hidrografskih razmer Rakiške planote
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6.3.2 Poplavljanje polja in jezero
Ob večjih nalivih in spomladi, ko se tali sneg, voda na območju Ponikev zalije ponore, vendar pa
danes do večjih poplav na rakiškem polju prihaja zelo redko. V preteklosti je bilo drugače, saj so vode
oblikovale močvirnato poplavno območje z vijugastimi potoki, njihove bregove pa je zaraščala
močvirna vegetacija s šaši in rogozi. Med obema svetovnima vojnama so strugo Rakitniščice
poglobili in na ravnici presekali okljuke. Takrat je ostal brez vode tudi mlin, glavni kanal, ki je dovajal
vodo pa je zdaj suh in zaraščen (Gams, 1968). Stavba še danes stoji osamljena sredi polja, le malo
pred prvimi ponori. Zemljišča ob regulirani strugi, ki so jo kasneje še večkrat poglobili, novembra
2006 tudi razširili (Urankar, 2007, str. 56), so tako postala sušnejša.

Slika 19: Območje možnega poplavljanja na opozorilni karti poplav (kategorija zelo redke poplave). Vir: Atlas voda,
2016

Eno izmed nekoč stalno poplavljenih depresij so domačini leta 1962 poskusno zajezili, da bi
spodbudili razvoj turizma. Kljub nasprotovanjem nekaterih, češ da jezero na kraškem svetu ne bo
obstalo, so dve leti kasneje poglobili dno, utrdili brežine in zgradili betonski jašek z izpusti za
odvečno vodo (Klemenc, 1991). Površina jezera danes meri približno 1 ha, največja globina pa je 3
metre. Domačini občasno jezero spraznijo in ga očistijo, zato na prodnatem dnu, pokritim z muljem,
ni veliko vegetacije (Potapljaški Atlas Slovenije. Rakiško jezero, 2016). Vodnih rastlin pa ni tudi
zaradi rastlinojedih vrst rib (krap, klen, rdečeperka, navadni ostriž in druge), ki so jih naselili v jezero.
Kar je sicer dobro za kopalce, za samočistilno sposobnost jezera pa ne. Enako velja tudi za posege v
strugo Rakitniščice, s katerimi je človek v preteklosti sicer zmanjšal poplavno območje, obenem pa
je z ravnimi kanali zmanjšal tudi samočistilno sposobnost reke. Ob večanju izpustov iz številnih
počitniških hišic, bi bilo smiselno vsaj del toka, kjer se polje ne izrablja za kmetijsko rabo, prepustiti
naravnemu meandriranju (Rakitna - učna pot. Jezero in potok, 2013), tako kot je to Rakitniščici
»dovoljeno« na nižjem polju Ponikve pod Dolenjo Brezovico.
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6.4 PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Med elementi raznolikosti nežive narave so po definiciji tudi pedološke značilnosti, ki pa so pri večini
prispevkov s področja geodiverzitete spregledane. Tudi vrednotenje Rakiške planote po švicarski
metodi jih ne predvideva, osnovne poteze s pedološko karto pa podajamo v tem poglavju. Osnovni
pedogenetska dejavnika sta kamninska osnova in z relief. V osrednjem delu polja prevladujejo
oglejena tla. Ves mokroten del polja od začetka ponorov vse do Nakličevega konca na jugovzhodu
tako tvorita evtrična mineralna tipa hipoglej in amfiglej (tip št. 1321 na karti), ki ju v strugi
Rakitniščice dopolnjuje globoka šotna prst prehodnega barja. Gams (1968, str. 82) piše, da to
temnosivo do črnkasto šotno ilovico približno meter pod površjem pokriva peščena plast, ki jo potoki
še danes naplavljajo z bregov. Po tem, da se njena nagnjenost ujema s strugo potokov, lahko
sklepamo, da ne gre za jezersko usedlino.
Ožji pas evtrične rjave prsti na mehkih karbonatnih kamninah se vleče od Nakličevega konca
pod cesto vse do začetka Ponikev (št. 1316).
Območje debelejše naplavljene plasti zemlje se razteza na zahodnem robu polja od zaselka Žotov grič
do Novakov. Rjava do rdeča prst ob izteku dolcev je tu zelo neenakomerno globoka, kjer pa molijo
iz nje do 3 metre visoke dolomitne grbine, so nanje postavili hiše ali pa so jih prepustili zaraščanju
(Gams, 1968, str. 81). Tu je razvita tipična rjava pokarbonatna prst na apnencih in dolomitih (št.
1318).
Od sušnega ponornega dela Ponikev proti vznožjem Smrekovca in Krimščka se na dolomitnem robu
polja nahaja pas rjave pokarbonatne prsti, ki ga dopolnjuje sprsteninasta rendzina (št. 1069).
Preostane nam še obrobje, ki ga sestavljata slemeni in pobočji Novaške gore ter Županovega vrha.
Tu se v podobnem razmerju izmenjujeta tipična rjava pokarbonatna prst in rendzina. Slednja
prevladuje tudi na trdih dolomitih in apnencih jurske starosti, ki sestavljajo gozdnato pobočje
Smrekovca severozahodno od Ponikev (št. 1058).
Na aluvialnih glinastih in peščenih naplavinah z oglejenimi prstmi so travniki in pašniki, kmetijski
obdelavi najbolj ustreza evtrična rjava prst, ki je na pobočjih sprana in jo porašča gozd. Na trdih
karbonatnih kamninah so se oblikovale rjave pokarbonatne prsti in rendzine, na katerih je lahko gozd,
delno pa tudi pašniki in travniki.

37

Slika 20: Pedološka karta Rakiške planote
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6.5. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Samosvoj značaj Rakiške planote se odraža tudi v podnebju, ki tako v strokovni literaturi kot med
ljudmi velja za nekaj posebnega. Zato to klimatsko posebnost ob sklepu fizično geografskega
pregleda omenjamo kot posledico lege območja in oblikovanosti površja.
Po eni strani kaže podnebje Rakitne poteze gorskega podnebja: letna količina padavin 1748 mm,
povprečna letna temperatura je 6,8 C, povprečna temperatura najhladnejšega meseca (januar) – 2,2
C, najtoplejšega (julij) pa le 16,1 C, kar jo z razporeditvijo padavin preko celega leta in viškom v
pozni jeseni (sekundarni višek je v začetku poletja) uvršča med podnebja nižjega gorskega sveta
zahodne Slovenije (Ogrin, 1996). Po drugi strani pa z indeksom mediteranskosti padavin 0,0
predstavlja ločnico med celinskim in mediteranskim padavinskim režimom (Slovenija - pokrajine in
ljudje, 2001, str. 396).
Zaradi stekanja sredozemskih in predalpskih zračnih tokov, nadmorske višine in dobre prevetrenosti
je vpliv podnebja na človeka blagodejen, kar so cenili že v tridesetih letih prejšnjega stoletja, saj so
leta 1932 na Rakitni postavili otroško okrevališče.
Meritve v obdobju med letoma 1955 in 1986 (Cegnar, 1988; cv: Rumbak, Tepeš, Krelj, 2000, str.
118) so pokazale, da je v primerjavi z ljubljansko kotlino na Rakiški planoti:
- manj meglenih dni in manj megle,
- manj oblačnosti, manj oblačnih dni in občutno več jasnih,
- jezero hladnega zraka je plitvejše in se prej razgradi,
- pozimi so klimatske razmere ostrejše, saj je več zelo mrzlih in ledenih dni, snežna odeja pa leži v
povprečju 17 dni dlje,
- poleti manjša toplotna obremenitev, ker je manjše število toplih in vročih dni, dni s toplimi nočmi
pa praktično ni (Pavšek, 1991) .
Spremljanje cvetenja trav (alergiki) in meritve koncentracij težkih kovin v zraku so prav tako potrdile
velike prednosti klime na Rakitni pred le 25 km oddaljeno mestno klimo prestolnice (Cegnar, 1988;
cv: Rumbak, Tepeš, Krelj, 2000) .
Na dnu polja se, čeprav obod na nekaterih mestih ne presega 20 metrov, razvije občuten temperaturni
obrat. Najbolj je očiten pod Novaško goro in na dnu polja, manj v osrednjem delu naselja in na
območju Zahriba. V dolini češnje, orehi in sadje ne uspevajo (Gams, 1968, str. 82).
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Grafikon 2: Klimogram Rakitne iz obdobja meteorološke postaje višjega reda (787 metrov n.v.) (Klimatografija
Slovenije, 1995). Novejši temperaturni podatki pri ARSO žal niso dosegljivi, od leta 2011 meri podatke vremenska
postaja Davis VP2 + ventilirana, ki ni del državne mreže, podatki pa so neuradni
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Grafikon 3: Višina snežne odeje 1961 – 2011 (Klimatološki nizi, 2016). V obdobju od 1961 – 1990 je v povprečju snežilo
47 dni na leto, sneg se je obdržal 91 dni. Od konca 80-ih let naprej je opazno manjša višina snežne odeje, tudi »zarez« v
letih brez snega je več.
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6.6 RASTLINSKI IN ŽIVALSKI SVET
Rakiško planoto poraščajo kakovostni in visoko produktivni jelovo-bukovi gozdovi (kar tri četrtine
gozda), nadaljnjih 16 % predstavljajo toploljubni bukovi gozdovi na sušnejših in bolj izpostavljenih
legah. Najpogostejše drevesne vrste v omenjenem prevladujočem sestoju so navadna bukev (Fagus
sylvatica), navadna jelka (Abies alba) in navadna smreka (Picea abies) (Rakitna - učna pot. Gozdovi
in drevesa, 2013). Za močno vlažna tla Rakiškega polja je značilna črna jelša, na toplih pobočjih pa
rastejo skromne vrste, kot so črni gaber, mali jesen in mokovec.
Posledice zaraščanja opuščenih kmetijskih zemljišč (travniki in pašniki) spreminjajo podobo kulturne
krajine. Ocenjuje se, da je gozd v zadnjih osmih desetletjih poveča svojo površino za več kot 60 %.
Gozdovi se postopno širijo tudi na ravninski del, večinoma niso kakovostni, poleg grmovnih vrst pa
so v njih najpogostejše drevesne vrste rdeči bor, navadna breza in navadna smreka (Rakitna - učna
pot. Gozdovi in drevesa, 2013) .
Rakitna je planota z veliko biotsko pestrostjo, ki se najbolj odraža na gozdnem robu, kjer uspevajo
številne gozdne, robne in travniške vrste. Slednje sestavljajo pravo botanično bogastvo na senožetih,
ki jih je zaradi zaraščanja vse manj.
V jelovo-bukovih gozdovih stalno živijo vse avtohtone vrste velikih zveri: medved (Ursus arctos),
volk (Canis lupus) in ris (Lynx lynx). Med parkljarji je najbolj razširjena jelenjad, sledijo srnjad,
gamsi in divji prašiči. Omenimo lahko še nekaj predstavnikov malih zveri, to so kuna zlatica, kuna
belica, divja mačka, lisica in jazbec, med glodalci pa navadnega polha, ki je bil nekoč za lov zelo
cenjena vrsta.

