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Izvleček
Geomorfni procesi na poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo
Geomorfni procesi so vsakodnevni pojavi, ki se pojavljajo tudi v gorskem svetu. Nemalokrat
ogrožajo planince, ki se gibljejo na tem območju. V nalogi sem poskusil odgovoriti na
vprašanje, ali je planinska pot iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo ogrožena zaradi
naravnih geomorfnih procesov in potne erozije. Odgovoriti sem poskušal tudi, če vsi
omenjeni procesi ogrožajo tudi človeška življenja. S pomočjo kabinetnega dela sem pregledal
topografske in geološke karte, kot tudi vse zgodovinske zapise o gorskih nesrečah na območju
planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo. Terensko delo je vsebovalo pregled
obravnavanega območja in beleženje pojavljanja procesov po posameznih odsekih poti. Po
opravljenem pregledu terena sem na karti skušal prikazati, kje se naravni geomorfni procesi
najpogosteje pojavljajo, in kje najbolj ogrožajo planince. Izdelal sem tudi karto o jakosti potne
erozije po odsekih poti. Glavna ugotovitev je, da planinsko pot najbolj ogroža potna erozija,
pohodnike pa snežni plazovi, saj pot preči kar 4 plazišča, kjer se vsako leto pojavljajo snežni
plazovi. Ker je gibanje v gorskem svetu na lastno odgovornost, je na planincu, da se pred
naravnimi procesi sam zaščiti. Za preprečitev najhujšega bi bile lahko opozorilne table, ki bi
planince opozarjale na pretečo nevarnost. Tudi potno erozijo je težko preprečiti, a z
določenimi popravili na poti je mogoče vsaj preprečiti nadaljnje širjenje in degradiranje
širšega območja poti.
Ključne besede: geomorfologija, gorski svet, planinska pot, Kamniška Bistrica, Kamniško –
Savinjske Alpe.

Abstract
Geomorphic processes on the trail from Kamniška Bistrica to the Kamniško sedlo
Geomorphic processes are everyday phenomena, which occur also in the mountains. The
mountaineers are often threaten by them. The aim of this paper is to determine whether the
hiking trail from the Kamniška Bistrica to the Kamniško sedlo is threatened by natural
geomorphic processes and path erosion. I tried to answer, even if all mentioned processes
threaten human lives. First, topographic and geological maps, as well as all the historical
records of mountain accidents in the area of hiking trail from Kamniška Bistrica to the
Kamniško sedlo have been investigated. During our field work, I recorded the occurence of
processes by sections of path. After the examination of the area, I tried to show on map the
major threats to hikers. I also made a map of the strength of the path erosion by sections of
hiking trail. The main finding is that, the biggest threat for a hiking trail is path erosion, but
for mountaineers the biggest threat are snow avalanches, because trail crosses 4 areas where
snow avalanches occur every year. Mountaineers are moving in mountains at their own risk,
because of that, mountaineers need their own protection, such as helmets. To avoid the worst,
there could be some warning signs, that could warn hikers of the danger. Even path erosion is
difficult to prevent, but with certain repairs on the hiking trail can at least prevent any further
spread and degradation of area.
Key words: geomorphology, mountains, hiking trail, Kamniška Bistrica, Kamniško –
Savinjske Alpe.
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1. Uvod
V zaključni seminarski nalogi bom predstavil geomorfne procese, ki jih je moč opaziti na
planinski poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo. Naloga bo temeljila na znanju, ki sem
ga pridobil na enopredmetnem študiju geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Planinska
pot na Kamniško sedlo velja za eno izmed bolj obleganih pohodniških poti, kot tudi izhodišče
za obisk višjih vrhov v Kamniško-Savinjskih Alpah. Ob poti je opaznih kar nekaj geomorfnih
procesov in pojavov. Ti pot na določenih mestih ogrožajo in s tem tudi vse obiskovalce, ki
hodijo po njej. Na poti pa niso prisotni le naravni procesi, temveč se zaradi velikega obiska na
določenih mestih pojavlja tudi potna erozija. Največjo nevarnost za pohodnike predstavljajo
predvsem snežni plazovi. Pot je zaradi mnogih naravnih kot tudi človeških procesov ob
določenih pogojih nevarna, ogroženo pa je lahko tudi človeško zdravje ali pa celo življenje.

1.1. Namen zaključne seminarske naloge
Planinske poti so v Sloveniji pomemben del človekove vsakdanje rekreacije in sprostitve. A
večina uporabnikov poti se ne zaveda, da se gibljejo na območju, kjer so recentni geomorfni
procesi zelo intenzivni in jih kot taki lahko v določenih situacijah tudi ogrožajo. Poleg vseh
naravnih procesov pa se na planinskih poteh pojavljajo tudi procesi, na katere ima človek
neposredni vpliv. To je predvsem potna erozija, ki uničuje in kazi gorsko okolje.

1.2. Cilji
Cilj raziskave je ugotoviti, kako geomorfni procesi delujejo in vplivajo na planinsko pot na
Kamniško sedlo. Pri raziskavi se bom skušal dotakniti naslednjih točk;
 Z analizo ugotoviti glavne geomorfološke in geološke značilnosti na obravnavanem
območju.
 Ugotoviti, kateri geomorfni procesi so prisotni, jih opisati in ugotoviti razloge zanje.
 Ugotoviti, kateri geomorfni procesi najbolj ogrožajo pot in uporabnike na njej.
 Ugotoviti, kje so najpogostejše poti snežnih plazov in kje je še verjetnost, da se lahko
sprožijo.
 Ugotoviti, kaj bolj uničuje planinsko pot: naravni geomorfni procesi ali človek.
 Ugotoviti, kako zmanjšati potno erozijo.
 Narediti oceno jakosti potne erozije po odsekih planinske poti.
 Narediti oceno nevarnosti po posameznih odsekih poti glede na pojavljanje in
aktivnost geomorfnih procesov.

1.3. Metode dela
Izdelava zaključne seminarske naloge je temeljila tako na kabinetnem kot tudi na terenskem
delu. Najprej sem preučil in pregledal domačo in tujo literaturo o geomorfnih procesih v
gorskem svetu ter o potni eroziji na planinskih poteh. Potrebna je bila tudi analiza kart;
analiziral sem karte 1:5000, 1:10000 in 1:25000. Pri analizi kart so mi bili v veliko pomoč
tudi ortofoto posnetki s spleta. Po podrobni analizi vseh gradiv sem opravil terensko delo, ki
je temeljilo na opazovanju, merjenju in fotografiranju. Ob tem sem s pomočjo kart 1:10.000 in
1:25000 kartiral geomorfne procese in pojave. Vse dobljene rezultate pa sem skušal čim bolje
predstaviti v sami zaključni seminarski nalogi.
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2. Oris proučevanega območja
2.1. Oris planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo
Planinsko pot na Kamniško sedlo uvrščamo med najbolj priljubljene in obiskane pohodniške
oz. planinske poti v Kamniško-Savinjskih Alpah. Med mnogimi izbranimi planinskimi cilji je
Kamniška koča na Kamniškem sedlu uvrščena na 6. mesto po priljubljenosti, takoj za
Grintovcem, Storžičem, Ojstrico, Skuto in Veliko Raduho (Kamniško-Savinjske Alpe, 2015).
Po markirani poti naj bi povprečni pohodnik oz. planinec hodil 3 ure in 45 minut, a ta čas se
nekoliko zmanjša, če ljudje pot krajšajo po vedno bolj vidnih in očitnih bližnjicah. Nadmorska
višina izhodišča znaša 601 m. Pri Kamniški koči pod vrhom Kamniškega sedla je nadmorska
višina 1876 m, njegov vrh pa je na nadmorski višini 1903 m. Višinska razlika celotne poti
znaša 1275 m do koče ali 1302 m do vrha Kamniškega sedla (Kamniško-Savinjske Alpe,
2015). Izhodišče poti je v Kamniški Bistrici v neposredni bližini istoimenskega izvira, pri
domu v Kamniški Bistrici (slika 1 in slika 2). Pot bi lahko razdelili na 4 odseke. Prvi (začetni)
odsek je od izhodišča do Jermance, od koder hodijo tisti, ki se z avtom zapeljejo višje. Do
Jermance je pot po začetnem položnem in asfaltnem delu razmeroma strma, zato mnogi ta del
izpustijo in se z avtom zapeljejo na zgornje parkirišče na (že prej omenjeni) Jermanci. Od
izhodišča do Jermance se povzpnemo za dobrih 300 m, saj se ta nahaja na nadmorski višini
okoli 900 metrov. Po nekaj sto metrih hoje pot vodi mimo oz. pod spodmoli (Kamniško sedlo.
Vzpon iz /…/, 2005). Od tu dalje se začne drugi odsek, med Jermanco in V klinu. Na tem
odseku je tudi razpotje, kjer se ločita pot za Kamniško sedlo in pot za v Repov kot,
Kamniškega Dedca in Srebrno sedlo, ki je poimenovano V klinu. To je najbolj položen, na
določenih mestih povsem raven odsek. Pot preči strma pobočja Brane. Na tem odseku se
dvignemo za dobrih 190 m. Od točke V Klinu na nadmorski višini 1090 m se začne tretji
odsek, ki se zaključi na Pastircih na nadmorski višini 1420 m. V tem delu se pot dvigne za
330 m. Pot vodi po bukovem gozdu (Kamniško sedlo. Vzpon iz /…/, 2005). Zadnji – četrti del
se začne na Pastircih in zaključi pri Kamniški koči na Kamniškem sedlu na nadmorski višini
1876 m. Višinska razlika je tu 456 m. Ta odsek se od ostalih treh razlikuje po tem, da ne
poteka po gozdu, ampak med grmičevjem rušja, v zgornjem delu pa po planinskih tratah.
Slika 1: Planinska pot na Kamniško sedlo s pomembnejšimi vmesnimi točkami.

Vira: Google maps, 2015; Ambrožič, 2012. Avtor: Domen Vogrin, 2015.

5

Slika 2: Markirana planinska pot iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo.

Avtor: Domen Vogrin, 2015. Vir: Zemljevid poti /…/, 2013.

