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Izvleček
Geomorfološke značilnosti porečja potoka Račeve
V zaključni seminarski nalogi sem proučevala geomorfološke značilnosti porečja potoka Račeve,
ki leži v Zahodnem Predalpskem hribovju. Glavni namen naloge je bil proučiti in predstaviti
geomorfološke značilnosti porečja potoka Račeve, ki bistveno vplivajo na reliefno in
geomorfološko podobo obravnavanega površja. Z geomorfološko analizo sem preverjala in
proučevala že znane ter prepoznavala nove morfološke oblike na proučevanem površju. Opisala
sem litološke enote porečja Račeve, interpretirala stratigrafsko karto, opisala tektonske enote, vrsto
tektonskih struktur in njihovo orientacijo v prostoru. Predstavila sem korelacijo med litološkimi in
tektonskimi enotami ter prostorsko razporeditvijo geomorfnih oblik. Opisala in predstavila sem
tudi nastanek posameznih geomorfnih oblik in procesov, ki vplivajo, so pogoj ali zgolj
prisostvujejo pri nastanku in razvoju oblik na obravnavanem površju. Raziskava se torej
osredotoča na glavne reliefne in morfološke oblike, ki se nahajajo na območju porečja. S pomočjo
kabinetnega in terenskega dela so bile opravljene analize, s katerimi sem predstavila
geomorfološke značilnosti obravnavanega površja in izdelala geomorfološko karto porečja
Račeve.
Ključne besede: porečje potoka Račeve, geomorfologija, morfološke oblike, geomorfološko
kartiranje

Abstract
Geomorphological characteristics of the stream Račeva basin
In the final seminar paper I studied the geomorphological characteristics of the basin of the stream
Račeva, which lies in the western Alpine foothills. The main purpose of the paper was to examine
and present geomorphological characteristics of the stream Račeva basin that have a significant
impact on the terrain and geomorphological image of the studied surface. With the
geomorphological analysis I checked and studied already known, and identified new
morphological forms of the surface. I described the lithological units of the Račeva basin,
interpreted a stratigraphic map, and described the tectonic units, the type of tectonic structures and
their orientation in space. I presented the correlation between the lithological and tectonic units
and the spatial distribution of geomorphic shapes. I have also described and presented the
formation of the various geomorphological forms and processes, which affect, are the condition,
or only contribute to the creation and development of forms on the studied surface. The study thus
focuses on the major terrain and morphological forms, which are located in the area of the basin.
The analysis with which I presented the geomorphological characteristics of the surface and
produced a geomorphological map of the stream basin Račeva, was carried out with the help of
cabinet and field work.
Keywords: basin stream Račeva, geomorphology, morphological forms, geomorphological
mapping
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1. UVOD
Porečje potoka Račeve spada po Naravnogeografski členitvi za potrebe šolske geografije (Natek,
Ogrin, Žiberna; 2004) v Zahodno Predalpsko hribovje, po Gamsovi regionalizaciji (Gams, 1983)
v Škofjeloško hribovje. Potok Račeva si je svojo dolino izdolbel med pobočjem Žirovskega vrha
in slemeni Goropek, Opal, Leš, Kendovega griča, Krogarskega griča in Kovka. Razteza se od
razložene vasi Smrečje do manjše žirovske kotlinice, kjer se kot desni pritok izliva v Poljansko
Soro (Mihevc, 1980). Na obravnavanem območju prevladuje hribovit svet, z višinami od 500 do
1000 m, ki se v zahodnem in južnem delu strmo spušča proti dnu doline in kotline. Velike strmine
najdemo tudi ob pobočju številnih grap, ki so dodatno preoblikovale površje ter se nahajajo
predvsem na vzhodni strani doline. Dolina Račeve se nahaja na geološkem stiku alpskih in
dinarskih gradbenih enot, za katero sta značilni zapletena geološka struktura ter gosta rečna mreža.
Vode, ki so vrezovale v površje, so oblikovale zelo drobno razčlenjeno pokrajino z globoko
zajedenimi dolinami, dolinicami in grapami (Šifrer, 1974; Žaklej, 1967; Mihevc, 1980).