7 POVZETEK TEMELJNIH DRUŽBENOGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI RAKIŠKE
PLANOTE
V nadaljevanju povzemamo osnovne značilnosti poselitve in gibanja števila prebivalstva Rakiške
planote ter glavne poteze turističnega razvoja. Zanimajo nas predvsem tisti družbenogeografski
dejavniki, ki bi lahko imeli vpliv na razvoj geoturizma na Rakitni.
Dokaze o navzočnosti človeka na robu Rakiške planote v koliščarskih časih so našli v jami Vihrovica
(2400 let pr. Kr.). Naslednje izpričano zgodovinsko obdobje človekove prisotnosti sega v čas
Rimljanov med 3. in 5. stoletjem, ko je čez planoto vodila rimska cesta in vojaško obzidje za obrambo
pred barbarskimi vdori iz Balkana. Stalno naselitev povezujejo zgodovinarji z začetki izkoriščanja
gozdnih prostranstev, ki so v 13. stoletju pripadala Kartuziji Bistra. Po gozdarskih delavcih je Rakitna
dve stoletji kasneje (med 15. in 17. st.) dobila nekaj novih stalnih naseljencev. To so bili uskoki, ki
so se tu ustavili v begu pred Turki (priimek Novaki) (Rakitna - učna pot. Zgodovina, 2013).
Izkoriščanje gozda je bilo na Rakitni ves čas eden glavnih virov zaslužka. Dokaz za to je tudi
jamborna cesta, po kateri so prevažali les za ladjedelnice od Rakitne do Trsta (po trasi stare rimske
ceste). Od pretežno samooskrbnega gospodarstva se je v drugi polovici 19. stoletja razmahnilo
gospodarjenje z lesom, število prebivalstva pa je raslo: obdobje rasti sega od prvega štetja leta 1869
do leta 1910, ko je s 622 prebivalci doseglo vrh.
Industrializacija, železnica Dunaj – Trst, agrarna prenaseljenost in drugi vzroki so prisilili številne
domačine, da so zapustili svoje domove. Konec 19. in v prvih desetletjih 20. stoletja je v tujino odšlo
vsaj 100 Rakičanov, od teh kar tri četrtine v ZDA (Rakitna - učna pot. Zgodovina, 2013).
Demografska slika se je po drugi svetovni vojni predvsem zaradi povojnih pobojev (93 žrtev), ki so
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zahtevali celo generacijo moških, še bolj drastično spremenila. Sledila so desetletja stagnacije in
zapostavljenosti kraja zaradi večinske medvojne opredelitve za domobranstvo. V obdobju po drugi
svetovni vojni se je iz Rakitne odselilo 247 prebivalcev (Klemenc, 1991, str. 152). Prometno
odmaknjenost je zmanjšala cesta, s katero je bil kraj postopno povezan na severu z Ljubljano (preko
Iga in Podpeči) in na jugo s Cerknico.

Gibanje števila prebivalcev Rakitne od l. 1869
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Grafikon 4: Gibanje števila prebivalcev v Rakitni od leta 1869 naprej

Šestdeseta leta zaznamujejo začetek gradnje vikendskega naselja, zajezitev jezera in smučarska
vlečnica pod Novaki. Vse to je prineslo spremembe v strukturi prebivalstva: izumiranje aktivnega
kmečkega prebivalstva in hitro večanje števila članov gospodinjstev, zaposlenih v nekmečkih
dejavnostih (Klemenčič, Pak, 1969). Upanja v zimski turizem so zaradi vse bolj milih zim splahnela,
število novih počitniških hišic pa je še kar naprej raslo. Od začetka osemdesetih let tudi število
prebivalcev spet narašča, kraj je bil opremljen s komunalno in kulturno infrastrukturo.
Demografski trend se je obrnil, po letu 2000 sledi veliko povečanje števila prebivalcev, ki leta 2012
prvič v zgodovini kraja (po znanih podatkih) doseže število 700 (Rakitna - učna pot. Zgodovina,
2013). Rakitna je postala zanimiva za priseljevanje, marsikatera počitniška hiša pa je dobila stalne
prebivalce. Eden glavnih izzivov kraja je danes integracija priseljencev in prenova turizma.
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Slika 21: Tipična vikend hiša s strmo piramidasto streho. Leta 1960 je bil zgrajen prvi vikend na Rakitni, vikend turizem
pa je rasel vse do devetdesetih let, na območju Jezero – Podgora so se oblikovale nekakšne četrti
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Grafikon 5: Število zgrajenih stanovanj na Rakitni od 1919 do 2006. Vir: Stanovanja po letu izgradnje, 2016

Trije glavni nosilci turistične ponudbe kraja so danes Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Hotel
Rakitna in Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid – Rakitna.
Kot edino srednjegorsko zdravilišče pri nas ima Mladinsko klimatsko zdravilišče dolgo zgodovino,
ki sega v leto 1930. V prvem obdobju je delovalo kot sanatorij za kostno tuberkulozo, na tritedensko
okrevanje pa je sprejemalo mesečno od 100 do 150 otrok. Tudi kasneje, ko se je tuberkuloza
umaknila, je bilo zdravilišče zaradi blagodejne rakiške klime znano predvsem po zdravljenju obolenj
dihal (astma in druga kronična respiratorna obolenja). V zadnjem obdobju pa se je klimatsko
zdravilišče usmerilo v pedagoško in psihološko obravnavo otrok in mladostnikov z različnimi
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težavami pri odraščanju. Leta 2011 so s pomočjo donatorskih sredstev odprli terapevtsko jahalni
center, s katerim so se možnosti za strokovno delo za terapije s konji izboljšale. Zdravilišče nudi tudi
dodatne programe za predšolske otroke in naravoslovne tabore za šolarje (pohod na Rotovc, sprehod
po polju do ponorov, pravljične hišice…). Pozimi za zdraviliščem uredijo tudi manjše smučišče za
otroke s prenosno vlečnico.
Hotel Rakitna so odprli leta 2010, nudi 26 stalnih ležišč. Ponudba hotela poleg gostinstva, wellnessa,
savne, sejne sobe (35 sedežev), igral za otroke, vključuje tudi organizacijo kolesarskih in pohodniških
izletov v okolico.
Gozdno in arheološko učno pot Rimski zid – Rakitna so uredili s pomočjo evropskih sredstev,
odprli pa so jo oktobra 2013. V dolžini 3.100 m se vije od Rakiškega jezera mimo mokrišč in
travnikov naprej proti jugu do rimskega zapornega zidu iz 3. stoletja. S pomočjo 22 tabel razkriva
pestro krajino Rakitne, nastanek in bogastvo žive in nežive narave ter zgodovino poselitve kraja in
človekovih dejavnosti. Sprva je bila v načrtu tudi obnova odkopanih odsekov rimskega zidu, vendar
pa so snovalci naleteli na stroge tehnične zahteve in z njimi povezane visoke stroške. Pot je
zastavljena interaktivno, saj spodbuja k aktivnemu sodelovanju, opise točk lahko preberemo tudi
doma s pomočjo spletne strani, kjer je predvsem za šolarje pripravljen poseben program za otroke z
učnimi listi.

Slika 22: Potek Gozdne in arheološke učne poti Rimski zid – Rakitna in njen logotip
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8 METODE DELA
Za dosego zastavljenih ciljev raziskave smo uporabili več različnih metod. Predstavitve metod in
razvoja proučevanja geodiverzitete v Slovenji ter fizično in družbeno geografskih značilnosti
preučevanega območja so temeljile na pregledu literature in kartografskega gradiva. Preučena je bila
strokovna in del poljudne literature, državne topografske karte (1:25.000 in 1:5.000), LIDAR podatki
reliefa, geološka (Osnovna geološka karta SFRJ, 1:100.000) in pedološka (Osnovna pedološka karta
RS, 1:25.000) karta. Podatke o geomorfoloških oblikah smo pridobili s pomočjo Gamsove
geomorfološke karte. Na osnovi podatkov teh smo lahko naredili načrt za terensko delo.
V drugem delu je sledilo terensko preverjanje lokacij reliefnih oblik in primerjava kartografskih
podatkov z dejanskim stanjem v naravi. Vtis pokrajine je bil v pomoč tudi pri določanju zaokroženih
prostorskih enot (območij). S pomočjo morfografskega kartiranja smo elemente nežive narave
prostorsko dokumentirali in nastala je karta elementov geodiverzitete.
Ključni del naloge predstavlja vrednotenje reliefnih oblik znotraj zaokroženih območij. Osnova za
vrednotenje je bila švicarska ali IGUL metoda (Reynard in sod., 2007), delno prirejena po Erhartiču.
Prvi korak predstavlja določanje znanstvene vrednosti s pomočjo štirih znanstvenih meril, ki smo
jim pripisali numerično vrednost med 0 in 1:
Redkost: vrednotili smo absolutno (glede na pojavnost v Sloveniji) in relativno redkost pojavljanja
(glede na preučevano območje) določene oblike.
Tipičnost: značilne oblike oziroma reprezentativni predstavniki določenega območja dobijo višjo
oceno (npr. ponor na kraškem polju).
Celovitost: upoštevali smo Erhartičevo (2011) opredelitev kriterija, ki ga pojasnjuje kot
kompleksnost pojavov. Območje, kjer se pojavlja več oblik, ki so med seboj povezane, dobi višjo
oceno (npr. izviri na enem delu in ponori na drugem delu polja). Reynard opredeli ta kriterij kot
ohranjenost (integrity), in sicer v smislu stanja, katerem je reliefna oblika in je odvisno od naravnih
dejavnikov ali od človeka.
Paleogeografska vrednost pojava: z višjo vrednostjo smo označili območja, ki so pomembna za
interpretacijo geološkega/geomorfološkega in podnebnega razvoja zemeljske zgodovine v preteklih
obdobjih.
S povprečjem vrednosti vseh zgornjih štirih kriterijev smo posameznemu območju določili
znanstveno vrednost.
Tudi v drugem koraku vrednotenja smo določali numerično vrednost štirim dodatnim merilom
vrednotenja, in sicer:
Ekološka vrednost pojava: ocena vloge, ki jo ima določena reliefna oblika (oz. v našem primeru
območje) na razvoj ekosistemov ali prisotnost specifičnih rastlinskih in živalskih vrst. Ocena je
sestavljena iz dveh kriterijev, in sicer ekološki vpliv (EV) in zavarovano območje, kar smo v našem
primeru priredili v območje naravne vrednote (NV). Skupna ekološka vrednost (SEk) je aritmetična
sredina obeh podkriterijev: SEk = (EV + NV) / 2.
Estetska vrednost pojava je najbolj subjektivno merilo. Oceno določata dva kriterija, prvi je vidnost
oblike (V) - z več zornih kotov ali točk je viden, višjo oceno ima ; drugi kriterij je reliefna razgibanost
(Rr), ki vključuje reliefno energijo in kontrastnost geomorfološke oblike (vrhovi, večja barvna
kontrastnost – višja ocena). Skupna estetska vrednost (SEs) je aritmetična sredina obeh podkriterijev:
SEs = (V + RE) / 2.
Kulturno vrednost po švicarski metodi sestavljajo štirje kriteriji: verski (verski, mitološki ali mistični
pomen oblike), zgodovinski (pomen oblike v zgodovini: arheološki, prazgodovinski, ostaline; tudi
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vloga v zgodovinskem turizmu), umetniško-literarni (obliko oz. lokacijo obravnavajo umetniškoliterarna dela) in geozgodovinski (vloga objekta pri razvoju in interpretaciji znanosti o Zemlji).
Ekonomska vrednost vključuje prihodke, ki jih ustvari določena oblika (vstopnine), in turistični
obisk. Upošteva se prihodke in obisk, ki so povezni neposredno z obliko in ne prisotnostjo npr. hotela
na območju.
Ker predvidevamo, da sta obe zadnji vrednosti (kulturna in ekonomska) pri večini naših primerov
zanemarljivi, smo dodali še kriterij dostopnosti območja, ki je uporabno merilo pri načrtovanju
obiska, vzpostavljanju učnih poti ipd. (Erhartič, 2011).
Vrsta vrednosti