2.2. Geološki oris obravnavanega območja
Kamniško-Savinjske Alpe so mlado nagubano gorovje, ki je zgrajeno pretežno iz karbonatnih
kamnin, tj. apnenca in dolomita. Gorovje se je dvignilo ob koncu alpidskega geotektonskega
ciklusa in je še danes v fazi dviganja. Od neogena pa do danes je relativno dviganje preseglo
mejo 1000 m (Mioč, Žnidarčič, 1983). Območje ob planinski poti iz Kamniške Bistrice na
Kamniško sedlo gradijo karbonatne kamnine triasne starosti. Med njimi prevladuje masivni in
debeloskladovit dachsteinski apnenec zgornjega triasa (Osnovna geološka karta SFRJ, Ravne
na Koroškem, 1981). Plasti apnenca so debele 1–10 m (Mioč, Žnidarčič, 1983). V KamniškoSavinjskih Alpah najdemo tudi morenski material, ki je ostanek pleistocenske poledenitve.
Ker so v kvartarju potekali neotektonski premiki, je prišlo do dviganja in pogrezanja
posameznih blokov, zaradi česar je danes morenski material ohranjen v treh višinskih nivojih:
najnižji med 400 in 800 m, srednji med 1200 in 1400 m ter najvišji med 1400 in 1800 m
(Mioč, Žnidarčič, 1983). Na območju planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo
se pojavi morenski material v dveh višinskih nivojih. Na območju Jermance oz. na območju
pod njo se nahaja morenski material v najnižjem višinskem nivoju, torej med 600 in 800 m.
Drugi pa na območju nad Pastirci, kjer je morenski material ohranjen v najvišjem višinskem
6

nivoju – na nadmorski višini okoli 1600 m. Na območju Jermance se je v pleistocenu vil
Bistriški ledenik, ki je prihajal s smeri Rinke. Na območju Jermance je ledenik pustil dve
srednji moreni. Gre za debelo plast močno preperelih moren wurmske starosti. Obe moreni sta
močno konglomerirani. Moreni je kasneje hudournik Sedlešček ločil. Morensko gradivo in
konglomerat sta nastala s starejšim zasipanjem, do katerega je prišlo v dveh fazah, ki pa ju
ločuje precej dolg presledek s toplejšim podnebjem. V omenjenem toplodobnem presledku pa
je prišlo do močne erozije (Šifrer, 1961). Območje Kamniško-Savinjskih Alp in
obravnavanega območja ob planinski poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo sodi v
tektonsko enoto Savinjske Alpe, podenoto savinjski nariv, ki se razprostira od Grintovca,
preko Skute, Brane, Planjave in Ojstrice do Raduhe. Na severu in jugozahodu je omejen z
južnokaravanškim narivom, na vzhodu pa s smrekovško sinklinalo (Mioč, Žnidarčič, 1983).
Savinjski nariv Ferjančič in Grad (1976) imenujeta jelovški pokrov, Buser (1979) pa
dobroveljski nariv. Na tektonsko zgradbo Kamniško-Savinjskih Alp so vplivali različni
geotektonski procesi. Z vsakim naslednjim geotektonskim procesom se je deformirala starejša
oblika. Posledica tega je današnja zapletena tektonska zgradba (Mioč, Žnidarčič, 1983). V
obdobjih paleogena in neogena je bilo območje Kamniško-Savinjskih Alp pod pritiskom
večih faz narivanja. Narivni pritiski na gube so potekali v smeri sever – jug (Premru, 1981).
Na stičišču treh geotektonskih enot, to so: Savinjske Alpe, Dinaridi in mejna cona, se je med
oligocenom in sarmatom oblikovala nova tektonska enota, tj. Panonski bazen. Ob nastanku
Panonskega bazena je sledilo narivanje, ki ga odraža današnja narivna podoba (Premru,
1981). Ob koncu krede je na območju Kamniško-Savinjskih Alp (in s tem tudi na območju
planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo) delovala močna tektonska aktivnost.
Ob delovanju le-te se je ozemlje z enako usmerjenimi prelomi premaknilo za več kot 10 km
proti vzhodu. S kasnejšimi narivanji je večina prelomov ostala v fragmentih in pokrita s
sedimenti Panonskega bazena. Med sistem enako usmerjenih prelomov uvrščamo savski,
podvoloveljski in florjanski prelom, ki pa se ne nahajajo na obravnavanem območju ob
planinski poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo (Premru, 1981). Na obravnavanem
območju pa najdemo lučki prelom, ki poteka z vzhoda preko Korošice in Srebrnega sedla
proti zahodu po dolini Sedeleščka do doline Kamniške Bistrice, kjer se priključi kamniškemu
prelomu. S geološke karte je tudi razvidno, da se na območju V klinu od lučkega preloma
ločita še dva preloma; prvi poteka pod zahodno steno Planjave, drugi pa pod vzhodno steno
Brane, oba pa dalje potekata čez Kamniško sedlo v smeri proti Okrešlju v Logarski dolini
(Osnovna geološka karta SFRJ, Ravne na Koroškem, 1981).
Slika 3: Geološka karta obravnavanega območja.

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, Ravne na Koroškem, 1981.
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2.3. Geomorfološki oris obravnavanega območja
Planinska pot iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo se nahaja na razgibanem terenu. Pot
poteka po dolini Sedleščka, ki je ledeniškega nastanka. Po Gabrovcu in Hrvatinu (1998) je
obravnavano območje uvrščeno med ledeniški oz. glacialni genetski tip reliefa. To pomeni, da
je relief nastal zaradi ledeniške erozije in akumulacije v hladnejših obdobjih pleistocena. To je
vidno v obliki moren ter v obliki doline. Ker je celotno območje zgrajeno tudi iz karbonatnih
kamnin, je danes prisoten tudi kraški tip reliefa, natančneje apneniški tip. Zanj je značilno
intenzivno kemično raztapljanje, pod površjem pa poteka podzemno kraško pretakanje vode
(Gabrovec, Hrvatin, 1998). Podzemno kraško pretakanje vode se v obravnavanem območju
pokaže v izviru reke Kamniške Bistrice, ki je kraški izvir in kjer izvirajo vode, ki so pronicale
skozi prepustne karbonatne kamnine (Brečko Grubar, 2007).
Na obravnavanem območju, tj. na območju planinske poti na Kamniško sedlo, poteka več
različnih geomorfnih procesov. Po Komacu in Zornu (2007) delimo geomorfne procese na
preperevanje, denudacijo in erozijo ter akumulacijo. Vse tri skupine geomorfnih procesov je
moč najti tudi na obravnavanem območju. Tu je večinoma prisotno mehanično preperevanje,
ker pa je območje večinoma iz apnenca, je prisotno tudi kemično. Najpogostejše mehansko
oz. fizikalno preperevanje je temperaturno preperevanje, kjer voda v razpokah zamrzne, to pa
privede do povečane prostornine ter pokanja in razpadanja kamnine (Komac, Zorn, 2007). Na
območju poti je prisotnih več erozijskih oblik in procesov: dežna erozija, površinsko spiranje,
erozijski jarki, fluvialne erozijske oblike, snežna erozija in erozijsko delovanje človeka,
predvsem kot potna erozija (Komac, Zorn, 2007). Posledično pa je tu zaradi preperevanja in
erozije ter denudacije prisotna tudi akumulacija. Na obravnavanem območju predvsem v
obliki melišč, snežnih plazovin in odlomljenih kamnitih blokov.
Kot posledica delovanja mehanskega preperevanja se na obravnavanem območju pojavlja več
procesov, ki so posledica gravitacije. Najpogostejši so padanje in kotaljenje kamenja ter
skalni odlomi.
Na območju planinske poti na Kamniško sedlo prihaja tudi do premikanja posameznih delcev
preperine v obliki polzenja. Ob poti je moč zaslediti tudi več različnih erozijskih oblik. Mnogi
erozijski jarki so hkrati tudi plazišča, kjer poleg vodne močno deluje tudi snežna erozija v
obliki snežnih plazov.
Slika 4: Erozijski jarek oz. plazišče Kaptanski plaz na južnem pobočju Brane.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

Med Jermanco in V klinu poteka vzporedno s potjo dolina Sedelščka, po kateri teče tudi lučki
prelom. Po dolini je v času pleistocenske poledenitve potekal ledenik, na kar nas spominja
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srednja morena na Jermanci. Po otoplitvi je hudournik Sedlešček z vrezovanjem v moreno leto ločil na dva dela (Šifrer, 1961). V zgornjem delu struge Sedleščka so se razvile mnoge
fluvialne erozijske oblike. Pojavljajo se erozijski lonci ali draslje, slapovi in kaskade.
Slika 5: Draslje v strugi Sedleščka.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

Kjer planinska pot zapusti dolino Sedelščka, torej V klinu, se nahaja erozijski jarek, ki ob
obilnejših padavinah postane tudi hudournik. V spodnjem delu poti, tj. med izhodiščem in
Jermanco, se pojavi še ena reliefna oblika, tj. spodmol ali galerija.
Ob poti se seveda pojavljajo tudi akumulacijske oblike, kjer se odlaga gradivo. Najpogostejše
oblike akumulacije na obravnavanem območju so melišča, večji odlomljeni skalni bloki ter
odloženo gradivo snežnih plazov. Območje pod in nad Jermanco je stara bočna morena, v
kateri je nastal tudi spodmol (Šifrer, 1961).
V nadaljevanju bom podrobneje opisal najpogostejše geomorfne procese in pojave, ki tudi
najbolj ogrožajo planinsko pot.

3. Geomorfni procesi in oblike na poti iz Kamniške Bistrice na
Kamniško sedlo
3.1. Naravni procesi
Pobočni procesi so eksogeni procesi, pri katerih pride do premikanja tal zaradi vpliva
gravitacije ali delovanja vode. Do premika pride, ko je sila težnosti večja od sile trenja.
Hitrost premikanja je odvisna od mase premikajočega se telesa in naklona pobočja, po
katerem se telo premika, ter od značilnosti materiala. Naklon klanca in težnost silita k
premikanju po klancu navzdol, temu pa nasprotuje sila trenja (Easterbrook, 1999). Ko je sila
trenja premagana, pride do gravitacijskega transporta, ki poteka v obliki valjenja, kotaljenja,
skakanja ali padanja po pobočju. Med pobočne procese uvrščamo npr. usade, zemeljske
plazove, blatne, drobirske tokove, soliflukcijo, polzenje, skalne podore ... (Geografski
terminološki slovar, 2005). Pri obravnavanju pobočnih procesov je potrebno razlikovati med
vzroki in povodi za pobočne procese. Vzroki so dejavniki, ki delujejo daljši čas na območju
same sprožitve in slabijo ravnovesje. Dejavnik, ki podre dinamično ravnovesje, pa je povod.
Po sprožitvi se pojavi novo dinamično ravnovesje, ki traja, dokler vzroki spet ne privedejo do
novega povoda (Komac, Zorn, 2007).
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Vzroke lahko razdelimo na:
-notranje ali endogene: npr. tektonsko premikanje, potresi,
-zunanje ali eksogene: vreme (padavine), preperevanje (mehansko, kemično), erozija,
-biogene: biološko preperevanje,
-antropogene: neposredni (gradnja na nestabilnih pobočjih, posegi v pobočja, sprememba
vodnih razmer), posredni (propadanje gozdov) (Zorn, 2001; Komac, Zorn, 2002).
Glavni povodi so:
-vremensko dogajanje (močne padavine),
-nenadne temperaturne spremembe,
-potresi,
-antropogeni posegi (gradnja usekov, pretirana raba pobočij …) (Zorn, 2001; Komac, Zorn,
2002).
Pobočni procesi puščajo v pokrajini več sledi o svojem delovanju. Povzročajo spremembe na
kraju nastanka, na poti premikanja gradiva in na območju, kjer se premikajoče gradivo odloži.
Procesi imajo lahko fizičnogeografske kot tudi družbenogeografske učinke. Pri
fizičnogeografskih učinkih so ti lahko neposredni (spreminjanje reliefnih oblik, poškodbe
vegetacije, idr.), lahko pa so učinki tudi posredni (sprememba morfologije območja, zajezitev
voda, spremembe hidroloških razmer, spremembe na vegetaciji, vpliv na mikroklimo) (Zorn,
2001; Komac, Zorn, 2002).
Tudi družbenogeografskih učinki so lahko neposredni in kot taki posledica premikanja
materiala (poškodbe planinskih poti, prometne in bivalne infrastrukture, poplave). Poleg teh
pa so še posredni učinki, ki so posledica odlaganja materiala (vpliv na kulturno pokrajino)
(Komac, Zorn, 2007). V nadaljevanju bom natančneje predstavil geomorfne procese in oblike,
ki se na poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo najpogosteje pojavljajo.
3.1.1. Geomorfni procesi
3.1.1.1. Padanje kamenja