1.1 NAMEN IN CILJI
V zaključni seminarski nalogi sem želela preučiti geomorfološke značilnosti porečja potoka
Račeve. Za lažje dosežen namen raziskave sem si pred samo izdelavo zaključne seminarske naloge
zadala naslednje cilje:







predstaviti teoretske osnove o geomorfoloških značilnosti porečja potoka Račeve
omejiti območje preučevanja
predstaviti fizičnogeografske značilnosti porečja potoka Račeve
opraviti geomorfološko analizo porečja
sintetizirati pridobljene podatke
povzeti glavne ugotovitve raziskave

2. METODOLOGIJA
Izdelava zaključne seminarske naloge je vsebovala tako kabinetno kot terensko delo. Kabinetno
delo je vključevalo študij relevantne literature o območju preučevanja in o sami tematiki raziskave.
V okviru kabinetnega dela sem po izvedbi terena interpretirala pridobljene podatke.
Po pregledu literature o preučevanem območju in obravnavani problematiki, sem z deskriptivno
metodo predstavila že znane ugotovitve in raziskave o geomorfoloških značilnosti porečja potoka
Račeve.
Z literaturo, državnimi topografskimi kartami merila 1: 25000 in 1: 50000 ter s pomočjo drugih
geoinformacijskih orodij sem omejila območje preučevanja. Na podlagi te omejitve je potekala
nadaljnja izvedba zaključne seminarske naloge.
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Fizičnogeografske značilnosti porečja, v katerih sem zajela geološke, klimatološke, hidrološke in
reliefne značilnosti, sem predstavila s pomočjo relevantne literature. Opredelila sem tip podnebja,
v katerega spada območje raziskave in opisala njegove značilnosti. Predstavila sem tudi reliefne
tipe, ki se pojavljajo na preučevanem območju in njihove značilnosti. V predstavitvi hidroloških
značilnosti porečja sem predstavila poglavitne značilnosti potoka Račeve, pri geoloških
značilnostih pa osnovno kamninsko zgradbo preučevanega površja.
Kot že omenjeno je zaključna seminarska naloga vsebovala tudi terensko delo. Na terenu sem
preverjala v literaturi že omenjene morfološke oblike, jih proučevala in prepoznavala nove. Tako
imenovano morofografsko ali morfološko analizo sem izvedla z metodo morfografskega
kartiranja, pri čemer sem za osnovo vzela državno topografsko karto merila 1: 25000 in na njej
kartirala te oblike. V pomoč so mi bila tudi druga geoinformacijska orodja. Kot rezultat te analize
je nastala morfografska karta, v merilu 1: 25000. Poleg morfografske analize sem za izvedbo
geomorfološke analize porečja izvedla še morfostrukturno in morfogenetsko analizo. Z
morfostrukturno analizo sem poskusila pojasniti neposredne in posredne povezave med danajšnjim
reliefom in strukturo Zemljine notranjosti preučevanega območja. Predstavlja geološki del analize,
v katerem sem opisala litološke enote na preučevanem območju, interpretirala stratigrafsko karto,
opisala tektonske enote ter vrste tektonskih struktur- in njihovo orientacijo v prostoru. Predstavila
sem tudi korelacijo med litološkimi in tektonskimi enotami ter prostorsko razporeditvijo
geomorfnih oblik. Pri tem sem si pomagala z osnovno geološko karto in tolmačem. Tej analizi je
sledila izdelava morfostrukturne karte.
Pri morfogenetski analizi, ki že spada v sintezni del zaključne seminarske naloge, sem opisala in
predstavila nastanek posameznih geomorfnih oblik in procesov, ki vplivajo, so pogoj ali zgolj
prisostvujejo pri nastanku in razvoju oblik na obravnavanem površju. Analiza predstavlja
interpretacijo pridobljenih podatkov.
Glavne ugotovitve raziskave sem v zgoščeni obliki povzela v zaključku.