Znanstvena vrednost

Dodatna vrednost

Kriterij

Opis

redkost

absolutna ; relativna redkost pojavljanja

tipičnost

reprezentativne oblike

celovitost

medsebojna povezanost oblik

paleogeografska
vrednost

pomen oblike za interpretacijo zemeljske
zgodovine

ekološka v.

ekološki vpliv ; območje naravne vrednote

estetska v.

vidnost oblike ; reliefna razgibanost

kulturna v.+
ekonomska v.

združen kriterij (verski, zgodovinski,
umetniško-literarni, geozgodovinski + obisk)

dostopnost

Ocena možnosti turističnega dostopa do oblike

Preglednica 8: Prikaz osnovnih skupin vrednotenja s kriteriji

Preučevano območje Rakiške planote z obodom smo razdelili v 5 zaokroženih območij na podlagi
pokrajinsko-reliefnih dejavnikov. Vsako od enot smo predstavili z »vizitko vrednotenja«, ki jo
sestavlja šest točk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Splošni podatki: ime, lokacija, površina
Opis reliefnih oblik: dominantna in ostale oblike
Znanstvena vrednost [numerično vrednotenje] + povprečje
Dodatna vrednost [numerično vrednotenje]
Sinteza: skupna vrednost izražena opisno
Vrednotenje turističnega pomena in predlog varovanja območja

Skupna vrednost je podana opisno, saj švicarska metoda ne omogoča številčne primerjave med seboj
različnih kriterijev. Znanstveni vrednosti pa je določeno tudi povprečje, ki daje možnost primerjave
enot med seboj. Vrednotenje je prikazano tabelarično, grafično in kartografsko.
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9 VREDNOTENJE ELEMENTOV GEODIVERZITETE PREUČEVANEGA OBMOČJA
Gams (1968) je zapisal, da je Rakiška planota revna z drobnimi reliefnimi oblikami, vzrok za to pa
pripisal enolični kamninski zgradbi. Kras se na dolomitu odraža v posebnem reliefu, v katerem se
prepletajo kraške in nekraške značilnosti. Kraško polje daje Rakiški planoti najznačilnejšo reliefno
podobo in je kot celota tudi edina naravna vrednota na tem območju. Z njim pa so povezane skoraj
vse druge oblike, ki smo jih vključili v naše vrednotenje.
Izviri, ponikalnica s svojo strugo in ponori so kot sestavni del vsakega kraškega polja neločljivo
povezani z njegovim nastankom oziroma razvojem. Po definiciji ima kraško polje v svoji tipični
obliki tudi strm obod. V njegova sicer malo razčlenjena pobočja so na Rakiški planoti z vseh strani,
najbolj pa z zahodne in vzhodne, vtisnjene plitve in suhe dolinice. Dolci so najpogostejša reliefna
oblika preučevanega območja in so povsod usmerjeni proti dnu kraškega polja, ki je njihova erozijska
baza. Ta fluviokraška oblika je lahko danes, ko v strmih pobočjih prevladujejo fluvialni procesi, tudi
v funkciji erozijskega jarka, ki ga je mogoče najti na severnem pobočju Novaške gore. Na značilne
kotanje, ki so najpogostejša oblika na krasu, naletimo na severnem delu Rakiškega polja, kjer se ob
ponorih s spiranjem in ugrezanjem sedimentov oblikujejo sufuzijske vrtače, malo višje na sušnejšem
severnem robu območja pa so številčnejše korozijske vrtače. Nazadnje kot obliko mehkega
dolomitnega krasa vključujemo še zaobljena slemena, ki so najizrazitejša na Novaški gori in
Županovem vrhu.

Slika 23: Pogled na kraško polje z razgibanega kopastega južnega dela. V sredini je zaselek Nakličev konec

Za potrebe vrednotenja naštetih oblik smo celotno preučevano območje razdelili na pet smiselno
zaokroženih enot. Bolj kot posamezne oblike nas torej zanima njihova pojavnost in raznolikost
znotraj enot. V vsaki enoti se sicer prepleta več oblik, vendar smo pri vrednotenju upoštevali
dominantne. Tako so rezultat, ki ga daje takšen način vrednotenja, območja s skupnimi značilnostmi
izstopajočih, tipičnih, redkih ali kompleksnih oblik, ki imajo ekološki ali turistični pomen.

47

Slika 24: Prikaz razdelitve preučevanega območja na pet zaokroženih enot
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Pri določitvi mej med posameznimi enotami je bil glavni kriterij relief v povezavi s
pokrajinskimi značilnostmi in nadmorskimi višinami. Osrednja enota je Rakiško polje (5), ki
ga ob straneh obdaja obod izstopajočih slemen Novaške gore (1) in Županovega vrha (4). Ker
se dolci se na obeh straneh stekajo na polje, je bilo potrebno (predvsem pod Novaško goro) v
območje zajeti tudi majhen del uravnanega površja, saj bi bila sicer ista oblika razporejena v
dve različni enoti. Najmanjša enota Smrekovec (2) je sicer logično nadaljevanje oboda z
Novaške gore, zato bi bila tudi lahko del te enote. Vendar pa se tako litološko kot po
oblikovanosti površja in pokrovnosti (skoraj v celoti je porasla z gozdom) razlikuje od ostalih,
zato smo jo zaokrožili v samostojno enoto. Nazadnje se na jugozahodu v dinarski smeri vriva
nekoliko nižje poraščeno sleme, ki se od Kuclja spušča proti polju. Predvsem v njegovem
osrednjem in zahodnem delu so številne počitniške hišice, pa tudi umetno jezero kot glavni
turistični magnet celotnega območja (3). Največja enota je Novaška gora in meri 1,83 km2,
najmanjša pa Smrekovec z 0,76 km2.
Vsaka enota je v nadaljevanju predstavljena s kartico vrednotenja, opisom in fotografijami
prevladujočih oblik.
9.1 NOVAŠKA GORA
SPLOŠNO

ime enote

Novaška gora

številka na zemljevidu

1

površina

1,83 km2

ENOTE
GEODIVERZITETE

dominantna oblika: dolec

druge oblike: erozijski žleb,
zaobljeno sleme, izvir

ZNANSTVENA
VREDNOST

redkost

0,5 (0,75 / 0,25)

tipičnost

1

celovitost

0,5

paleogeografska vrednost

0,75

povprečje

0,69

ekološka

0,38 (0,75 / 0)

estetska

0,63 (0,75 / 0,5)

kulturna in ekonomska

0,25

dostopnost

0,5

skupna vrednost

Opisno

Ogroženost

naravni fluvialni procesi

Naravovarstveni ukrep /
vključitev v turistično ponudbo

Varovanje zaledja izvirov v dnu
dolcev / vključitev dolca kot
tipične oblike v obstoječo učno
pot

DODATNA
VREDNOST

SINTEZA
PREDLOG UKREPOV

Preglednica 9: Vizitka vrednotenja enote 1: Novaška gora
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Največja enota zajema sleme in pobočje Novaške gore, kjer so plitve in podolgovate dolinice v
smeri največjega naklona pobočja proti uravnavi najštevilčnejše. Dolci so sicer najpogostejša
reliefna oblika tudi na preostalih pobočjih, ki obdajajo polje, tako da se nahajajo v štirih enotah
z izjemo Rakiškega polja. Ker jih je pod Novaško goro približno petnajst in so tu tudi
najizrazitejši, smo jih določili za dominantno reliefno obliko.
Območje enote se razteza v razponu od 780 do 998 metrov. Največ, približno 39% pobočja je
v naklonskem razredu 12 - 22, 27% pobočja pripada naklonom 2 – 8, 17% pa ima naklon 8 12. Dolci se večinoma začenjajo od 100 do 200 metrov pod vrhom slemena, le na
jugozahodnem koncu tik pod njim. V samih dolcih izstopajo naklonski razredi 5–7°, 10° in
15–16° ter 20°, značilna pa je nizka zastopanost naklonov nad 21°. Na naklon dolcev na Rakitni
je bolj vplivala denudacija kot erozija (Komac, 2006, str. 36). Globine dolcev pod Novaško
goro se med seboj razlikujejo, vendar pa v splošnem niso velike. Zaradi bližine erozijske baze
so geomorfni procesi manj intenzivni.