Do padanja kamnov pride, ko se gradivo odlomi od stene ali zelo strmega pobočja in pade po
zraku do tal pod steno. Pri tem procesu gre ali za prosti pad gradiva ali tudi kotaljenje in
odbijanje od tal (Easterbrook,1999). Padanje se pojavlja pri naklonu pobočja med 45 in 60
stopinj, do prostega pada pa pride pri naklonu, ki je večji od 70 stopinj. Čas padanja kamenja
je odvisen od višine stene, naklona, oblike. Ko kamenje prileti na tla, se ponavadi raztrešči.
Po padcu lahko pride še do premikanja delcev raztreščene kamnine, le-to pa je odvisno od
tega, pod kakšnim kotom kamenje prileti in kakšne deformacije so pri tem nastale. Tudi večje
skale se po stiku s tlemi od njih odbijejo in pot nadaljujejo v obliki parabole. Doseg te odbite
skale je majhen, saj je pri stiku s tlemi izgubila večino hitrosti in potencialne energije (Petje,
Mikoš, Majes, 2006). Na območju planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo se
padanje kamenja pojavlja najpogosteje pod južnim pobočjem Brane ter na meliščih pod
vzhodno steno Brane in zahodno steno Planjave.
3.1.1.2. Kotaljenje kamenja

Ko se naklon pobočja zmanjša, se padanje in odskakovanje kamnine spremeni v kotaljenje.
Hitrosti kotaljenja so visoke. Kombinacija kotaljenja in krajšega odskakovanja je najbolj
učinkovit način premikanja. Do kotaljenja pride na pobočjih z naklonom do 45 stopinj ter na
meliščih. Kotaljenje lahko poteka tudi še potem, ko okoliščine niso več najbolj ugodne, zato
pa lahko kotaleče se skale dosežejo veliko oddaljenost od kraja sprožitve (Petje, Mikoš,
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Majes, 2006). Tako kot padanje se tudi kotaljenje kamenja pojavlja na najstrmejših južnih
pobočjih Brane in na meliščih pod Brano in Planjavo.
3.1.1.3. Skalni odlom/podor

Skalni podor oz. v manjši obliki skalni odlom je nenaden naravni zdrs večjih kamnitih blokov.
Značilni so predvsem za gorski, pa tudi za hriboviti svet, kjer so pobočja zelo strma. Pojavijo
se na (med seboj sekajočih se) razpokah. Niso pa vsi podori posledica delovanja narave,
ampak do njih lahko pride tudi zaradi antropogenega delovanja (Ribičič, 1999). Obstaja več
vzrokov za nastanek skalnih podorov in odlomov. Med najpogostejšimi dejavniki so
preperevanje kamnine, potresi, pa tudi človeško delovanje (Zorn, 2002b). Podore delimo na
več načinov: glede na prostornino podornega gradiva, način in obliko sprožitve ter starost
gradiva. Po količini oz. prostornini podornega gradiva podore razdelimo na: padanje kamenja,
padanje skal, skalni podor in podor hriba (Zorn, 2002b). Glede na način in obliko sprožitve
podore delimo na: ravninski ali planarni zdrs, klinasti zdrs, zdrs po različnih sistemih razpok,
zdrs po plastovitosti ob slučajni zaledni razpoki, zdrs v močno razpokani kamnini, podor ob
strmo nagnjeni leziki, podor ob vertikalni razpoki v pobočju, spodjedenem v spodnjem delu,
in zdrs bloka ob poševni razpoki (Vidrih, Ribičič, 1999). Po starosti jih razdelimo na: fosilne
podore (nastali v starejših geoloških obdobjih), prazgodovinske podore (nastali v pleistocenu
in v holocenu), zgodovinske podore (so že zapisani oz. popisani) ter recentne podore (nastali
v zadnjih desetletjih ali letih) (Zorn, 2002b). Skalni podori se ob planinski poti na Kamniško
sedlo pojavljajo na odseku med Jermanco in Pastirci, saj je tu moč zaslediti kamnite bloke, za
katere predvidevam, da so v preteklosti nastali s skalnim odlomom oz. podorom.
3.1.1.4. Snežni plazovi

Snežni plazovi so hitro premikajoče se gmote snega po pobočju navzdol (Ancey, 2001). Gre
za povsem naravni pojav in glavno prvino snežne erozije. Pojavlja se v pokrajinah s stalno ali
občasno snežno odejo (Pavšek, 2002). Pojavljajo se na pobočjih z naklonom večjim od 29
stopinj (Mikoš, Pintar, 1983). Snežni plazovi na pokrajinske značilnosti oz. sestavine vplivajo
neposredno in posredno. Pri neposrednih vplivih govorimo predvsem o škodi oz. žrtvah, med
nje uvrščamo: zasutje človeka, infrastrukture, poškodovanje gozdov. Med posredne pa
uvrščamo odločitve o gradnji cestne in železniške infrastrukture, o rabi tal, o zazidljivosti
območja, da snežni plazovi ne bi uničevali ali poškodovali infrastrukture idr. (Pavšek, 2002).
Plazovito območje ali plazišče je svet, kjer snežni plazovi najpogosteje nastajajo, se
premikajo in odlagajo (Šegula, 1995). Snežne plazove uvrščamo med pojave, ki so del snežne
erozije. Do snežne erozije pride kot posledica premikov v snežni odeji. Poznamo več oblik
premikanja snežne odeje. Pri polzenju, premika se le zgornja plast snežne odeje, in drsenju so
dnevni premiki snežne podlage od nekaj milimetrov do nekaj deset centimetrov. Oba procesa
je moč najti na vseh vsaj malo nagnjenih površinah (Šegula, 1986). Za plazenje je značilen
bistveno večji premik gmote snega. Snežne plazove delimo na podlagi dveh dejavnikov; glede
na obliko (pršni, tekoči, mešani in kložasti plaz) in glede na hitrost. Hitrost plazu je odvisna
od oblike plazu, naklona pobočja, značilnosti snega, vrste podlage in pokritosti z rastjem.
Plast po kateri drsi snežni plaz, imenujemo drsna plast (Horvat, 1984). Ta plast je ponavadi
snežena, občasno se pojavijo tudi talni plazovi, pri katerih je drsna plast kopna podlaga
(Šegula, 1995). Pomemben del snežnega plazu je tudi čelo plazu, ki se nahaja na spodnjem
koncu le-tega, kjer je ponavadi odloženega največ materiala. Snežni plaz najpogosteje
razdelimo na tri dele, tj. območje proženja, območje gibanja in območje odlaganja. V
snežnem plazu hkrati poteka več procesov. Na območju proženja snežnih plazov prihaja do
zbiranja snežnih gmot, na območju gibanja se snežne gmote gibljejo in transportirajo, na
območju odlaganja pa se snežne gmote zaustavljajo in odlagajo. Erozijska moč plazu narašča
s prepotovano razdaljo plazu. Območje proženja se nahaja na strmini, kjer pride do sprožitve
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plazu. Območje gibanja plazu pa je območje plazu, po katerem se plaz premika (Horvat,
1984; cv: Pavšek, 2002). To je osrednji in hkrati najdaljši del plaznice, kjer je hitrost plazu
najvišja in je ponavadi enakomerna (Šegula, 1995). Na vznožju plaznice, na območju
odlaganja, se snežna gmota počasi zaustavlja, akumulira, odlaga (Pavšek, 2002). Snežni
plazovi so na območju planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo pogost oz.
vsakoletni zimski pojav. Strma pobočja so na celotnem območju dovolj strma, da bi se lahko
sprožili kjerkoli, a zaradi nezadostne količine snega to skoraj ni mogoče. Vsako leto pa se
vendarle pojavijo na južnih pobočjih Brane, meliščih pod Brano in Planjavo ter po grabnih z
vzhodne stene Brane in zahodne stene Planjave.
Slika 6: Deli snežnega plazu.

Vir: Pavšek, 2002.

A- Plazovina
B- Začetna točka
C- Napoke plazu
D- Čelo plazu
E- Bok plazu
F- Območje proženja
G- Območje gibanja
H- Območje odlaganja
3.1.2. Geomorfne oblike
3.1.2.1. Melišče

Melišča so oblike akumulacije materiala, ki nastane s padajočim ali tokovnim načinom
premikanja. Med tokovne načine premikanja uvrščamo kamninski zdrs, ki nastane kot
posledica zdrsa trdne kamnine. Med padajoč način premikanja pa uvrščamo skalni odlom in
podor (Komac, Zorn, 2002; Komac, Zorn, 2007). Pri meliščih je pomemben dejavnik naklon.
V zgornjih delih melišč je naklon med 34 in 37 stopinj, torej blizu posipnega kota, ponekod
tudi do 40 stopinj. V spodnjem delu, kjer je najti le še največje skalovje, so nakloni okrog 20
stopinj. Melišče tvori gruščnato gradivo, ki je večinoma grobozrnato. Značilno je, da se
velikost gradiva z vrha proti dnu povečuje. To pomeni, da je v zgornjih predelih najdrobnejši
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grušč, večji pa se nahaja v spodnjem predelu, saj zaradi vztrajnosti pri padanju in kotaljenju
pride najdlje (Kladnik, 1981).
Eden izmed pomembnejših procesov za nastajanje melišč je preperevanje. Je glavni proces na
območjih melišč, predvsem mehansko, tj. temperaturno in zmrzalno. Do temperaturnega
preperevanja pride, ko se kamnina ob temperaturnih spremembah razteza in krči. Učinek
temperaturnega preperevanja se močno poveča, če je prisotna še voda. Ob tem prihaja do
zmrzalnega preperevanja. Voda v razpokah zamrzne, ob tem pa se njen volumen poveča za 9
%, kar na kamnino vrši močne pritiske, to pa posledično pripelje do pokanja in razpadanja
kamnine (Komac, Zorn, 2007). Poleg preperevanja je pomemben preoblikovalec melišč tudi
voda. Ta lahko ob večjih količinah na meliščih deluje erozivno in v podlago vrezuje jarke. Pri
tem odnaša delce vseh velikosti, a že ob zmanjšani količini vode le najdrobnejše delce.
Rezultat tega so lahko hudourniški vršaji z obratno sortiranostjo materiala (Kladnik, 1981). Za
melišča je značilno, da material v njih počasi in učinkovito plazi navzdol (Komac, Zorn,
2007). Pomembna je tudi snežna erozija, ki jo povzročajo snežni plazovi. Ti ustvarjajo
konkavna melišča (Luckman, 2004). Kjer je konkavnost izrazitejša, se lahko v teh vbočenih
delih melišč ustvarijo snežišča (Kladnik, 1981). Na melišča pa nimajo vpliva le geomorfni
procesi, marveč tudi živi svet. Divjad se giblje po meliščih in vpliva na sortiranost gradiva, a
še pomembnejši »preoblikovalci« melišča so ljudje. Alpinisti ob plezanju po stenah
pospešujejo padanje kamenja, pohodniki oz. planinci pa pri sestopih pogosto uporabljajo
bližnjice po meliščih. Ob tem pa premešajo gradivo in tudi vplivajo na sortiranost gradiva
(Kladnik, 1981). Melišča delimo na aktivna (recentna) in fosilna. Recentna ali aktivna melišča
nastajajo še danes in so posledica krušenja skalnatih sten zaradi zmrzali. Starejša oblika
melišč so t. i. fosilna melišča, ki so nastala v pleistocenu (Easterbrook, 1999).
Poleg že omenjene razdelitve, delimo melišča še na štiri tipe melišč:
-podstenski tip: gradivo se pod steno akumulira enakomerno,
-kaminsko-vršajski tip: značilno odlaganje v obliki podobni vršajem,
-žlebovno-vršajski tip: podoben kaminsko-vršajskemu, le da se tu zaradi žlebov, ki so še
večjih dimenzij, pojavljajo še izrazitejši vršaji,
-podtip hudourniških vršajev: ti se od podstenskega in vseh ostalih prej naštetih melišč
razlikujejo po tem, da je gradivo že sekundarno pretransportirano (Kladnik, 1981).
Na območju planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo se melišča pojavljajo na
območju Pastircev. Melišča se nahajajo pod zahodno steno Planjave in vzhodno steno Brane.
Večina je recentnih in podstenskega tipa.
3.1.2.2. Spodmol