3. PREGLED RELAVANTNE LITERATURE
Literature, ki bi v celoti in neposredno obravnavala temo moje zaključne seminarske naloge in
pokrivala območje preučevanja, ni bilo na razpolago, saj z geomorfološkega vidika to območje še
ni bilo podrobneje preučevano. Našla sem kar nekaj raziskav, v katerih sta bila izbrana tema in
območje obravnavana zgolj posredno oz. kot del večjega območja. Iz teh raziskav sem zbrala
relevantne podatke o izbranem območju in tematiki. Besedilo, ki se najbolj celostno dotika teme
moje zaključne seminarske naloge, je Prirodno geografska podoba Žirovske kotlinice (Žakelj,
1976). Kar nekaj uporabnih podatkov in informacij sem dobila iz dela Franca Planine Reka Sora,
njeno porečje in njen režim ter Andreja Mihevca, Račevsko jezero med Žirovskim Vrhom in
Rovtami (Mihevc, 1980; Planina, 1961). Za pomoč pri razumevanju problematike
geomorfološkega kartiranja sem se oprla na delo Ivana Gamsa, Geomorfološko kartiranje na
primeru Rakitne in Glinic (Gams, 1968) ter na delo tujih avtorjev Guide to medium-scale
geomorphological mapping (Demek, Embleton, 1978).
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4. OMEJITEV OBMOČJA
Preučevano območje po Naravnogeografski členitvi za potrebe šolske geografije (Natek, Ogrin,
Žiberna, 2004) spada v Predalpsko, natančneje Zahodno predalpsko hribovje, kjer so kot glavni
kriteriji členitve uporabljeni morfološki reliefni tipi, kamninska sestava, podnebje in morje. Po
Gamsovi regionalizaciji iz leta 1983 (Gams, 1983) spada v Škofjeloško hribovje. V dopolnjeni
Gamsovi Pokrajinsko ekološki členitvi (Špes in sod., 2002) raziskovalno območje spada k enotama
Dno Poljanske doline in Planotasto hribovje med Žirmi in Idrijo z območjem južno od Žirov.
Porečje potoka Račeve, ki sem ga v tej zaključni seminarski proučevala, sem omejila po sami meji
porečja. Mejna črta le tega poteka po naslednjih grebenih: Opale, Goropeke, Leše, Kendov grič,
Krogarski grič, Kovk, Lavrovec, Goli vrh in Žirovski vrh. Potok priteče v Žirovsko kotlinico, kjer
se konča z izlitjem v Poljansko Soro.
Slika 1: Karta lokacije preučevanega območja.

Avtor: A. Treven, 2015. Vir: Držana topografska karta 1: 50000, GURS.
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5. FIZIČNO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PREUČEVANEGA
OBMOČJA
5.1 GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Kamninsko sestavo porečja potoka Račeve lahko razmejimo na levi in desni oz. vzhodni in zahodni
del območja. Na levem bregu porečja prevladujeta temno siv apnenec in dolomit žažarske plasti,
na katerem ležijo triasni lapornati apnenci, dolomiti in peščenjaki. Vzhodni oz. desni del območja
pa gradijo grödenski skladi – to so zelenkasto sivi peščenjaki, alevrolit, konglomerati in skrilvaci.
Za dno doline porečja Račeve so značilni nanosi potokov in hudournikov, ki iz bližnjih pobočij
pritekajo v Račevo ter s sabo prinašajo različen rečni material, med katerimi prevladujejo
vijoličasto-rdeči peščenjaki. (Mihevc, 1980; Planina, 1961, Osnovna geološka karta, 1967).

5.2 RELIEFNE ZNAČILNOSTI
Na obravnavanem območju prevladuje hribovit svet, z višinami okrog od 500 do 1000m, ki se v
zahodnem in južnem delu strmo spušča proti dnu doline in kotline. Velik naklon površja je značilen
tudi ob pobočju številnih grap, ki so dodatno preoblikovale površje ter jih najdemo predvsem na
vzhodni strani doline, na pobočju Žirovskega vrha, proti kateremu se svet postopoma vzpenja tudi
iz Žirovske kotline. Tudi samo dno doline se stalno rahlo vzpenja v smeri proti Smrečju (Žaklej,
1976; Mihevc, 1980). Dno doline je poseljeno, pobočja pa so poraščena z gozdom. Kot omenjeno
porečje spada v Škofjeloško hribovje. Ta obsega območje porečij Selške in Poljanske Sore.
Pripisujemo mu tudi del alpskega predgorja med Ljubljansko kotlino in reko Idrijco ter vsa južna
pobočja Jelovice in Ratitovca, ki spadajo po svoji zasnovi že k Alpam ter tudi nižje apneniške
planote v porečju Poljanske Sore, južno in zahodno od Žirov, kjer že najdemo značilnosti
dinarskega kraškega sveta. Škofjeloško hribovje predstavlja prehod iz alpskih v dinarskokraške
pokrajine. Zanj je značilna izrazita razčlenjenost. Nahaja se na geološkem stiku alpskih in
dinarskih gradbenih enot. Zanj sta značilni zapletena geološka struktura ter gosta rečna mreža.
Vode, ki so vrezovale v površje, so oblikovale zelo drobno razčlenjeno pokrajino z globoko
zajedenimi dolinami, dolinicami in grapami (Šifrer, 1974).