Slika 25: Dolec na položnem severovzhodnem pobočju Novaške gore

Razlikujejo se tudi v ukrivljenosti. Komac našteje konveksno-konkavno, konkavno-konveksno
in konveksno-premočrtno obliko dolcev (2006). V dnu dolcev je debela preperelina, kjer je več
občasnih in stalnih izvirov. Ti ležijo znotraj enote Rakiško polje z izjemo enega od občasnih
izvirov Potoka na Logu, ki izvira v tej enoti, in sicer relativno visoko nad Žotovim gričem na
801 m n. v.
Na severnem delu je površinski tok na meji z enoto Smrekovec (št. 2) oblikoval dva erozijska
jarka (eden je samostojen, drugi znotraj dolca), ki se združita v skupnem izteku štirih dolcev na
dolinskem dnu. Tudi občasni površinski vodni tok lahko v daljšem časovnem obdobju (npr.
10.000 let) odnese nekaj ton gradiva (prst, prepereli dolomit v kombinaciji s kemičnim
raztapljanjem), zato ne gre spregledati njegove vloge pri preoblikovanju površja (Komac,
2016).
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Slika 26: Erozijski jarek na severovzhodnem koncu Novaške gore

Približno 1,9 km dolgo zaobljeno sleme Novaške gore doseže 998 m višine na najvišjem vrhu
Šop in se po Novaški gori (975 m) nadaljuje še na Krimšček. V južnem in osrednjem delu je v
pretežni meri poraslo z gozdom, ponekod je tudi težje prehodno. Na severu je bolj travnat in
odprt svet, tam se odpira lep razgled na Borovniško kotlino.
Znanstvena vrednost geomorfoloških oblik v enoti Novaška gora je zmerna do visoka.
Najpomembnejša oblika so dolci, ki so tipična oblika dolomitnih pobočij. Širše gledano so
razmeroma redki: območja z dolomitom zavzemajo v Sloveniji približno 2500 km2, dolomitni
relief, kjer se vrtačast svet prepleta s svetom z gladkimi pobočji z dolci pa približno 177 km 2
(Gabrovec, 1995, str. 15), kar pomeni le 0,88% površja Slovenije. Če bi lahko izpostavili zgolj
pobočja z dolci, bi bil delež še manjši.
Nastanek dolcev, ki so bili pri nas kot geomorfološka oblika prvič opisani leta 1968 prav na
Rakitni, je povezan s periglacialnimi procesi. Hkrati pa, kot je domneval že Gams, ne gre za
fosilne tvorbe, saj so procesi aktivni tudi danes. Novejše raziskave so tako potrdile, da jih lahko
označimo za recentne oblike, kar se odraža tudi v paleogeografski vrednosti.
Ekološka vrednost enote je zmerna. V spodnjem delu ob izteku dolcev prevladujejo pašniki
in kmetijske površine, vedno večji del pobočja pa zavzema gozd. Raznoliko travniško rastlinje
na senožetih, ki so jih včasih ročno kosili, je namreč v veliki meri zaraščeno z gozdom. Zaradi
občutljivosti in specifičnosti kraškega površja ter sovpadanja kmetijskih površin z izteki dolcev
(pogosti izviri) je potrebno varovanju okolja posvetiti veliko pozornost.
Turistično je bilo območje zanimivo v šestdesetih letih, ko so z vrha Novaške gore speljali
žičnico, ki je nekaj let uspešno delovala in je imela veliko prometa (Klemenc, 1991, str. 150).
Danes se zime z malo snega občutijo tudi na Rakitni. Z vidika izletniškega turizma bi bilo
smiselno v obstoječo učno pot vključiti tudi Novaško goro oziroma njeno sleme in obenem na
primernem mestu opozoriti tudi na enega od izrazitejših dolcev. Gozdna in arheološka učna pot
Rimski zid – Rakitna dolce in njihov nastanek sicer lepo opiše, vendar pa je tabla (št. 19)
postavljena na drugem koncu sredi gozda, kjer si obiskovalci dolcev ne morejo ogledati v
naravi, ampak jih spoznajo zgolj iz opisa.
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9.2 SMREKOVEC
SPLOŠNO

ime enote

Smrekovec

številka na zemljevidu

2

površina

0,76 km2

ENOTE
GEODIVERZITETE

dominantna oblika: vrtača

druge oblike: dolec

ZNANSTVENA
VREDNOST

redkost

0,25 (0,25 / 0,25)

tipičnost

0,5

celovitost

0,25

paleogeografska vrednost

0,25

povprečje

0,31

ekološka

0,25 (0,5 / 0)

estetska

0,25 (0,25 / 0,25)

kulturna in ekonomska

0

dostopnost

0,25

skupna vrednost

Opisno

Ogroženost

/

Naravovarstveni ukrep /
vključitev v turistično ponudbo

/

DODATNA
VREDNOST

SINTEZA
PREDLOG UKREPOV

Preglednica 10: Vizitka vrednotenja enote 2: Smrekovec

Najmanjša enota je logično nadaljevanje oboda Rakiškega polja od Novaške gore proti
severovzhodu. Zahodna meja enote je zarezana v »rob sklede«, kjer se svet na drugi strani
prevesi v grapo Izberja, hudourniškega pritoka Prušnice. Povprečna nadmorska višina območja
je približno 860 metrov, najvišja točka pa vrh Smrekovec (959 m). Podobno kot na pobočju
Novaške gore prevladujejo nakloni 12 – 22 (nekaj manj kot polovica), sledijo pa 8 – 22, oba
naklonska razreda skupaj predstavljata več kot 65% vse površine enote. Površje je najpogosteje
usmerjeno v jugovzhodno in južno smer (46%), pogosta pa je tudi vzhodna ekspozicija (22%).
Enota izstopa po kamninski sestavi, saj je to edini del Rakiške planote, kamor od severa sežeta
zrnati dolomit in sivi apnenec z zrnatim dolomitom jurske starosti. Prevladujoča oblika so tu
korozijske vrtače, ki jih je največ ob vznožju pobočja in na vrhu s kratkim slemenom. Po naši
oceni (teren, Lidar posnetek) jih je skupaj med 20 in 25 (oziroma približno 30 na km2), kar po
Gamsovi opredelitvi pomeni zmerno gostoto (izjemna gostota > 200, zelo velika 200 – 110,
velika 120 – 50, zmerna 50 – 15, majhna 15 – 5 in neznatna pod 5 km2) (Gams, 2003, str. 170).
Večino enote Smrekovec porašča dinarski jelovo-bukov gozd z večjo zastopanostjo bukve, v
dnu vrtač pa je pogosta smreka (hladnejša lega). Vznožje pobočja, kjer kotlinasto dno polja
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prehaja v večje naklone, je v procesu intenzivnega zaraščanja. Tu lahko naštejemo tudi nekaj
dolcev, ki se stekajo v smeri proti Ponikvam.
Med vsemi enotami izkazuje Smrekovec najmanjšo znanstveno vrednost, nizke pa so tudi
dodatne vrednosti, saj območje nima niti posebne estetske vrednosti, je težje dostopno,
povprečna pa je tudi ekološka vrednost.

Slika 27: Pogled proti kraškemu polju iz zaraščenega pobočja Smrekovca. Prevladujejo bukve, jelke in smreke. V
spodnjem delu, kjer se gozd intenzivno zarašča proti ravnini, je veliko brez.
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9.3 ZAHRIB – JEZERO
SPLOŠNO

ime enote

Zahrib - Jezero

številka na zemljevidu

3

površina

1,21 km2

ENOTE
GEODIVERZITETE

dominantna oblika:
naravna struga

ZNANSTVENA
VREDNOST

redkost

0,5 (0,75 / 0,25)

tipičnost

0,75

celovitost

0,5

paleogeografska vrednost

0,5

povprečje

0,56

ekološka

0,5 (1 / 0)

estetska

0,5 (0,5 / 0,5)

kulturna in ekonomska

0,75

dostopnost

0,75

skupna vrednost

Opisno

Ogroženost

Veliki okoljski pritiski: rastoče
vikendaško naselje in izletniški
turizem

Naravovarstveni ukrep /
vključitev v turistično ponudbo

Zaščita naravne struge in
mokrišča nad jezerom. Pritisk
na najbolj oblegani turistični
del okrog jezera bi se lahko
razpršilo z usmeritvijo na
druga območja in nadaljnjim
razvijanjem tematskih poti

DODATNA
VREDNOST

SINTEZA

PREDLOG UKREPOV

izviri, druge oblike: dolci, plitve
grape

Preglednica 11: Vizitka vrednotenja enote 3: Zahrib - Jezero

Sleme, ki se na južni strani zajeda v Rakiško polje in ga omejuje na zahodu, se v dinarski smeri
od najvišjega vrha enote Kuclja (870 m) počasi spušča proti uravnavi. Tako reliefno kot
poselitveno gre za zaokroženo območje s povprečno nadmorsko višino 820 metrov,
najpogostejšima naklonskima razredoma 2 - 8 (48%) in 8 - 12 (23%) ter ekspozicijami
severovzhod (19% - grapasto pobočje na vzhodu) in jugozahod (15% - naselje počitniških hišic
na zahodni strani slemena). Toponim Zahrib opisuje območje za opisanim vzpetim delom
slemena, kjer je površje bolj uravnano in se le počasi lijakasto dviga proti neizrazitemu robu.
Drugi del imena te enote je povezan z najočitnejšo reliefno obliko – Rakiškim jezerom, ki pa v
vrednotenje ne more biti vključeno, saj je jezero umetno. Kljub temu, da je bilo težko
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popolnoma prezreti glavno turistično atrakcijo kraja, smo kot izstopajočo obliko izbrali izvire
Rakitniščice in naravno strugo, ki v zgornjem delu ni bila spremenjena in je ostala v prvotni,
vijugasti obliki.
Voda iz treh izvirov pod Kucljem na vzhodni strani slemena prihaja na dan najvišje na Rakiški
planoti, saj je povprečna nadmorska višina vseh izvirov v enoti 806 m, medtem ko so preostali
izviri na dnu dolcev in na polju v povprečju slabih 20 metrov nižje. Nekaj neizrazitih dolcev z
vrha Kuclja hitro preide v reliefno izrazitejše grape, od katerih imata dve stalni ena pa občasni
vodni tok. Dva izvira sta zagrajena. Na Kuclju so leta 1986 uredili vodno zajetje za celo naselje
in postavili zbiralnik (Klemenc, 1991, str.74).