Spodmol je reliefna oblika, ki nastane ob mehanskem preperevanju (Geology of Caves and
Rockshelters, 2015). Kunaver (2007) pravi, da spodmoli nastajajo s selektivnim
preperevanjem. Spodmoli naj bi nastajali tudi kot kombinacija mehaničnega preperevanja,
denudacije in korozije (Natek in sod., 1993). Pri spodmolih gre za previs, ki se pojavlja samo
v skalnati steni (Ozis, 2014). Spodmol nastane zaradi različne odpornosti kamnine na
vremenske razmere, tj. temperaturo in vodo. Odpornejše kamnine tvorijo previsno streho,
medtem ko se manj odporne kamnine odlomijo in padejo s previsne strehe. Sčasoma streha
postane nestabilna, zato se lahko poruši. Spodmol se v velikosti ne spreminja veliko,
spremembe so večje v obliki in položaju previsne strehe. Na oblikovanje spodmolov
pomembneje vplivajo vremenske razmere, predvsem temperatura in vlažnost. Mehansko
preperevanje kot glavni preoblikovalec povečuje previsno streho, ob tem pa se pod
spodmolom nabira sediment, ki je odpadel z njega. Odpadli deli spodmola so različnih
velikosti, od povsem majhnega kamenja, do večjih blokov kamnine. Najbolj aktivno
preperevanje je v zimskem času, predvsem takrat, ko je temperatura zraka čez dan nad nič
stopinj, kar pomeni, da se sneg tali, ponoči pa voda zaradi padca temperature zraka zopet
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zamrzne. Poleg mehanskega pa je prisotno tudi kemično preperevanje, saj se ponavadi
spodmoli pojavljajo na apnenčasti podlagi. Pojavlja se v obliki oksidacije in raztapljanja
apnenca. Padavinska voda raztaplja previsno streho, kar pa lahko povzroči nastanek kapnikov
pod streho (Geology of Caves and Rockshelters, 2015 ). Spodmoli oz. galerije se ob planinski
poti na Kamniško sedlo pojavljajo pod Jermanco in so nastali v močno konglomerirani moreni
(Šifrer, 1961).
Slika 7: Faze nastanka spodmola.

Vir: http://geography.unt.edu/sites/geography.unt.edu/files/TXT_Cave_and_rockshelter_Geoarch.pdf.

1–3: Preperevanje mehkejše kamnine in začetek nastajanja spodmola.
4–5: Spodmol se širi.
6–7: Aktivno luščenje in padanje kamnine s previsne strehe.
8–9: Previsna streha se zaradi nestabilnosti poruši.

4.

Analiza pomembnejših geomorfnih procesov po odsekih na
obravnavanem območju

Na in ob planinski poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo se pojavlja veliko
geomorfnih procesov in pojavov. Že prej sem opisal najpogostejše in največkrat prisotne.
Glavno grožnjo planinski poti in njenim uporabnikom predstavljajo geomorfni procesi kot so:
padanje in kotaljenje kamenja, skalni odlomi oz. podori ter snežni plazovi. Vse potencialne
nevarnosti in grožnje s strani geomorfnih procesov sem opisal od izhodišča do konca
planinske poti. Izdelal sem tudi dve karti, ki prikazujeta ogroženost poti zaradi geomorfnih
procesov in zaradi potne erozije po odsekih. Že na začetku sem pri orisu poti le-to razdelil na
4 glavne odseke: izhodišče poti v Kamniški Bistrici – Jermanca, Jermanca – V klinu, V klinu
– Pastirci in Pastirci – Kamniška koča na Kamniškem sedlu (slika 8).

4.1. Naravni procesi
Pri analizi ogroženosti zaradi naravnih geomorfnih procesov sem stopnjo ogroženosti razdelil
na tri stopnje. Pri tem sem se nanašal na članek Modelling geomorphological hazards to
assess the vulnerability of alpine infrastructure: The example of the Grossglockner-Pasterze
14

area, Austria, ki govori o geomorfnih grožnjah, ki grozijo planinski infrastrukturi, tj.
planinske koče, planinske poti ... na območju ledenika Pastirci pod Grossglocknerjem. Avtorji
so na podlagi geomorfološke karte in zapisov o geomorfnih pojavih, kot so padanje kamenja
in zemeljski plazovi, izdelali karto, ki prikazuje stopnjo ogroženosti, da do padanja kamenja
ali zemeljskih plazov ponovno pride. Pri tem so stopnjo ogroženosti, da se padanje kamenja
ali zemeljski plazovi ponovno pojavijo, razdelili na 4 stopnje: »zelo verjetno, da se pojavi«,
»nemogoče, da se pojavi«, »pričakovati je, da se bo v prihodnosti pojavilo« in »mogoče, da se
pojavi nek proces« (Kern in sod., 2012). Sam sem stopnje ogroženosti razdelil nekoliko
drugače. Razdelil sem jih glede na ogroženost, ki jo predstavljajo posamezni procesi. Delitev
je sledeča:
-1. stopnja – nizka ogroženost (odsek ni povsem varen, a do nevarnosti prihaja le občasno oz.
redko).
-2. stopnja – srednja ogroženost (nevarnost je prisotna, človeška življenja in planinska pot so
ogroženi le ob izrednih razmerah, kot so velika količina snega, močne padavine, nenadne
spremembe temperature ...).
-3. stopnja – velika ogroženost (pot je močno ogrožena, lahko pride do uničenja poti, človeško
zdravje in življenje je ogroženo).
Slika 8: Glavni odseki planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo.

Vira: Google maps, 2015; Ambrožič, 2012. Avtor: Domen Vogrin, 2015.

4.1.1. Odsek 1: izhodišče poti v Kamniški Bistrici – Jermanca
Odsek se začne pri domu v Kamniški Bistrici na nadmorski višini 601 m in konča na Jermanci
na nadmorski višini 900 m. Odsek je dolg 1086 m, višinska razlika na tem odseku poti pa
znaša 299 m. Planinska pot v začetnem delu – od izhodišča pa do spodmola Rokovnjaške
luknje – ni ogrožena. Prva resnejša grožnja se pojavi tam, kjer pot poteka pod spodmoli.
Spodmol je začel nastajati na bočni moreni ledenika, ki se je vil naprej po dolini Kamniške
Bistrice (Šifrer, 1961).
Neposredno pod spodmolom poteka pot približno 40 metrov.
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Slika 9: Spodmol Rokovnjaške luknje.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

Tu zaradi mehanskega (pa tudi kemičnega) preperevanja prihaja do povečevanja spodmola,
pri tem pa prihaja do padanja kamenja in skal. Na to nas opominja ležeče gradivo ob poti in
pod njo. Odpadlo gradivo je veliko od nekaj centimetrov do dveh ali treh metrov. Večje
gradivo je na videz staro, manjše pa je moč oceniti, da je dokaj sveže in pred kratkim padlo.
Dalje se od spodmola nad potjo nahaja skalnata stena, od koder pogosto pada kamenje, pa tudi
večje skale, na kar nas opominjajo sledi na drevesih in nekaj vidno sveže odpadlih skal ob
poti.
Ta odsek poti sem zato uvrstil po lestvici ogroženosti v 2., torej srednjo stopnjo. Za to
uvrstitev sem se odločil, ker je pot ogrožena le ob prehodnih letnih časih, spomladi in jeseni,
ter pozimi, ko je zaradi večjih nihanj temperature in zmrzovanja vode mehansko preperevanje
pogosteje prisotno. Kemično preperevanje je prisotno vse leto, a po mojem mnenju nikogar ne
ogroža. V nadaljevanju poti, nad spodmoli, sem ocenil, da je stopnja ogroženosti 1. stopnje,
saj ni prisotnih izrazitih groženj.
4.1.2. Odsek 2: Jermanca – V klinu
Odsek 2 se začne pri Jermanci na višini 900 m in konča na razpotju V klinu na višini 1090 m.
Odsek je dolg 1330 m, višinska razlika pa znaša 190 m. Odsek sem uvrstil v 3. stopnjo
ogroženosti. Celotno območje ogrožajo vsi prej opisani procesi in pojavi, na kar spominjajo
znaki in posledice ob in na poti. Na tem odseku planinska pot ves čas poteka pod strmimi
pobočji in stenami Brane.
Nakloni so na tem območju veliki, vse od 35 stopinj pa vse do 70 stopinj nad in pod potjo. Ob
poti je moč zaslediti fosilno melišče, ki ima tudi svoje ime. Ime je dobilo po snežnih plazovih,
ki se tu pogostokrat pojavijo in sicer Košenov plaz.
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Slika 10: Plazina Košenov plaz s fosilnimi melišči ob strani.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

V nadaljevanju pot ogrožata padanje in kotaljenje kamenja, na kar nas opozarjajo odtisi
padajočega kameja na lubju dreves (slika 13), pa tudi na oko vidno sveže odlomljeni kamni
oz. skale, zaustavljeni za ovirami kot so druge skale ali drevesa.
Slika 11: Posledice odskakovanja kamenja se kažejo kot poškodbe na drevesu na odseku poti med
Jermanco in V klinu.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

V hladnejši polovici leta ta odsek najbolj (poleg vseh že prej omenjenih procesov) ogrožajo
snežni plazovi. Na tem odseku pot štirikrat preči plazišča, po katerih prihaja do vsakoletnih
snežnih plazov. Ker zanje na območju planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo
še ne obstaja kataster snežni plazov, sem karte (slika 12, 19 in 20) izdelal na podlagi
opazovanj med mnogimi zimskimi vzponi na Kamniško sedlo, ki sem jih opravil v zadnjih 10
letih.

17

Slika 12: Poti snežnih plazov po južnih pobočjih Brane.

Avtor: Domen Vogrin, 2015. Vir: Geopedia, 2013.

Dve izmed štirih plazišč imata tudi svoji ledinski imeni. Prvo plazišče, ki ga prečimo, je
Košenov plaz, tretje je Kaptanski plaz. Ostali dve plazišči svojega ledinskega imena nimata.
Slika 13: Kaptanski plaz v zimi 2013/2014.

Foto: Domen Vogrin, 2014.

Območje proženja snežnih plazov je na južnih pobočjih Brane. Nevarnost se izrazito poveča
ob večjih odjugah ali po obilnejših sneženjih. Po terenskem opazovanju sem prišel do sklepa,
da na teh štirih plaziščih najpogosteje prihaja do tekočega ali mešanega snežnega plazu.
Ugotovil sem, da je ob obilnejših zimah, kot je bila zima 2013/2014, to območje območje
odlaganja snega, saj je zaradi večjih količin le-tega, območje odlaganja snežnih gmot precej
večje. Ob zimah z manj snega, kot je bila zima 2014/2015, pa se na območju poti zaradi
manjših količin snega snežni plaz tu še vedno giblje in se odlaga v strugi Sedleščka. Pot je
bila v preteklosti zaradi erozivne moči snežnih plazov že večkrat poškodovana. Ob branju
literature nisem zasledil, da bi na tem območju snežni plaz zasul oz. odnesel kakega človeka.
Ob terenskem delu sem ugotovil, da je ta odsek poti najbolj ogrožen na celotni planinski poti.
Zato sem ta odsek uvrstil v 3. stopnjo, torej gre za območje z veliko ogroženostjo, kjer procesi
lahko uničijo in poškodujejo pot, pa tudi človeka.
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4.1.3. Odsek 3: V klinu – Pastirci
Odsek 3 se začne na razpotju V klinu (1090 m) in zaključi na Pastircih (1420 m). Odsek je
dolg 1110 m, višinska razlika znaša 330 m. Pot je v začetnem delu odseka manj ogrožena, saj
poteka po rahlo vzpenjajočem se terenu, kjer do padanja in kotaljenja kamnine ne more priti.
Zato je to območje zopet uvrščeno v 1. stopnjo ogroženosti. Večja nevarnost se začne pod JZ
stenami Planjave, zato je ta del uvrščen v 2. stopnjo ogroženosti. Ta odsek poti ogrožajo
predvsem nad potjo vzpenjajoče se stene, s katerih pogosto pada kamenje, na kar opozarjajo
ob poti ležeče odloženo kamenje in skale.
Slika 14: Vidno mesto, od koder je odpadla skala na jugozahodnem pobočju Planjave na odseku med V
klinu in Pastirci.

Foto: Domen Vogrin, 2014.
Slika 15: Odpadla skala pod steno na jugozahodnem pobočju Planjave na odseku med V klinu in Pastirci.

Foto: Domen Vogrin, 2014.

Ker pa so nad potjo visoke stene, lahko pride tudi do skalnega odloma kake večje skale. Tudi
na to nas opozarjajo večjih skalni bloki ob poti. Ker so nad potjo nakloni veliki, niso
izključeni niti snežni plazovi. V zimi 2013/2014 na tem območju snežnih plazov ni bilo,
medtem ko so bili v zimi 2014/2015 snežni plazovi prisotni. Pojavili so se v manjši obliki,
zato tudi poti niso poškodovali. V nadaljevanju sem pot do Pastircev uvrstil v 2. stopnjo,
čeprav na videz ni videti kakšne grožnje, so bili v zimi 2013/2014 tu snežni plazovi velikih
razsežnosti. Pot sta zasula dva večja snežna plazova, poleg nekaj manjših.
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Slika 16: Planinska pot zasuta s snežnim plazom, ki je pridrvel po Kaptanskem grabnu in s Planjave, na
odseku med V klinu in Pastirci dne 29. 3. 2014.

Foto: Domen Vogrin, 2014.

Prvi večji se je sprožil z zahodne stene Planjave in potoval po eni izmed mnogih grap ter nato
po melišču. Pod meliščem je pot nadaljeval po zaraščenem hudourniku do območja, kjer se je
srečal s še drugim večjim plazom, ki se je sprožil kasneje in prišel z vzhodne stene Brane po
Kaptanskem grabnu (slika 20 in 21).
Slika 17: Jarek po katerem je prišel snežni plaz s Planjave 29. 3. 2014.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

Po Kaptanskem grabnu, to je graben, ki se nahaja na jugovzhodnem pobočju Brane, se snežni
plazovi prožijo skoraj vsako zimo, a le ob izjemnih razmerah dosežejo tudi planinsko pot.
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Slika 18: Snežni plazovi na melišču pod Kaptanskim grabnom.

Foto: Domen Vogrin, 2014.

Slika 19: Poti snežnih plazov z jugovzhodnih in vzhodnih pobočij Brane.

Avtor: Domen Vogrin, 2015. Vir: Geopedia, 2013.

Plaz, ki se je sprožil s Planjave je bil po velikosti bistveno večji od tistega z Brane. Za plazove
z zahodne stene Planjave je značilno, da se ponavadi zaustavijo, oz. imajo območje odlaganja
nad Pastirci ob vznožju melišča, v zimi 2013/2014 pa so imeli snežni plazovi s Planjave
območje odlaganje pod Pastirci.
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Slika 20: Poti snežnih plazov pod in s Planjave.

Avtor: Domen Vogrin, 2015. Vir: Geopedia, 2013.

Na poti je plaz s Planjave uničil tudi nekaj gozda, predvsem v spodnjem delu, ko je tekel po (z
gozdom zaraščenem) jarku. Oba plazova sta močno poškodovala planinsko pot. Na odseku
poti je bilo dne 29. 3. 2014 ponekod tudi več kot 5 metrov debel nanos snega.
Slika 21: Združena plazova z Brane in Planjave na odseku med V klinu in Pastrici dne 29. 3. 2014.

Foto: Domen Vogrin, 2014.

Ob takih plazovih bi bila na tem območju človeška življenja močno ogrožena. Poleg snežnih
plazov pa je tu prisotna še ena geomorfna oblika, tj. melišče. Pod vzhodno steno Brane se vse
do planinske poti nahajajo melišča, katera sem uvrstil med recentna, nekaj pa je tudi že
fosilnih. Po Kladnikovi klasifikaciji (1981) sem melišča uvrstil med podstenski in kaminskovršajski tip. Podstenski tip je prisoten pod vzhodno oz. jugovzhodno steno Brane, kaminskovršajski pa pod Kaptanskim grabnom, saj so tu vidni manjši vršaji, ki so značilni za ta tip
melišč. Poti se približa povsem spodnji del melišča, na katerem se že počasi zaraščajo trave in
rušje. Ker poteka pot le ob spodnjem delu melišča, padanje kamnine s sten ne ogroža
neposredno planincev, ki hodijo po markirani poti. Potencialno so ogroženi le pohodniki, ki
sestopajo po meliščih. To je postalo v današnjih časih med pohodniki zelo priljubljeno, saj je
sestop hitrejši, zato po teh meliščih potekajo nekakšne bližnjice. Kot velja za vse odseke, pa
bi ob potresih lahko prišlo tudi tu do kakega skalnega odloma ali celo podora. Ta odsek sem
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uvrstil v 2. stopnjo, saj grožnja sicer obstaja, a le ob izrednih razmerah, kot je velika količina
snega ali pa ob potresih, ob katerih pa bi odsek lahko uvrstili tudi v 3. stopnjo ogroženosti.
Od omenjenega stičišča obeh snežnih plazov pa vse do Pastircev poti ne ogroža noben
geomorfni proces, kar je vidno tudi na terenu. Zato je ta odsek uvrščen v 1. stopnjo
ogroženosti.
4.1.4. Odsek 4: Pastirci – Kamniška koča na Kamniškem sedlu
Odsek 4 se prične na Pastircih (1420 m) in konča pri Kamniški koči na Kamniškem sedlu
(1876 m). Dolg je 1413 m, višinska razlika pa je 456 m. Tu planinska pot poteka med melišči
Brane in Planjave. Pri obeh gre za melišča podstenskega tipa, saj se gradivo pod stenami
akumulira dokaj enakomerno. Pod stenami Planjave so nakloni do 35 stopinj, medtem ko so
pod Brano nakloni manjši. Melišča so aktivna oz. recentna, saj je padanje, kot tudi kotaljenje
grušča še vedno prisotno in tako stalen dnevni proces.
Slika 22: Podstenski tip melišč pod Planjavo z vidnimi potmi sestopa planincev.

Vir: http://markusteam.blogspot.com/2010/06/kamnisko-sedlo.html.

Predvsem na meliščih pod ostenjem Planjave so vidne posledice delovanja vodne in snežne
erozije, saj se pojavljajo erozijski jarki, ki jih pozimi dolbejo snežni plazovi, spomladi in
poleti pa voda izpod talečega se snega ter obilnejše padavine. To je razvidno tudi iz ortofoto
posnetkov (slika 22). Ker pa se na tem območju pojavljajo tudi živa bitja, na melišča ne
vplivajo le naravni procesi. Na premikanje gradiva na meliščih pogostokrat vpliva divjad, kot
so gamsi, katerih je na tem območju veliko, pa tudi kozorogi. Vidne so stalne poti gibanja
divjadi, nekatere že spominjajo na uhojene planinske poti. Po meliščih se gibljejo tudi
pohodniki, ki melišča uporabljajo za lažji in hitrejši sestop. Ob tem pa vplivajo na sortiranost
gradiva, saj se pri takem sestopu po meliščih kotali veliko kamenja. Se pa tu ne gibljejo le
pohodniki, ki hočejo čim prej priti v dolino, ampak tudi alpinisti in plezalci, ki od tu plezajo
proti vrhu Planjave. Uporaba teh melišč je v nekaterih pogledih lahko zelo nevarna, saj
kotaleče se kamenje lahko poškoduje druge pohodnike ali pa pohodnika samega. Pri
opazovanju na terenu sem na steni Planjave opazil, da je tam pred kratkim prišlo do skalnega
odloma, mogoče celo do podora.
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Slika 23: Skalni odlom/podor na zahodni steni Planjave dne 27. 2. 2015.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

Skalni podor oz. odlom sem opredelil kot podor ob vertikalni razpoki v pobočju, spodjedenem
v spodnjem delu. Ob planinski poti na Pastircih se nahajata dva večja skalna bloka, za katera
sem sklepal, da sta nastala kot posledica skalnega odloma ali podora (slika 26). Mesto
sprožitve skalnega podora je nemogoče določiti, lahko le sklepam, da sta bila skalna bloka
verjetno odlomljena na vzhodni steni Brane.
Slika 24: Odloženi skalni blok kot posledica skalnega podora ob poti na Pastircih.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

Skalna bloka že porašča trava, zato lahko sklepam, da je do podora prišlo že pred mnogimi
leti, to je tudi razlog, da sem skalni podor opredelil kot zgodovinski skalni podor. Predvsem
prej omenjeni recentni podor opozarja na to, da so skalni odlomi in podori tu prisotni in lahko
ob določenih pogojih ogrožajo tako planinsko pot, kot tudi njene uporabnike. Na tem odseku
nevarnost predstavljajo tudi snežni plazovi.
Ti se pojavljajo v vseh treh oblikah: pršni, tekoči in mešani, je pa ta odvisna od količine
snega, letnega časa in sestave snežne podlage. Kot sem že prej omenil, so najpogostejša
območja proženja plazov na zahodnih pobočjih Planjave, kjer se gibljejo po raznih žlebovih.
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Slika 25: Proženje manjšega snežnega plazu s Planjave dne 27. 2. 2015.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