Slika 28: Eden izmed izvirov na dnu dolca v izteku vzhodnega pobočja Kuclja

Na zahodni strani enote napajata Rakiško jezero vsaj dva večja stalna izvira (Atlas voda, 2016),
vodo pa dovajajo tudi tokovi z južnega dela enote. Tako je vzpostavljena vsaj posredna
povezava z jezerom, kar smo upoštevali pri dodatni vrednosti. Ob jezeru se začenja krožna
Gozdna in arheološka učna pot, ki povezuje jezero z rimskim zapornim zidom iz 3 st. pr. Kr. V
območje naše zaokrožene enote sodi le približno prva tretjina te poti, zato smo pri vrednotenju
ekonomske / kulturne vrednosti upoštevali zgolj obisk, ki je povezan z okolico jezera. Če bi
vrednotili Rakiško jezero kot naravno obliko, bi imelo območje po estetski in ekološki vrednosti
nedvomno najvišjo oceno.
Tudi dostopnost do območja naravne struge, mokrišč in izvirov nad jezerom je razmeroma
velika zaradi urejenih poti ob jezeru (čeprav je v obdobjih obilnih padavin lahko tudi otežena
zaradi močvirnega terena).
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Slika 29: Naravni meandri in močvirnata tla malo pred iztekom v jezero

Znanstvena vrednost je zmerna, predvsem po zaslugi višjih ocen redkosti in tipičnosti kraškorečnih reliefnih oblik na dolomitu, kjer tekmujeta podzemni ali difuzni in površinski ali
koncentrirani vodni tok. Razmerje med njima je zelo spremenljivo, sistem je nestabilen
(Komac, 2006, str. 115). Hidrografsko se razmere na stiku drobnozrnatega dolomita in apnenca
srednjetriasne starosti z glavnim dolomitom noriško retske starosti tu razlikujejo od tistih v
pobočjih Novaške gore ali Županovega vrha. Zato je tu več grap z vodnimi tokovi, ki so
preoblikovali kratke in neizrazite dolce.
Ekološka vrednost enote je povprečna. Tu je potrebno pripomniti, da bi lahko bila višja, saj
so na močvirnato okolico naravne vijugaste struge Rakitniščice vezane številne specifične vrste
rastlinskega in živalskega sveta. Ker pa je kriterij metodološko zastavljen kot povprečje dveh
ocen, oblike oziroma območja, ki niso opredeljena kot naravna vrednota, ne morejo dobiti
ocene, višje od 0,5.
Enoto Zahrib-Jezero je zaradi izločitve jezera najtežje vrednotiti, saj je njegov vpliv izjemen
tako na dojemanje okolice kot na turistični obisk. Pri slednjem ne gre prezreti velikega in
časovno zelo neenakomerno razporejenega pritiska na območje okrog jezera. Ob koncih tednov
(v lepem zimskem vremenu in poletni vročini, ki vlada v Ljubljanski kotlini) je parkirišč v
neposredni bližini jezera občutno premalo. Sprehajalci in izletniki prihajajo na Rakitno
predvsem zaradi jezera, ob njem je od leta 2010 tudi družinski hotel z gostinsko ponudbo.
Že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je to območje zaznamoval tudi intenziven razvoj
počitniških bivališč, ki so že takrat obremenila vodne vire, na kar je opozorila študija o
povezanosti z rakiškim hidrološkim sistemom in onesnaženjem zajetja Strojarček na robu
Ljubljanskega barja (Novak, Rogelj, 1987). Trend rasti prebivalstva je na Rakitni opazen že od
konca osemdesetih let naprej, od leta 1981 do danes se je število prebivalcev na Rakitni skoraj
podvojilo (Popis, 1981). V zadnjem obdobju so počitniške hišice postale stalno bivališče
staršev, ki so svoja primarna bivališča v urbanih središčih prepustili otrokom. Leta 2012 so na
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območju pod Kucljem zgradili sodobno rastlinsko čistilno napravo, na katero sta trenutno
priklopljena zdravilišče v Rakitni in vrtec, njena kapaciteta pa zadošča za čiščenje odpadne
vode za 870 oseb. Prejemnik oziroma iztok iz nje je manjši vodotok (Čistilna naprava Rakitna,
2016).
Jezero z okolico je turistično najbolj oblegana točka Rakiške planote. Relativno majhen in
omejen prostor bi lahko razbremenili z usmeritvijo izletnikov v druge za rekreacijo in
izobraževanje zanimive predele tega območja. Ureditev učne poti je zagotovo korak v pravo
smer, ponudbo pa bi lahko še obogatili z dodatnimi tematskimi potmi ali razširitvijo obstoječe.

9.4 ŽUPANOV VRH
SPLOŠNO

ime enote

Županov vrh

številka na zemljevidu

4

površina

1,21 km2

ENOTE
GEODIVERZITETE

dominantna oblika: zaobljeno druge oblike: dolci, vrtače
in dobro prehodno sleme,
razgleden vrh

ZNANSTVENA
VREDNOST

Redkost

0,38 (0,25 / 0,5)

Tipičnost

0,5

celovitost

0,5

paleogeografska vrednost

0,25

povprečje

0,41

Ekološka

0,38 (0,75 / 0)

Estetska

0,88 (0,75 / 1)

kulturna in ekonomska

0,25

Dostopnost

0,75

skupna vrednost

Opisno

Ogroženost

/

Naravovarstveni ukrep /
vključitev v turistično ponudbo

Vključitev v izletniški /
pohodniški turizem: Županov
vrh kot najvišji vrh Rakitne

DODATNA
VREDNOST

SINTEZA
PREDLOG UKREPOV

Preglednica 12: Vizitka vrednotenja enote 4 - Županov vrh

Vzdolž vzhodnega roba »rakiške sklede« se vleče zaobljeno sleme, ki skupaj s slabo
razčlenjenim in konkavnim pobočjem sestavlja zelo podobno geomorfološko enoto tisti na
zahodnem robu. Povprečna nadmorska višina je približno 880 metrov. Podobnosti z Novaško
goro so očitne tudi pri naklonih: prevladujejo nakloni v razredu 12 - 22 (43%), sledi 2 - 8
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(21%) in podoben delež še v razredu 8 – 12 (20%). Polovica pobočja je usmerjena proti
jugozahodu, po pogostosti sledijo zahodne (24%) in južne (11%) ekspozicije.
Dolcev je tu enkrat manj kot na Novaški gori (približno 7), izvire pa bomo v dnu pobočja zaman
iskali. To je tudi najbolj očitna razlika s sicer v marsičem sorodnim slemenom na drugi strani
polja. Razlog gre iskati v drugačni kamninski podlagi. Po geološki karti se prav v dnu pobočja
Županovega vrhu zaključuje ozek pas belega ali rumenega drobnozrnatega dolomita spodnje
triade, ki se nadaljuje jugovzhodno od Rakitne v grapo Zale in proti Zakotku. Dolomit se
menjava s plastmi peščenjaka in v višjih legah preide v horizont lapornega apnenca. Drugi,
strmejši del pobočja, ki vodi proti vrhu slemena, pa ima enako sestavo kot celotna Novaška
gora, in sicer je iz glavnega dolomita zgornje triade.

Slika 30: Neoznačena pot vodi po zaobljenem grebenu vse do najvišje točke – Županovega vrha

Enakomerno zložno se pobočje spušča tudi na drugo, severovzhodno stran v Lepo dolino. Poleg
dolcev smo pod začetkom slemena na severni strani našteli približno 20 srednje velikih in
majhnih korozijskih vrtač.
Kot dominantno obliko enote smo določili zaobljeno sleme s toponimom Reber, ki poteka v
dinarski smeri. Dolžina slemena, ki smo ga zajeli v vrednotenje, je enaka slemenu Novaške
gore, to je približno 1,9 km. Najvišja točka je Županov vrh (999 m), od koder se sleme nadaljuje
proti jugovzhodu nad sotesko Tracaha, a to je že izven našega območja. Čeprav ga večinoma
porašča gozd, je sleme lepo prehodno. Vmes ga dvakrat ali trikrat prekine travnik oz. pašnik ostanek nekdanje velike senožeti, ki se je še 45 let nazaj raztezala čez celotno pobočje
Županovega vrha. Morda je prav tu najbolj očiten proces zaraščanja, zaradi katerega je pobočje
danes ponekod že zelo težko prehodno.
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Geomorfološko je znanstvena vrednost enote razmeroma nizka. Med dodatnimi
vrednostmi izstopa estetska zaradi lepo prehodnega slemena in lepega razgleda z Županovega
vrha, ki se odpira proti osrednjemu delu naselja. Zaradi zgodovinske vloge, ki sta jo nekoč
imela pašništvo in ročna košnja, ob kateri so se razvili številni običaji (danes kulturna
dediščina), smo območju dodelili nekaj kulturne vrednosti.
Kljub temu, da se Županov vrh dviga najvišje nad Rakitno, je to območje za izletniški obisk
prezrto oziroma zapostavljeno. Iz Rakitne sicer vodi označena planinska pot na vrh Rotovc (964
m), ki ima celo vpisno knjigo in žig. V tematsko pot bi lahko vključili tudi Županov vrh oziroma
ves greben, po katerem že teče prijetna neoznačena pot.

Slika 31: Pogled iz Županovega vrha na najgosteje poseljeni del Rakiške planote
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9.5 RAKIŠKO POLJE
SPLOŠNO

ime enote

Rakiško polje

številka na zemljevidu

5

površina

1,67 km2

ENOTE
GEODIVERZITETE

dominantna
požiralnika

ZNANSTVENA
VREDNOST

redkost

0,88 (1 / 0,75)

tipičnost

1

celovitost

1

paleogeografska vrednost

0,75

povprečje

0,91

ekološka

0,88 (1 / 0,75)

estetska

0,63 (0,75 / 0,5)

kulturna in ekonomska

1

dostopnost

0,5

skupna vrednost

Opisno

Ogroženost

Posegi v strugo – konflikt
interesov

Naravovarstveni ukrep /
vključitev v turistično ponudbo

Ozaveščanje prebivalcev in
obiskovalcev o ranljivosti
kraškega
sveta.
Čiščenje
odpadnih voda ob vzdrževanju
samočistilnih
sposobnosti
mokrišča. Vključitev območja v
tematsko pot

DODATNA
VREDNOST

SINTEZA

PREDLOG UKREPOV

oblika:

ponori, druge oblike: struga
ponikalnice, izviri, sufuzijske
vrtače korozijske vrtače

Preglednica 13: Vizitka vrednotenja enote 5: Rakiško polje

Po velikosti druga največja geomorfološko zaokrožena enota obsega neravno dno kraškega
polja, ki se razteza v nadmorskih višinah od 775 do 835 m (v povprečju približno 790 m) in visi
proti Ponikvam. Več kot polovica vseh naklonov je v najmanjšem razredu 0 – 2, skoraj 40%
pa v naslednjem 2 - 8. Čeprav poteka v značilni dinarski smeri, je največ površja (20%)
usmerjenega proti severovzhodu, skoraj enak delež predstavljajo jugozahodne ekspozicije.
Sledijo zahodne (19%) in severozahodne (10%).
Po robnem polju na stiku vododržnih in kraških kamnin teče ponikalnica Rakitniščica, ki ima
v izteku dolcev pod Novaško goro in tudi v osrednjem delu več stalnih in občasnih izvirov.
Klemenc jih opiše 22 in doda, da je še več manjših, ki v suši hitro usahnejo (Klemenc, 1991,
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str. 74). Iz predstavitve v Atlasu voda pa lahko naštejemo 18 (gl. hidrografsko karto na str. X).
Dolžina vseh stalnih tokov (Rakitniščica in oba glavna potoka) je približno 6,8 km.
Polje je najbolj razčlenjeno v slemenaste kope na južnem in osrednjem delu na območju naselja
pri cerkvi, kamor se po geološki karti vriva pas apnenca (zgornjetriasni apnenec, gomoljast
apnenec, lapornat apnenec, lapornat skrilavec). Tu je tudi največ polja na Rakitni (Gams, 1968,
str. 81).
Celotno polje je povezan hidrografski in geomorfološki sistem, v katerem smo kot dominantno
obliko izpostavili ponore in požiralnika na dnu polja. Ponor je večja vodoravna odprtina, v
katero teče reka ali potok, požiralnik pa je špranja ali brezno v skalnem koritu, ki požira vodo.
Požiralniki se največkrat nahajajo v strugah kraških rek (Stepišnik, 2011, str. 56).