Večina plazov se ustavi nad Pastirci, na kar kažejo podrta drevesa macesnov in poškodovano
rušje, le najbolj siloviti pa pot nadaljujejo naprej, tako kot tisti v zimi 2013/2014.
Poleg običajnih plazišč se ob večjih količinah snega plazovi prožijo tudi na meliščih pod
Planjavo. Snežni plazovi na tem območju delujejo tudi erozivno, saj na meliščih dolbejo
jarke, pri tem pa vplivajo tudi na sortiranost gradiva. Pod žlebom iz Planjave, od koder prihaja
največ snežnih plazov, so korita globoka tudi do 4 m. V njih se pojavljajo snežišča, ki lahko
obstanejo skozi celo leto. Snežni plazovi lahko na melišču pod Planjavo nastanejo tudi zaradi
ljudi ali divjadi. Tu je namreč veliko divjadi, ki lahko sproži plaz. Še lažje lahko snežne
plazove sprožijo turni smučarji, saj je melišče pod Planjavo priljubljeno za smuko. Ti plazovi
praviloma ne dosežejo markirane poti, do nje sežejo le ob ekstremnih zimah. Glede na vse te
nevarnosti sem ta del poti uvrstil v 2. stopnjo ogroženosti, saj so tudi tu grožnje največje ob
izrednih razmerah, kot so velike količine snega, potresi, idr. Ob ekstremnih razmerah, kot je
bilo v zimi 2013/2014, pa bi ta odsek poti lahko uvrstili v najvišjo, torej 3. stopnjo
ogroženosti.
V zadnjem delu odseka med Pastirci in vrhom Kamniškega sedla, tj. nad Gornjo gričo, pot ni
nikjer pretirano ogrožena, saj ne poteka več med in po meliščih, tako da je izven dosega
padanja in kotaljenja kamenja. Tudi snežni plazovi se na tem območju pojavijo redko, saj pot
poteka po nekakšnem hrbtu, kjer veter pogosto spiha večino snega. Ob zimah z večjo količino
snega pa so se s tega območja prožili tudi snežni plazovi, ki pa so bili redko večjih
razsežnosti. Zato sem zadnji del poti uvrstil v 1. stopnjo ogroženosti, kar pomeni, da je nizka
ogroženost poti in pohodnikov (slika 31).

4.2. Potna erozija
4.2.1. Potna erozija na splošno
Potna erozija je posebna oblika erozije, ki je najpogostejša na bolj obljudenih poteh. Zaradi
prekomerne rabe poti pride do sprememb v vegetaciji, prsti in preperelini. Ker pri tem tla
postanejo bolj zbita, pride do zadrževanja vode in še močnejšega vrezovanja (slika 26). Potna
erozija poškoduje okolje, zaradi tega se lahko zmanjša priljubljenost določenih poti, uničuje
naravne rastlinske habitate.
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Slika 26: Povsem uničena planinska pot zaradi potne erozije na odseku med V klinu in Pastirci.

Avtor: Domen Vogrin, 2014.

Ob močnem delovanju lahko pripelje do tega, da pot postane težje prehodna ali pa povsem
neprehodna (Dartmoor National /…/, 2003). Na jakost potne erozije vpliva več dejavnikov, ki
jih lahko razdelimo na fizične (naravne) in človeške dejavnike. Fizični so nadmorska višina,
strmina, podnebje, debelina in vrsta prsti, matična podlaga in vegetacija. Antropogeni oz.
človeški pa so število obiskovalcev, priljubljenost poti, uporabniki poti (kolesarji, pohodniki,
idr.) in bližina mesta (Lake District /…/, 2005). Na obravnavani poti iz Kamniške Bistrice na
Kamniško sedlo prihaja do vpliva tako fizičnih kot tudi antropogenih dejavnikov.
Najvplivnejši fizični dejavniki so strmina, podnebje z razmeroma visoko količino letnih
padavin in debelina prsti, ki je na tem območju tanka. Pomembnejši antropogeni dejavniki pa
je število obiskovalcev, ki je zaradi bližine večjih mest, kot so Kamnik, Domžale pa tudi
Ljubljana, razmeroma visoko, kar pomeni, da gre za priljubljeno planinsko pot med pohodniki
in planinci.
Poleg že prej omenjenih dejavnikov za pojav potne erozije obstajata še dva sklopa
dejavnikov. To sta erodibilnost in erozivnost. Erodibilnost je dovzetnost tal za spremembe, ki
jih povzroča erozija. Na erodibilnost vplivajo značilnosti reliefa, matične podlage, prsti in
vegetacije. Erozivnost pa je moč zunanjih faktorjev, da z erozijo povzročijo spremembo
površja, vegetacije, prsti ali podlage. Na moč zunanjih faktorjev najbolj vplivajo značilnosti
podnebja in uporaba poti (Vrhunc, 2006).
Faze potne erozije (Lake District /…/, 2005):
1) Prva faza: Pot še ni v pretirani rabi. Vegetacija še dobro pokriva površino, s
koreninami veže delce prsti skupaj, potna erozija na površje še nima vpliva.
2) Druga faza: Povečano število uporabnikov poti povzroči večje zbijanje tal,
pri tem se zmanjša pronicanje vode skozi prst, oblikovati se začnejo jarki.
Ker voda ne pronica skozi prst, odteka po površju, pri tem pa odnaša delce
prepereline. Zbijanje tal posledično pomeni tudi postopno odmiranje
vegetacije in manj rastlinskih korenin, ki so prej skupaj držale delce prsti,
tako je erozija še očitnejša in močnejša.
3) Tretja faza: Ker se število uporabnikov poti ne zmanjša, zaradi nadaljnjega
zbijanja tal vegetacija odmre. To povzroča še močnejše odnašanje delcev
prsti, oblikujejo se jarki, ki delujejo kot kanali za odtekanje vode. Na površju
se pojavi kamenje.
4) Četrta faza: Erozija deluje vedno močneje, jarki postajajo vedno globlji in
širši. Ker je taka pot manj prijazna za uporabo zaradi blata, se ob njej
pojavljajo nove poti zaradi izogibanja planincev in pohodnikov blatu in
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jarkom. To pa kasneje lahko privede do pojava celih nizov vzporednih
jarkov.
Slika 27: Faze potne erozije.

Vir: http://www.nationaltrust.org.uk/document-1355766980254.
Slika 28: Popravilo planinske poti z izdelavo stopnic na območju V klinu.

Foto: Domen Vogrin, 2014.

4.2.2. Potna erozija na planinski poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo
Ker velja pot na Kamniško sedlo za eno izmed bolj priljubljenih in obiskanih v KamniškoSavinjskih Alpah, je pod močnim pritiskom, ki ga povzročajo pohodniki oz. planinci. Zato se
na mnogih odsekih poti že kar nekaj časa pojavlja potna erozija. Gre za kombinacijo
antropogenega in naravnega delovanja. Mnogi deli poti so že v zelo kritičnem stanju, tako da
je le-to že skoraj nepopravljivo. Vmesne dele pa bi ob pravilnem ravnanju in z ustreznimi
popravili lahko ohranili in ustavili nadaljnjo potno erozijo.
Zato sem pri analizi potne erozije na poti na Kamniško sedlo posamezne odseke poti razdelil
glede na jakost potne erozije. Stopnjo sem določal na podlagi globine in širine potne erozije,
ki se pojavlja na planinski poti, ter glede na to, kako močno je že degradirala naravno okolje
oz. samo planinsko pot. Opazoval sem, kje so na površju vidni koreninski sistemi in kako
poškodovani so že. Jakost potne erozije sem razdelil na štiri stopnje. Poleg teh štirih stopenj
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pa sem dele, kjer se potna erozija ne more pojavljati (to je na začetnem delu, kjer je asfaltna
cesta) poimenoval »območje brez potne erozije«. Prva stopnja predstavlja nekritično stanje,
kar pomeni, da je potna erozija že prisotna, a še ne ogroža poti. Druga stopnja predstavlja
kritično stanje, kjer še niso bila opravljena popravila na poti. Tretja stopnja prav tako
predstavlja kritično stanje, a so bila popravila že opravljena – z izgradnjo drenaž, stopnic, idr.
Četrta stopnja predstavlja zelo kritično stanje. Pri tej je stanje nepopravljivo, glavna pot je
močno poglobljena in uničena od erozije, ob njej nastajajo še nove vzporedne poti.
Potno erozijo sem analiziral kot pri analizi geomorfnih procesov. Analiza je potekala po
posameznih odsekih.
Pot na Kamniško sedlo poteka od začetka po asfaltni in nato po makadamski cesti, zato je ta
del uvrščen v stopnjo brez potne erozije. Ko se planinska pot odcepi od ceste proti Jermanci je
v spodnjem delu pot še nekaj časa umeščena v prvo stopnjo, a se tik pod znanimi spodmoli
začne uvrščati v 3. stopnjo. Na tem območju je bila potna erozija že močno prisotna, a so se
že izvajala popravila na poti, saj so se izdelale nekakšne stopnice, da se prepreči pretirano
odnašanje delcev. V nadaljevanju poti proti Jermanci so posamezni krajši deli že v zelo
kritičnem stanju, torej v 4. stopnji, a gre le za dele dolge le nekaj metrov.
Slika 29: Nekdanja markirana pot, ki se je s potno erozijo poglobila za več kot meter na območju
Jermance.

Foto: Domen Vogrin, 2015.

Na odseku poti med izhodiščem in Jermanco bi bila pot lahko še v veliko slabšem stanju, če
bi vsi obiskovalci Kamniškega sedla pot začeli na izhodišču, a ker do Jermance poteka še
cesta, se jih mnogo odpelje do tja, tako da pot začnejo višje. Na drugem odseku med
Jermanco in V klinu, kjer se združita poti z izhodišča in z Jermance, je pot v dokaj dobrem
stanju. V prvem delu odseka sem pot uvrstil v 1. stopnjo jakosti potne erozije, saj je tu le ena
glavna pot (brez vzporednih poti), ta pa je tudi dobro utrjena. Šele v zadnjem delu odseka se
na nekaterih mestih pojavi potna erozija v močnejši obliki. Glavna, markirana pot je na tem
mestu še dokaj dobro ohranjena, a so se pojavile bližnjice, ki pot prečijo, te pa so že v
kritičnem stanju, saj so se na površju že pojavili koreninski sistemi dreves, ki so že močno
poškodovani.
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Slika 30: Izrazito delovanje potne erozije na odseku med Jermanco in V klinu, uvrščen v 2. stopnjo jakosti
potne erozije.

Foto: Domen Vogrin, 2014.

Na površju so tudi že večje kamenje in skale, saj je prst in drobnejše delce voda že odnesla.
Zato je ta del uvrščen v 2. stopnjo, saj bi se z nekaj ustreznimi popravili na poti le-to lahko
ubranilo pred nadaljnjim delovanjem potne erozije. Predvsem bi se moralo zapreti bližnjice in
pohodnike spet prisiliti k uporabi glavne, tj. markirane poti. Od tu naprej, torej od V klinu do
Pastircev, je pot v najslabšem stanju. Na začetku odseka so sicer pot še pravočasno popravili,
saj so izdelali nekakšne stopnice, ki zmanjšujejo erozivnost vode.
Zato je ta začetni del še v 3. stopnji jakosti potne erozije. Kmalu zatem pa je pot v zelo
kritičnem stanju.
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Slika 31: Potna erozija se na poti širi v širino na odseku med V klinu in Pastirci, uvrščena v 3. stopnjo
jakosti potne erozije.

Foto: Domen Vogrin, 2014.

Na površju so vidni koreninski sistemi dreves, ki so že povsem uničeni, poleg tega pa je
prisotno le še (večinoma) veliko kamenje.
Na nekaterih mestih se je zaradi erozije pot poglobila tudi že za pol metra.
Ker je taka pot težje prehodna, so se ji pohodniki začeli izogibati, s tem pa so poleg glavne
poti začele nastajati še nove, kar je pripeljalo do širjenja potne erozije tudi v širino, ne samo v
globino. Zato sem ta del odseka uvrstil v 4. stopnjo jakosti potne erozije, torej v zelo kritično.
V nadaljevanju poti proti Pastircem je pot uvrščena v 2. stopnjo, saj bi se dalo potno erozijo
omiliti. Tudi na tem delu so se pojavile mnoge bližnjice, ki so speljane direktno v strmino.
Zaradi dokaj strmega naklona je na teh bližnjicah potna erozija močnejša. Markirana pot je v
solidnem stanju, saj je lepše speljana, kar pomeni, da je naklon manjši, s tem pa je tudi
erozivna moč vode manjša. Neposredno pod Pastirci so že izvedli nekaj sanacijskih del. Na
strmih delih so izdelali stopnice, poleg tega so s pomočjo lesenih brun uredili odtekanje
padavinske vode. Na zadnjem odseku, tj. med Pastirci in Kamniškim sedlom, je pot uvrščena
v 1., 2. in 3. stopnjo. Na začetku odseka, ki je še dokaj položen, je pot uvrščena v 1. stopnjo,
saj prisotna potna erozija še ne ogroža poti. V nadaljevanju je pot v 2. in 3. stopnji, saj je pot
že dotrajana. Potna erozija deluje že dokaj močno, a bi se jo ob primernih popravilih na poti
dalo omiliti. Markacisti so na določenih delih poti že opravili popravila. Tudi tu so postavili
lesena bruna in s tem uredili odtekanje vode. So pa prisotni še krajši vmesni deli, kjer je pot v
zelo kritičnem stanju. Na mnogih mestih je potna erozija že tako izrazita in močna, da je
vegetacija že povsem izginila, na površju pa se je pojavila skalna podlaga. Na odseku nad
Gornjo gričo so se pojavile bližnjice, ki prečijo markirano pot, s tem pa se potna erozija ne širi
le v globino, ampak tudi v širino, kar povzroča širše uničeno površje (slika 31).
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Slika 32: Vidna markirana pot na Kamniško sedlo z direktnimi bližnjicami. Slikano s Planjave.

Vir: http://tonetoplakphotography.blogspot.com/2010_08_01_archive.html.

Na podlagi analize, ki sem jo opisal zgoraj, sem izdelal karto, ki prikazuje jakost potne erozije
po posameznih odsekih (slika 32).
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Slika 33: Ocena jakosti potne erozije po odsekih poti na Kamniško sedlo.

Avtor: Domen Vogrin, 2015. Vir: Zemljevid poti /…/, 2013.

Obstaja več različnih tehnik in ukrepov za preprečevanje oz. širjenje potne erozije. Sam sem
se zgledoval na primeru iz Velike Britanije – po nacionalnem parku Lake District. Tu so se
reševanja tega problema lotili tako, da so ga razdelili na dva sklopa, tj. preprečevanje in
obnovitev (Path Repair Techniques, 2013).
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Preprečevanje širjenja potne erozije:
Teh tehnik so se lotili na poteh, ki so začele kazati znake obrabe in je bilo potrebno preprečiti
nadaljnje širjenje erozije.
-»Path definiton« (definirana pot): pri tem ukrepu so s poti umaknili vse večje kamenje, ki je
oviralo pot. Postavili so ga ob robove poti, da bi le-ti postali težje prehodni za pohodnike ter
da bi ti hodili po pravi poti. Ta ukrep preprečuje nadaljnje širjenje potne erozije in nastajanja
vzporednih nizov jarkov.
-»Drainage« (drenaža): gradnja drenaž na poti lahko učinkovito obvaruje pot pred vodo oz.
erozijo. Drenaže se nahajajo na poti, a zgolj izdelava le-teh še ne reši problema, saj morajo
biti očiščene, da služijo svojemu namenu. Zato so v nacionalnem parku Lake District
organizirali skupino prostovoljcev, ki te drenaže redno čistijo (Path Repair Techniques,
2013).
Obnovitev že poškodovanih poti:
Obnovitev poti so se lotili v primerih, ko je bilo že prepozno za tehnike preprečevanja.
-»Soil Inversion« (inverzna tla): ta tehnika je podobna gradnji rimskih cest, za katere je bilo
značilno, da je pot na sredini dvignjena, ob robovih pa so jarki oz. drenaže za odtekanje vode.
V Lake Districtu so se tega lotili tako, da so pot na sredini dvignili in močneje utrdili, voda
tako posledično odteka proti robovom, kjer pa so drenaže za odtekanje vode.
-»Stone-pitching« (utrjevanje poti s kamni in skalami): pri tej tehniki pot utrjujejo s kamnom.
Ta tehnika je najbolj primerna za poti, ob katerih je veliko kamenja. Po izgradnji ima pot
naravni videz, potrebno pa je tudi nekaj vzdrževalnih del, zato so v Lake Districtu take
tehnike uporabljali pri bolj oddaljenih poteh. Izkazalo se je, da je ta tehnika najbolj uspešna
pri zaustavljanju potne erozije (Path Repair Techniques, 2013).
Vsi ukrepi oz. tehnike, ki so se jih lotili v nacionalnem parku Lake District, na planinski poti
na Kamniško sedlo ne pridejo v poštev. Na obravnavani planinski poti bi bila za preprečitev
nadaljnjega širjenja potne erozije možna oba ukrepa, tj. definirana pot in gradnja drenaž.
Ukrep definirane poti se mi zdi najbolj smiseln, saj je z njim najmanj dela, obiskovalce pa sili
k prenehanju uporabe bližnjic in s tem preprečuje hitrejše širjenje potne erozije. Na planinski
poti na Kamniško sedlo so markacisti PD Kamnik za postavitvijo lesenih brun izdelali
nekakšne drenaže, da voda odteka s poti in se s tem prepreči oz. precej zmanjša erozijska moč
vode. Na območjih, kjer je za tehnike preprečevanja že prepozno, se mi na obravnavani
planinski poti nobeden izmed ukrepov, ki so se jih lotili v Lake Districtu, ne zdi smiseln.
Obnovitev poti s pomočjo inverznih tal ali pa utrjevanje poti s kamenjem bi bilo mogoče, a bi
bilo potrebnega kar nekaj dela, ker pa gre tudi za dokaj nedostopno območje, bi bila uporaba
gradbenih strojev tu nemogoča. Razveseljivo je dejstvo, da so se markacisti PD Kamnik že
lotili reševanja potne erozije. Na odsekih, kjer je potna erozija že dodobra uničila planinsko
pot, so izdelali stopnice, s čimer so preprečili nadaljnjo potno erozijo. Ker pa so glavni krivci
za potno erozijo seveda ljudje, menim, da bi bilo smiselno na mestih, kjer se pojavljajo
bližnjice, postaviti opozorilne table, ki bi pohodnike spodbujale k prenehanju uporabe
bližnjic. S tem bi bila manjša škoda na vegetaciji, pa tudi izgled pokrajine bi bil lepši.