Slika 32: Vijuganje ponikalnice tik pred ponorom

Prvi ponorni sklop sestavljata dva z mrežo zagrajena požiralnika v strugi Rakitniščice, ki je tu
umetno poglobljena in poteka v ravnih kanalih. Kot piše Gams, naj bi bilo obzidanih
požiralnikov, zgrajenih že med obema vojnama, še več, a so zasuti z naplavino (Gams, 1968,
str. 82). V drugi ponorni sklop s tremi ponori pa se stekata potoka izpod Novaške gore. Struga
tu ni umetno vkopana in speljana v kanal, zato lahko sledimo naravnemu vijuganju potoka, ki
skuša zaobiti ponorno območje.
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Slika 33: Eden od požiralnikov v Ponikvah, zagrajen z mrežo in obbetoniran

Nad Ponikvami se nadaljuje sušnejše območje z vrtačastim svetom, kjer prevladujejo manjše
do srednje velike (premer od 2 – 25 m, z globino od 1 do 7 m) korozijske in sufuzijske vrtače.
Prve so, kot že ime pove, rezultat raztapljanja, pri nastanku sufuzijskih pa igra glavno vlogo
proces spiranja drobnega materiala izpod ruše ali sedimentov v kraško kotanjo. Sufozijske
vrtače so najpogostejše na finozrnatih naplavinah, ki zapolnjujejo dna kraških polj in slepih
dolin in na ledeniških akumulacijah (Stepišnik, 2011, str. 107).
Celoten sistem kraškega polja od izvirov do ponorov s povezavo struge in ponikalnice (ki pa le
še v manjši meri vijuga po naravno urezani poti) je poseben fenomen kraškega sveta. Tu se
nahaja največja raznolikost geomorfoloških oblik, zato ne preseneča, da sta tako znanstvena
kot ekološka (mokrišče, naravna vrednota lokalnega pomena) vrednost zelo visoki.
Visoko oceno smo določili tudi kulturni vrednosti, saj je s požiralniki na Ponikvah povezana
ljudska zgodba. Požiralniki, kjer voda izginja v podzemlje, so že od nekdaj burili ljudsko
domišljijo. Brezno pri hiši »Pri Jezercu« naj bi tako požrlo celo volovsko vprego in dekle.
Sledove za njima (jarem in kitke uboge deklice) naj bi po tej rakiški različici našli pod
bruhalnikom pri Dolenji Brezovici (Rakitna - učna pot. Geologija, 2013).
Dostopnost je ocenjena z zmerno oceno, ker je po močnejših nalivih in predvsem spomladi
močvirno območje težjo prehodno. Polje je poplavljeno redko, saj so strugo meliorirali, s tem
pa se izgublja naravna raznolikost in samočistilne sposobnosti. Voda, ki se preceja skozi
mokrišče, se filtrira in očisti, zato govorimo o mokriščih tudi kot o naravnih čistilnih napravah.
Očiten konflikt interesov: zmanjšanje poplavnega območja z namenom izkoriščanja močvirnih
površin in na drugi strani ekološke posledice teh posegov. Potrebno bo najti modro ravnovesje,
ki ne bo ogrožalo človeka, naravi pa bo dalo dovolj možnosti za opravljanje vseh njenih funkcij.
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Slika 34: Sufuzijska vrtača na severnem delu polja. Pogosto so ugreznjene kotanje porasle z grmovjem ali nizkim
drevjem

10 REZULTATI IN RAZPRAVA
Med Notranjskim podoljem z nizom znamenitih kraških polj in Ljubljanskim barjem se razteza
območje fluviokrasa in krasa, ki je večinoma zgrajeno iz karbonatnih kamnin. Te so ponekod
neprepustne ali slabo prepustne. Tako kot druga gorovja je tudi Krimsko doživelo tektonsko
dviganje, ki še traja, na drugi strani pa se odvija obraten proces – ugrezanje Ljubljanskega barja
(Gams, 2003). Rakiško polje sodi med manjša robna polja s širino približno 1 km, dolžino 2
km in neravnim mokrotnim dnom. Površinsko tekoča Rakitniščica s potokoma ponika na
severovzhodnem koncu na začetku apneniške vrtačaste terase. Najbolj izrazito obdajata polje
na zahodu in vzhodu približno 200 – 250 metrov visoki slemeni Novaške gore in Županovega
vrha. V tem relativno majhnem in zaokroženem območju, ki s svojo klimo in umetnim jezerom
sodi med priljubljene točke ljubljanskega izletniškega turizma, smo vrednotili elemente
geodiverzitete po delno prirejeni švicarski metodi vrednotenja. Glavna prednost te metode (v
primerjavi s kompleksnejšimi) so poenostavljena merila, ki ne zahtevajo podatkov o
posameznih oblikah. Tako lahko v nadaljevanju ločeno izpostavimo frekvenco pojavljanja,
morfološki vidik, povezavo z drugimi oblikami in vrednost pri interpretaciji razvoja površja
skozi znanstveno vrednost. Nadalje smo v postopku vrednotenja ocenili ekološko, estetsko in
pričevalno (kulturno in ekonomsko) vrednost, končno skupno vrednost pa smo podali opisno.
Oblike nežive narave na Rakiški planoti smo obravnavali znotraj petih reliefno zaokroženih
enot. Za prikazovanje pojavov je namreč pomembna ugotovitev, da se oblike pogosto pojavljajo
na točno določenih delih površja (Erhartič, 2011, str. 180). Na ta način smo prišli do rezultatov,
ki so prostorsko predstavljeni po izbranih enotah in zato uporabni tako za turistične kot
naravovarstvene namene.
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Redkost

Tipičnost

Celovitost

Paleogeografska

Povprečje

1 - Novaška gora

0,5

1

0,5

0,75

0,69

2 - Smrekovec

0,25

0,5

0,25

0,25

0,31

3 - Zahrib – Jezero

0,5

0,75

0,5

0,5

0,56

4 - Županov vrh

0,38

0,5

0,5

0,25

0,41

5 - Rakiško polje

0,88

1

1

0,75

0,91

Enota

Preglednica 14: Rezultati vrednotenja po enotah – znanstvena vrednost
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0,5

0,5
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0,75

4 - Županov vrh

0,38

0,88

0,25

0,75

5 - Rakiško polje

0,88

0,63

1

0,5

Preglednica 15: Rezultati vrednotenja po enotah – dodatna vrednost

10.1 ZNANSTVENA VREDNOST
Vrednotenje elementov geodiverzitete Rakiške planote je pokazalo najvišjo znanstveno
vrednost območju Rakiškega polja. Tu je raznolikost oblik največja, hkrati pa se v tej enoti
najbolj izražata povezanost in kompleksnost pojavov kraškega polja (izviri, površinsko tekoča
Rakitniščica, ponori, požiralnika). Najštevilčnejša geomorfološka oblika Rakiške planote so
dolci, ki so najpogostejši na pobočju Novaške gore. Enota Zahrib - Jezero, kjer umetnega jezera
nismo vrednotili, izkazuje visoko povprečno vrednost. Vanj namreč vodi struga Rakitniščice,
ki je tu deloma še ohranjena v svojem naravnem meandriranju. Enota Županov vrh ima
povprečno, Smrekovec pa nizko znanstveno vrednost.
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Grafikon 6: Znanstvena vrednost nežive narave izbranih enot Rakiške planote

Slika 35: Znanstvena vrednost nežive narave izbranih enot Rakiške planote

V luči iskanja možnosti za nadaljnji geoturistični razvoj Rakitne lahko rezultat znanstvenega
vrednotenja predstavlja izhodišče za interpretacijo razvoja pokrajine, predvsem pa kaže na to,
kam ga velja prostorsko usmeriti. Obstoječa Gozdna in arheološka učna pot Rimski zid –
Rakitna se namreč začenja v območju enote Zahrib – Jezero, ki ima povprečno znanstveno
vrednost. Učna pot je vsebinsko široko zastavljena in obravnava tako živi svet kot tudi
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zgodovinsko arheološko dediščino. Tri od skupaj dvaindvajsetih informativnih tabel opisujejo
tudi razvoj in značilnosti površja, in sicer: jezero in potok, geologija in nastanek Rakiške
planote ter kras in kraški pojavi (Rakitna - učna pot, 2013), pri čemer pa pojavov, kjer stojijo
omenjene table, ne moremo videti v naravi, ampak se lahko o njih zgolj poučimo. Zato bi bilo
smiselno podaljšanje poti od jezera v drugo smer proti polju ali pa ureditev nove npr.
geomorfološke učne poti, ki bi lahko vodila po območjih z najvišjo znanstveno vrednostjo – po
kraškem polju do Ponikev in nazaj ob vznožju Novaške gore mimo številnih dolcev.
10.2 EKOLOŠKA VREDNOST
Polovico ocene ekološke vrednosti določa kriterij naravne vrednote. Na celotnem preučevanem
območju je Rakiško polje edina oblika nežive narave, ki je v površinski geomorfološki,
hidrološki in ekosistemski kategoriji od države prepoznana kot naravna vrednota lokalnega
pomena. Poleg tega je k najvišji oceni ekološke vrednosti Rakiškega polja pomembno prispeval
vpliv samega kraškega polja na oblikovanje enega najbolj pestrih ekosistemov, to je mokrišča.
Ta so sicer tudi v enoti Zahrib – Jezero, saj je celotno jezero mokrišče, ki pa v ocenjevanje
zaradi svojega umetnega nastanka ni bilo vključeno. K oceni so prispevali mokrotni travniki za
jezerom, kjer Rakitniščica ponekod še meandrira v naravni strugi. V ostalih enotah je ekološka
vrednost nizka.

Ekološka vrednost
1
0,88

0,9
0,8

Vrednost

0,7
0,6

0,5

0,5
0,4

0,38

0,38
0,25

0,3
0,2
0,1

0
1 - Novaška

2 - Smrekovec

3 - Zahrib - Jezero

4 - Županov vrh

Enota
Grafikon 7: Ekološka vrednost nežive narave izbranih enot Rakiške planote
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Slika 36: Ekološka vrednost nežive narave izbranih enot Rakiške planote

Celotno Rakiško polje je bilo nekoč veliko mokrišče, ki pa so ga z umetnimi posegi
(melioracija, poglabljanje struge) skrčili. Danes se tako kaže konflikt interesov: na eni strani
prevladuje želja po zmanjšanju poplavnega območja in izkoriščanju zamočvirjenih travnikov,
na drugi strani pa spreminjanje dragocenega ekosistema vodi v izgubo naravnega regulatorja,
biotske pestrosti in prečiščevalca voda. Mokrišča združujejo značilnosti kopnih in vodnih
ekosistemov, kar jim daje pestrost, dinamičnost in bogastvo življenjskih oblik (Beltram, 2016).
Hkrati kot vodni zbiralniki opravljajo številne vitalne funkcije, saj lahko sprejmejo velike
količine vode, ki jo počasi sproščajo, s čimer dolvodno preprečujejo poplave. Mokrišča delujejo
tudi kot naravne čistilne naprave, ki vodo s svojo vegetacijsko sestavo in talnimi značilnostmi
prečiščujejo (Beltram, 2016). Zaradi številnih funkcij, ki so pomembne za širše območje, saj se
barjanski vodonosnik napaja tudi z Rakiške planote, bi bilo potrebno najti pametno ravnovesje
in razmisliti o vsaj delni povrnitvi spremenjenih vodotokov v naravno stanje, ali opustitvi
urejanja tam, kjer to ne bi neposredno omejilo človeka in njegovih dejavnosti.
Tudi razvoj turistične ponudbe bi moral upoštevati specifičnost in ranljivost območja. Zaradi
občutljivosti kraškega sveta je sonaravno zasnovan geoturizem pravšnja oblika, ki bi jo bilo
potrebno izbrati pri načrtovanju in spodbujanju nadaljnjega razvoja območja. Najbolj izletniško
oblegano območje okrog jezera bi zato veljalo razbremeniti, saj se predvsem ob koncih tednov
in ob določenih dneh poleti in pozimi, obremenitev pretirano zgosti. Hkrati pa je območje
Zahrib – Jezero tudi najgosteje poseljeno (vikendaško naselje), kar prav tako predstavlja velik
pritisk na okolje.
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Slika 37: Zaledenelo jezero pozimi privablja številne obiskovalce. Parkirišče na severni strani jezera je bilo
24.1.2016 premajhno.

10.3 KULTURNA / EKONOMSKA VREDNOST
Zaradi manjšega pomena združeni vrednosti vsaka zase vendarle igrata vlogo v dveh enotah.
Najvišjo kulturno vrednost določajo Rakiškemu polju zgodbe, ki so se zapisale v ljudsko
izročilo v povezavi s požiralniki na Ponikvah. Posredno govorijo tudi o povezanosti človeka
z naravo in njegovo interpretacijo naravnih pojavov, ki si jih je razlagal instinktivno. Danes so
lahko takšne zgodbe osnova ali rdeča nit tematske poti po kraškem polju. Prav tako s kulturno
vrednostjo sta povezani pobočji Novaške gore in Županovega vrha, kjer so se ob košnji razvili
številni običaji (kulturna dediščina), ki danes skupaj s senožeti in travniki žal izginjajo v
pozabo.
Drugi najvišji oceni v tem sklopu pa botruje turistični obisk (ekonomska vrednost), ki je
neposredno povezan z jezerom in njegovo okolico v enoti Zahrib – Jezero. Kljub že opisani
dilemi zaradi neupoštevanja glavne turistične privlačnosti Rakitne, okolice jezera nismo mogli
izvzeti, saj je sem usmerjen glavni tok obiskovalcev. Učna pot, ki se začne v tej enoti, pa
obiskovalca popelje mimo balvana ter prepadne in razgledne Jerebičje skale, ki je predstavljala
naravno prepreko, ob kateri so Rimljani zgradili zaporni zid. Z njim so v pozni dobi Rimskega
cesarstva (3. in 4. stoletje) zavarovali strateško občutljiv prehod čez sedlo med Novaško goro
in Avšnikom, kjer je verjetno tekla stranska cesta iz ljubljanske kotline proti Cerkniškemu
jezeru (Rakitna - učna pot. Zaporni zid "Cvinger", 2013). Enota Smrekovec ne izkazuje kulturne
ali ekonomske vrednosti.
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Grafikon 8: Kulturno-ekonomska vrednost nežive narave izbranih območij

Slika 38: Kulturno-ekonomska vrednost nežive narave izbranih območij
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10.4 ESTETSKA VREDNOST
Vrednost ne more obstajati brez tistega, ki jo določa ali drugače: lepota je v očeh ocenjevalca.
To se najbolj pokaže prav pri ocenjevanju estetske vrednosti, saj je vizualna privlačnost neke
pokrajine ali območja najbolj subjektivna kategorija. Kljub temu, da se je pojmovanje estetske
vrednosti naravne pokrajine skozi zgodovino spreminjalo, je danes vendarle mogoče razumeti
razgibanost, veliko število reliefnih oblik, razgled, kontrastnost v barvah (geološka podlaga),…
kot dejavnike, ki povečajo estetsko vrednost območja. Človek dojema raznolikost,
kompleksnost, določen vzorec in regionalni značaj kot »dodano vrednost« in kot ugotavlja Gray
(2004, str. 82), je prispevek oblikovanosti površja k turistični priljubljenosti danes podcenjen.
Največjo estetsko vrednost izkazuje v našem primeru enota Županov vrh, kar je za
povprečnega obiskovalca Rakitne, ki se sem pripelje zaradi jezera, nedvomno presenečenje, saj
Županovega vrha morda sploh ne pozna. Rakiškemu jezeru z okolico bi nedvomno pripadala
najvišja ocena, saj ima jezero v pokrajini (sploh kraški) močan učinek na človeka. Zanimivo bi
bilo izvedeti, koliko obiskovalcev ve, da je jezero umetno, zagotovo pa to ne bi zmanjšalo
njegovega učinka v pokrajini (in tudi ne turističnega obiska). Kljub temu smo morali jezero
zaradi njegovega nastanka izvzeti oziroma je k povprečni oceni prispevala okolica, primerna za
sprehode.
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Grafikon 9: Estetska vrednost nežive narave izbranih območij
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Ta posebnost našega vrednotenja pa nas pripelje do »odkritja« manj znanih območij, ki se z
lepimi razgledi, reliefno razgibanostjo, relativno dobro dostopnostjo in lepo grebensko
potjo skrivajo na vzhodnem obodu Rakiške planote, to je v enoti Županovega vrha. Vzpon nanj
nas po markirani poti iz vasi nagradi z najlepšimi razgledi na polje, mimogrede ob poti naletimo
tudi na velik skalni monolit »Ogna peč«, ki prispeva k razgibanosti. Markirana pot se sicer malo
pod Županovim vrhom (999 m) nadaljuje proti bližnjemu vrhu Rotovcu (964 m), vendar pa bi
bilo nadaljevanje poti po slemenu vse do severnega dela polja in Ponikev smiselno označiti in
vključiti v izletniško ponudbo Rakitne.
Po oceni estetske vrednosti sledita Županovemu vrhu Novaška gora, ki je prav tako razgledna,
a bolj zaraščena in težje prehodna, ter Rakiško polje z razgibanostjo vrtač in ponorov v
severnem delu.

Slika 39: Estetska vrednost nežive narave izbranih območij
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Slika 40: Najlepši razgled na Rakitno je iz Županovega vrha