4.3. Skupna ocena ogroženosti na planinski poti in možne rešitve
V pokrajini dnevno potekajo naravni procesi, s prisotnostjo človeka pa so se pojavili tudi
družbeni oz. antropogeni procesi (Natek, 2011). Ti procesi v določenih pogojih predstavljajo
nevarnost, zaradi katere lahko pride do nesreče. Nevarnost je lahko naravni ali po človeku
sproženi proces, ki lahko povzroči izgubo ali uničenje lastnine. Ugotavljanje takšnih okoliščin
je mogoče z različnimi metodami, nekatere nesreče je mogoče celo izmeriti ali napovedati
(Komac, Natek, Zorn, 2008).
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Izraz ogroženost vstopa v odnos med naravnimi procesi in človekom (Natek, 2011).
Ogroženost je Lapajne (1987) definiral kot možne družbene in ekonomske posledice bodočih
nesreč. Ogroženost je odvisna od nevarnosti, ranljivosti in časa izpostavljanja. Lapajne (1987)
govori tudi o možnih družbenih posledicah nesreč, ki se v pokrajini pojavijo kot posledica
prisotnosti določene nevarnosti.
Planinska pot na Kamniško sedlo med pohodniki in planinci velja za priljubljeno, saj ni
opredeljena kot nevarna. Na tej poti se namreč v letih od 1800 do 2004 ni zgodila nobena
gorska nesreča s smrtnim izidom, ki bi bila posledica zgoraj omenjenih geomorfnih procesov.
Na poti na Kamniško sedlo sta bile le dve smrtni žrtvi, ki pa sta bili posledica srčne kapi. Po
gorskih nesrečah s smrtnim izidom je bistveno bolj poznana pot med vrhom Kamniškega
sedla in Brano, ki je poleg Triglava, gora z največ zimskimi nesrečami s smrtnim izidom. V
letih od 1800 do 2004 se jih je namreč zgodilo kar 30. Večina nesreč je bila posledica zdrsa
ali padca, le dve smrtni žrtvi pa sta bili posledici snežnega plazu (Malešič, 2005). Posamezni
odseki poti na Kamniško sedlo pa so kljub temu lahko tudi nevarni. Tu gre izpostaviti
predvsem odsek med Jermanco in V klinu, katerega sem uvrstil v 3. stopnjo ogroženosti.
Ogrožena je pot in tudi njeni uporabniki, to so pohodniki. Odseku grozi padajoče in kotaleče
se kamenje skozi celo leto, v zimskem času pa glavno grožnjo predstavljajo snežni plazovi.
Ostala območja so večinoma uvrščena v 2., torej srednjo stopnjo ogroženosti, saj tam grožnja
preti občasno in ob izjemnih razmerah, kot je velika količina snega. Za celotno pot iz
Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo bi torej lahko dejali, da je v 2. stopnji ogroženosti. Ker
so naravni geomorfni procesi vsakodnevni procesi, jih je razmeroma težko preprečiti oz.
ustaviti, zato je potrebno vedeti, da se kot obiskovalci gora, tu gibljemo na lastno
odgovornost. Odgovornost obiskovalcev je, da se na izpostavljenih mestih, kjer prihaja do
pogostega padanja in kotaljenja kamenja, primerno zaščitijo z zaščitno opremo kot je čelada.
V zimskem času, ko se pojavljajo snežni plazovi, je odgovornost planincev, da se vnaprej
pozanimajo, kakšne razmere so v gorah. Na spletni strani ARSO nas dnevno obveščajo o
snežnih razmerah in o nevarnosti proženja snežnih plazov (Planinska šola, 2005). Ker pa
večina pohodnikov ne ve, kaj jih na določenih mestih ogroža, bi bilo potrebno na najbolj
izpostavljenih mestih postaviti opozorilne table, ki bi obiskovalce opozarjale o določeni
nevarnosti. V mojem primeru bi bilo smiselno opozorilne table postaviti na odseku št. 2, torej
med Jermanco in V klinu, katerega sem uvrstil v 3. stopnjo ogroženosti, kar pomeni, da gre za
veliko ogroženost, saj se tu pojavljata tako padanje in kotaljenje kamenja, kot tudi snežni
plazovi. Poleg opozorilnih tabel med potjo, menim da bi bile smiselne nekakšne opozorilne
table na začetku in koncu poti, kjer bi bila karta, kakršno sem tudi sam izdelal za oceno
ogroženosti planincev in bi uporabnike opozorila o možnih nevarnostih na planinski poti
(slika 33). Podobne opozorilne table, ki opozarjajo na snežne plazove so že postavili na
Ljubelju, ki je znano izhodišče mnogih tur turnega smučanja. Še več, ob opozorilni tabli je
postavljena tudi kontrolna točka, ki nas posvari k vključitvi plazovne žolne. Ko plazovno
žolno vključimo, kontrolna točka z zelenim svetlobnim signalom in piskom sporoči, da je
žolna vključena in oddaja signal (Rožič, 2011).
Poleg naravnih procesov so tu prisotni tudi antropogeni. Potna erozija je na mnogih delih poti
že močno degradirala in uničila površje. Nekateri odseki so bili že s strani markacistov
obnovljeni, a ostalo je še veliko takih, ki so potrebni obnovitve. Če do tega ne bo prišlo, lahko
planinska pot postane taka kot je na odseku nad V klinu, katerega sem sam na karti uvrstil v 4.
stopnjo jakosti potne erozije, kar pomeni, da je stanje nepopravljivo. Celotno planinsko pot iz
Kamniške Bistrice na Kamniško sedlo bi lahko uvrstil v 2. ali 3. stopnjo jakosti potne erozije,
saj prevladuje kritično stanje, le da so bila ponekod popravila že opravljena, ponekod pa bodo
še potrebna. Obstaja več možnih rešitev, kako pot ohraniti in predvsem ubraniti pred
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nadaljnjim močnim delovanjem potne erozije. Podobno kot v nacionalnem parku Lake
District bi tudi tu lahko z izgradnjo drenaž omogočili odtekanje meteorne vode s poti in s tem
zmanjšali njeno erozivno moč. Širjenje potne erozije v širino bi lahko preprečili z ukrepom
definirane poti, s čimer bi glavno markirano pot na strani obložili z večjim kamenjem in
vejevjem in s tem preprečili širjenje potne erozije v širino ter nastajanje novih sekajočih
bližnjic in posledično tudi novih erozijskih jarkov (Path Repair Techniques, 2013). Kot sem
že omenil, so bili mnogi deli poti že obnovljeni in popravljeni s strani markacistov, a bi bilo,
zaradi razmeroma nekulturnega obnašanja slovenskih pohodnikov in planincev, ki hodijo vse
povprek in ustvarjajo nove bližnjice, smiselno postaviti opozorilne table in jih vsaj skušati
pozvati k prenehanju uporabljanja bližnjic ter posledično nadaljnjemu širjenju potne erozije.
Pred izdelavo zaključne seminarske naloge sem si zadal tudi cilj, da ocenim, kaj skozi čas bolj
uničuje planinsko pot na Kamniško sedlo. Po opazovanju na terenu sem ugotovil, da naravni
procesi ogrožajo bolj pohodnike oz. uporabnike poti. Po opazovanju na terenu pa glede same
planinske poti menim, da jo najbolj uničuje potna erozija, saj je le-ta prisotna skoraj skozi
celotno leto. Na podlagi vseh analiz sem izdelal naslednjo tabelo in karto.
Tabela 1: Odseki planinske poti, njihova razdalja, višinska razlika, ter ocena stopnje ogroženosti
planincev in stopnja jakosti potne erozije.

Ime odseka

Kamniška
Bistrica –
Kamniško sedlo
Kamniška
Bistrica –
Jermanca
Jermanca – V
klinu
V klinu –
Pastirci
Pastirci –
Kamniško sedlo

Višinska razlika
(m)

Ocena stopnje
ogroženosti
planincev zaradi
geomorfnih
procesov po
odsekih poti na
Kamniško sedlo

Ocena stopnje
jakosti potne
erozije po
odsekih poti na
Kamniško sedlo

4939 m

1275 m

2.

2./3.

1086 m

299 m

2.

3.

1330 m

190 m

3.

1.

1110 m

330 m

2.

2.

1413 m

456 m

2.

2.

Razdalja (m)

Avtor: Domen Vogrin, 2015.
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Slika 34: Ocena ogroženosti planincev zaradi geomorfnih procesov po odsekih poti na Kamniško sedlo.

Avtor: Domen Vogrin, 2015. Vir: Zemljevid poti /…/, 2013.

5.

Zaključek

Z izdelavo zaključne seminarske naloge sem želel prikazati, kateri so najpogostejši naravni in
antropogeni geomorfni procesi na območju planinske poti iz Kamniške Bistrice na Kamniško
sedlo. Kot mnoge druge planinske poti po Sloveniji, tudi planinsko pot na Kamniško sedlo
ogrožajo mnogi geomorfni procesi. Na obravnavanem območju pot in njene uporabnike
ogrožajo naravni procesi, kot so padanje in kotaljenje kamenja na meliščih, skalni odlomi in
podori skozi celotno leto ter pozimi snežni plazovi. Vsi procesi, razen snežnih plazov, so
prisotni na celotni poti. Snežni plazovi se pojavljajo na odseku med Jermanco in vrhom
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Kamniškega sedla. Najnevarnejši odsek na celotni poti je odsek med Jermanco in V klinu,
torej pod strmimi pobočji Brane. Območje ogrožajo prav vsi geomorfni procesi, katere sem
obravnaval v zaključni seminarski nalogi. Najnevarnejši so snežni plazovi, saj pot na tem
mestu preči kar štiri plazišča. Ostali odseki poti so ogroženi le ob izrednih razmerah, kot je
bila zima 2013/2014, ko je plaz s Planjave prihrumel nižje od Pastircev, kar pa se zgodi le ob
velikih količinah snega. Geomorfni procesi najbolj ogrožajo pohodnike in ne toliko same poti.
Poleg naravnih je na poti prisoten še en izrazit antropogen proces, to je potna erozija. Ta se
pojavlja na celotni poti med Kamniško Bistrico in Kamniškim sedlom. Stanje je razmeroma
slabo, saj je večina poti že v kritičnem stanju, kar pomeni, da se stanje slabša, to pa lahko
pripelje do nepopravljivega položaja. Tako stanje je na obravnavani planinski poti nad točko
V klinu, kjer se je pot ob izraziti potni eroziji poglobila na določenih mestih za kar pol metra.
Zaskrbljujoče je, da se poleg tega potna erozija ne širi le vertikalno, temveč tudi horizontalno
v širino. Poleg glavne markirane poti nastajajo še mnoge vzporedne bližnjice, kar še dodatno
degradira že tako občutljivo gorsko površje. Ob posredovanju Planinskega društva Kamnik so
markacisti z lesenimi bruni in manjšimi drenažami preprečili nadaljnjo potno erozijo, a ostalo
je še veliko odsekov, kjer bo podobna akcija kmalu potrebna. Naravnih procesov ni mogoče
preprečiti, medtem ko bi bilo to z antropogenenimi procesi mogoče, ali pa bi se dalo vsaj
omiliti škodo, ki jo povzročajo. Ukrepi bi bili zaradi razmeroma težko dostopnega terena
dragi, zato bi bil potreben temeljit razmislek, če je to nujno in v kolikšni meri. Ker se
gibljemo v gorskih območjih, kjer velja gibanje na lastno odgovornost, se moramo sami
zaščititi z zaščitno opremo kot je čelada in s spremljanjem vremenskih in snežnih razmer v
gorah pred samim obiskom le-teh. Na začetku, na koncu pa tudi med potjo bi bilo smiselno
postaviti opozorilne table o nevarnosti ob poti. Potrebne pa bi bile tudi table z opozorili o
potni eroziji, ki bi obiskovalce opozarjale o procesu, ki uničuje okolje, v katerem se nahajajo.
Planinska pot je torej pod udarom mnogih naravnih kot tudi antropogenih procesov. Pot
najbolj ogroža potna erozija, uporabnike poti, torej pohodnike oz. planince, pa naravni
geomorfni procesi.

6.

Summary

By making the final seminar task I wanted to show, which are the most common natural and
anthropogenic geomorphological processes in the area of hiking trail from Kamniška Bistrica
to the Kamniško sedlo. As many others hiking trails in Slovenia, there are also many
geomorphological process in hiking trail from Kamniška Bistrica to the Kamniško sedlo.
Hiking trail and mountaineers are threaten by falling rocks and rolling rocks throughout the
year. At winter there are also snow avalanches. All geomorphological processes, except snow
avalanches, are present along the entire trail. Snow avalanches occur on the section between
Jermanca and the top of the Kamniško sedlo. The most dangerous section of entire hiking trail
from Kamniška Bistrica to the Kamniško sedlo is section between Jermanca and V klinu,
below the steep slopes of mountain Brana. This area is threaten by all geomorphological
processes, which are mentioned in my final seminar task. The most dangerous in this section
are snow avalanches. The hiking trail crosses 4 routes of every year snow avalanches. Other
sections are dangerous only at special conditons, such as was winter 2013/2014. In this winter
there was a large amount of snow. Snow avalanche came from mountain Planjava and stopped
below the Pastirci. Geomorphological process are more the danger for mountaineers than the
hiking trail. There are not just natural geomorphological processes, but also one human
process, called path erosion. Path erosion is present all over the hiking trail from Kamniška
Bistrica to the Kamniško sedlo. The trail is in bad condition, at some sections the condition is
critical. The most critical condition is at the place of V klinu, where path erosion made
erosion ditches 50 cm deep. Path erosion is not spreading just vertically, but also horizontally
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in width. Because of that there are appearing new parallel paths near the main path, which
degrade sensitive mountain area. Mountaineering Society Kamnik started with repairs on the
hiking trail. Members of company built drainage and made stairs of wood. Where the repairs
were made, they prevented further path erosion, but there are still many sections, where
repairs should be done very soon. Natural processes can not be prevented, because they are
happening every day. Anthropogenic process, such is path erosion, can be prevented by some
repairs. Because of inaccessible terrain, the repairs on hiking trail from Kamniška Bistrica to
the Kamniško sedlo could cost too much. In the mountains we are walking at own risk. We
need to prevent the accidents by wearing helmets and with the observation of the weather
forecast and snow conditions in mountains before the actual visit of these. To prevent any
accidents there should be in the beginning, at the end and even among the hiking trail some
warning boards, which would warn mountaineers about hazards along the trail. There should
be also some warning boards about path erosion, which would warn mountaineers about the
process that destroys the environment in which they are located. As I said, the hiking trail
from Kamniška Bistrica to the Kamniško sedlo is endangered by natural and anthropogenic
processes. The hiking trail is endangered by path erosion and mountaineers are endangered by
the natural geomorphological processes such as falling rocks, rolling rocks and snow
avalanches.
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