Slika 41: Velika skala ob označeni poti proti Županovemu vrhu se imenuje »Ogna peč«
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11 ZAKLJUČEK
Na področju varstva narave in naravne dediščine ter znotraj geologije in geomorfologije se je v
zadnjih dveh desetletjih uveljavil pojem geodiverziteta, ki opredeljuje naravno raznolikost
nežive narave oziroma njenih elementov (kamnine in minerali, površinske oblike in procesi,
hidrološki dejavniki in prsti). Vsem metodam vrednotenja geodiverzitete (predstavili smo jih v
prvem delu diplomske naloge) so skupni znanstveni kriteriji: redkost, tipičnost, celovitost
oziroma ohranjenost pojava in paleogeografska vrednost. Tem so lahko glede na potrebe
oziroma namen vrednotenja dodani številni dodatni kriteriji. V literaturi se najpogosteje
pojavlja: vrednotenje za potrebe upravljanja z naravnimi viri (zavarovana območja),
vrednotenje okoljskih vplivov in vrednotenje za potrebe turizma. Glede na prostorsko obdelavo
in prikaz elementov geodiverzitete lahko govorimo o elementih geodiverzitete kot točkah,
vrednotimo lahko posamezne zaokrožene enote preučevanega območja ali pa se indeks
geodiverzitete določa kar na celotnem območju. Razvoj vrednotenja geodiverzitete gre v smer
zmanjševanja subjektivnosti, zato vse več metod stremi k uporabi geoinformacijskih orodij in
kvantitativni opredelitvi indeksa geodiverzitete.
Geološke danosti in geomorfološke oblike v Sloveniji (kamnine različnih obdobij, velik delež
karbonatnih kamnin in veliko bogastvo kraških pojavov) kažejo na veliko pokrajinsko pestrost
oziroma raznolikost elementov geodiverzitete. Ob zavedanju pomena izjemnih naravnih
danosti, ki jim je grozila načrtovana gradnje nove hidroelektrarne, je zametke vrednotenja
narave pri nas že leta 1970 v dolini reke Soče postavil Orožen Adamič. 40 let kasneje je Bojan
Erhartič prvič sistematično vrednotil slapove v Sloveniji, nato pa je leta 2011 v doslej
najobsežnejši študiji pri nas opravil še celostno vrednotenje površinskih reliefnih oblik v Dolini
Triglavskih jezer.
Prilagojena švicarska metoda vrednotenja, ki jo je uporabil Erhartič, je bila osnova tudi za naše
vrednotenje geodiverzitete Rakiške planote v drugem delu diplomske naloge.
Rakiška planota je samosvoje območje, ki s svojo lego (od prestolnice je oddaljena le 20 km),
ugodnimi bioklimatskimi danostmi in neokrnjeno naravo že desetletja privlači tako turiste kot
priseljence (nekoč vikendaše, danes stalne prebivalce). V kraju si prav toliko časa prizadevajo
za usmerjen turistični razvoj, na kar kaže že ideja v šestdesetih letih prejšnjega stoletja o
zajezitvi Rakitniščice sredi kraškega sveta, ki je Rakitni dala danes eno najprepoznavnejših in
obiskanih točk – Rakiško jezero. Vendar pa naše ugotovitve kažejo, da na obravnavanem
območju obstajajo možnosti za preusmeritev obiskovalcev iz najbolj obleganega ter razmeroma
majhnega območja okrog jezera v druge predele.
Preučevano območje kraškega polja z obodom smo za potrebe vrednotenja razdelili na pet
zaokroženih enot: Novaška gora, Smrekovec, Zahrib-Jezero, Županov vrh in Rakiško polje,
znotraj katerih smo s pomočjo terenskega dela evidentirali in opisali reliefne oblike ter
hidrografske razmere. Delu na terenu je sledila izdelava kartografskega prikaza površja. S
prilagojeno švicarsko metodo, ki vključuje znanstvena in dodatna merila, smo izpostavili
geomorfološko najvrednejše dele Rakiške planote.
Najvišjo znanstveno vrednost (0,91) celotnega območja izkazuje enota Rakiškega polja, ki
daje planoti tudi osnoven pokrajinski pečat. Na kraškem polju smo naleteli na največjo
raznolikost reliefnih oblik (izviri, ponikalnica s strugo, ponori, požiralnika, sufuzijske in
korozijske vrtače). Prav tako Rakiško polje izstopa tudi pri dveh dodatnih kriterijih, in sicer pri
ekološki - gre za mokrišče in naravno vrednoto lokalnega pomena (vrednost 0,88) ter pri
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kulturno-ekonomski vrednosti – zgodbe, ki so v povezavi s požiralniki ohranjene v ljudskem
izročilu (vrednost 1).
Druga izstopajoča enota je Županov vrh, vzhodni obod kraškega polja, ki pritegne pozornost
zaradi svoje estetske vrednosti (0,88), saj ponuja lep razgled na planoto, razgibanost, dostopno
grebensko pot. Omeniti velja še Novaško goro, saj se na njenih pobočjih pojavljajo
najštevilčnejši dolci, ki so ena najznačilnejših reliefnih oblik dolomitnega krasa.
Švicarska metoda ima zaradi svoje preprostosti (podatki o posameznih oblikah niso potrebni)
in transparentnosti (kriteriji med seboj niso primerljivi, ocena je opisna) vrsto prednosti pred
drugimi metodami, hkrati pa je njena pomanjkljivost subjektivnost ocenjevanja. Z
vrednotenjem smo izpostavili območje z najvišjo geomorfološko vrednostjo in nakazali na
povezave med reliefnimi oblikami ter drugimi vidiki narave in družbe. Tako izpeljano
vrednotenje geodiverzitete Rakiške planote se vključuje v celosten pristop proučevanja
pokrajine, ki nima cilja zgolj v posameznih reliefnih oblikah, ampak osvetljuje povezave z
različnimi vidiki narave in družbe (turizem, varovanje okolja, živa narava…)
Rezultati so zanimivi tako za turistični razvoj v smeri geoturizma kot za varovanje občutljivega
kraškega okolja. S tega vidika je na nek način protislovno, da predstavlja umetno jezero
osrednjo turistično točko, obenem pa so povsem zapostavljeni naravni deli kraškega polja in
druga za interpretacijo zemeljske zgodovine zanimiva območja. Z Gozdno in arheološko učno
potjo Rimski zid – Rakitna je bil po našem mnenju storjen korak v pravo smer, ki bi ga veljalo
nadaljevati. Tu nastopi vloga geomorfologije in njej sorodnih strok, ki bi z ustrezno
interpretacijo kraško polje spremenila v učilnico v naravi. Obstoječo učno pot bi lahko
podaljšali, ji priključili nov krak, ki bi peljal od jezera čez Rakiško polje vse do ponorov.
Mogoče bi bilo zasnovati tudi novo geomorfološko učno pot, v katero bi vključili propadajoči
stari mlin sredi polja in mu dali nov namen (npr. učno središče za interpretacijo narave).
Možnosti za razvoj geoturizma je na Rakiški planoti še veliko. Interpretacijo razvoja
zemeljskega površja bi lahko povezali z vse bolj priljubljeno rekreacijo (pohodništvo, tek).
Tako bi lahko »rekreativno« učno pot speljali po obodu Rakiške planote. Lepo grebensko pot
Županovega vrha bi bilo tako potrebno le označiti, na Novaški gori in Smrekovcu pa še
odstraniti zarast. S tem bi dobili krožno 11 kilometrsko pot, ki bi vključila estetsko najvrednejša
območja, vodila bi tudi mimo dolcev, kar bi obiskovalcem omogočalo ogled te reliefne oblike
na mestu samem in v naravi (ne zgolj na informacijski tabli).
Rakiško planoto pa bi bilo moč umestiti tudi v širše območje, saj je Rakiško polje hidrografsko
povezano z nižjim kraškim poljem Ponikve pod Dolenjo Brezovico, ki je najmanjše kraško
polje pri nas. Prav tako privlačni sta tudi dolini Iške in njenih pritokov (Zala, Tracah) ter na
drugi strani Borovniščice s sotesko Pekel. Kot nadaljevanje v diplomski nalogi zastavljenih
ciljev se odpirajo možnosti za obsežnejše vrednotenje naštetih območij, ki bi jih bilo potrebno
obdelati kot celoto s pomočjo geoinformacijskih orodij in kvantitativnih metod vrednotenja. Z
rezultati bi prišli do strokovne podlage za oblikovanje novih učnih poti ali morda celo geoparka
notranjskih kraških polj.
Rakiške planote seveda ne moremo postaviti ob bok svetovnim znamenitostim, kot je npr.
Urulu, niti je po raznolikosti in številu reliefnih oblik ne gre primerjati z Dolino Triglavskih
jezer. S svojim geološkim razvojem, geomorfološkimi in drugimi značilnostmi pa je skupaj z
živo naravo vendarle dragoceno, občutljivo in turistično privlačno območje v nizu notranjskih
kraških polj. Ob tem ko se človeštvo vedno bolj zaveda pomena medsebojne povezanosti in
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soodvisnosti vseh živih bitij, koncept geodiverzitete širi to zavedanje tudi na področje nežive
narave.
Kar poznaš, to ceniš in zato tudi varuješ. Da se to, kar se je zgodilo Brinarjevi jelki na Rakiški
planoti, ki je bila kot naravna vrednota državnega pomena julija 2016 vandalsko posekana, ne
bi več ponovilo, je potrebno našo naravno dediščino poznati, zanjo skrbeti in vzgajati k
spoštljivemu odnosu do nje.
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12 SUMMARY
During the last two decades geodiversity as a new concept in the field of nature protection and
natural heritage within geology and geomorphology has been established. It defines natural
diversity of abiotic nature and its elements (rocks and minerals, landforms and
geomorphological processes, hydrological factors and soil features).
All valuation methods of assessing elements of geodiversity (presented in the first part of the
thesis) have in common scientific criteria: rarity, typicality, integrity and paleogegraphic value.
Depending on the goals of our research and purpose of assessment some additional criteria can
be added.
Geological and geomorphological landforms in Slovenia (rocks of different ages, a large
proportion of carbonate rocks and the great wealth of karst phenomena) show a high landscape
diversity respectively high geodiversity.
Rakiška plateau is a unique area, which has been attractive place both for tourists and
immigrants (today permanent residents) for decades. The main reasons are the location (20 km
away from the Slovenian capital), favourable bioclimatic features and untouched nature. In the
same time inhabitants have been striven for tourism development, which proves the idea of
artificial lake, that has been realized in the sixties in the Rakiška karst field. Today Rakiško
lake is one of the most recognizable and visited points in Rakitna. However, our findings
suggest that there are potential other areas in Rakiška plateau, where the visitors and tourists
can be redirected from the most besieged and relatively small area around the lake.
The studied area of the karst polje (field) with circumferential area has been divided into five
units: Novaška gora, Smrekovec, Zahrib-Jezero, Županov vrh in Rakiško polje, inside of which
we have described and cartographicly presented the landforms and hydrographic conditions.
Adjusted Swiss method of assessing geodiversity applied by Erhartič, was the basis for our
evaluation of the Rakiška plateau in the second part of the thesis. The results have exposed the
most valuable geomorphological parts of this area.
Of highest scientific value is the unit of the Rakiška polje (value 0,91), giving a plateau its
fundamental landscape uniquity. In the karst field we encountered the greatest diversity of relief
forms (karst springs, lost river, sinks and sinkholes, (suffosion) dolines). Rakiško polje also
stands out regarding the two additional criteria, which are ecological value - wetland and natural
feature of local importance (value 0,88) - and economic value (1), regarding the stories, which
are preserved in folk tradition in connection with sinkholes.
The other outstanding unit is Županov vrh, eastern edge of the field, which attracts attention
because of its aesthetic value (0.88). It offers a good view of the plateau, the variety of terrain
and accessible ridge trail. The third unit Novaška gora is noteworthy because of the numerous
dells on its slopes. Dells are one of the most significant landforms of dolomite karst.
The results of our thesis can be interesting for tourism development in the direction of
geotourism as well as for protecting the fragile karst environment. From the perspective of
ladforms anf geomorfological processes, it is somehow paradoxical that today an artificial lake
is a central tourist destination in Rakitna. At the same time natural parts of the karst field and
other for the interpretation of earth's history interesting areas are almost completely ignored in
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terms of tourism. The Forest and archaeological nature trail Roman wall - Rakitna is by our
opinion a step in the right direction, which should be continued and upgraded. Here the
geomorphology and its related disciplines can play the most important role, which could change
the karst field into the classroom of nature.
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