5.3 PODNEBJE
Porečje Račeve spada v tip zmerno celinskega podnebja zahodne in južne Slovenije. Povprečna
temperatura najhladnejšega meseca je med 0 in -3º C, najtoplejšega pa med 15 in 20º C. Za ta tip
podnebja je značilno, da so povprečne oktobrske temperature višje od aprilskih. Prevladuje
submediteranski padavinski režim. Na leto pade od 1300 do 2800 mm padavin (Ogrin, 1996).
Padavine so torej na preučevanem območju izdatnejše v vseh letnih časih. Opozoriti je potrebno
na nevihte in močne nalive, ki so pogostejši poletji in zgodaj jeseni. Takrat lahko vremenske
situacije v Škofjeloškem hribovju povzročajo katastrofalne nalive (Žakelj, 1976).
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5.4 HIDROLOGIJA
S karte lahko vidimo, da je preučevano območje na gosto prepleteno s površinsko tekočimi
vodami, pri čemer še posebno izstopa hrbet Žirovskega vrha. Račeva izvira pod Lavrovcem, v
bližini kmetije Mogan. Na poti do Poljanske sore, v katero se izliva kot njen desni pritok, zbira
potoke iz Žirovskega vrha: iz Plastuhove, Snopkove, Melcove in Špehove grape ter Jezernico.
Potok Rakulka, ki se je včasih izlival v Račevo, so speljali skozi Dobračevo in tako sedaj teče
direktno v Soro. Iz zahodnega dela preučevanega območja priteče v dolino le potok Grkovec in še
nekaj manjših potokov z izrazitejšim hudourniškim značajem iznad Goropek, Opal, Leš,
Kendovega in Krogarskega griča ter Kovka. Nad izvirom Račeve, pod Smrečjem, leži Račevsko
ali Smreško jezero. Potoki iz Žirovskega vrha, ki imajo izrazit hudourniški značaj, so ob naraslih
vodah razdirali in odnašali vijoličasto-rdeče permske peščenjake in v obliki vršajev zasipali
kotlinsko dno. Skupaj z Račevo so Soro potisnili ob rob Žirovske kotline. Kljub večji količini
vode, ki jo premore reka Sora, je le ta zaradi odpornejših kamnin po katerih teče, transportirala
manj materiala in bila tako posledično odrinjena na rob Žirovske kotline. Večina hudourniških
potokov, ki pritekajo iz okoliških pobočij, je reguliranih. Na skoraj vseh so postavljene tudi
hudourniške pregrade, saj je Račeva s pritoki poznana po naraslih vodah. S pobočja Žirovskega
vrha hudourniški potoki odvajajo padavine ter tako ob poletnih nevihtah ali obilnejših padavinah
jeseni radi poplavljajo (Planina, 1961; Žaklej, 1976).
Slika 2: Potok Račeva.

Avtorica: Anamarija Treven, 2015
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6. GEOMORFOLOŠKA ANALIZA
Glavna raziskovalna metoda v geomorfologiji je geomorfološko kartiranje. Namen
geomorfološkega kartiranja je preučevanje oblik in nadaljnje interpretacije morfogenetskih in
morfokronoloških značilnosti oblik ali širšega območja. Geomorfološke karte v splošnem
prikazujejo morfologijo, genezo in starost oblik, njihovo povezovanje, prostorsko razporeditev in
njihovo regionalizacijo. Karte niso samo znanstveno pomembne, saj imajo tudi velik praktičen in
poučen pomen (Demek, Embelton,1978).
Po Gamsu (Gams, 1968) mora geomorfološka karta na osnovi topografske karte v merilu 1:50001: 50000 vsebovati:
 morfografski vidik, s katerim na karti prikažemo geomorfološke oblike glede na obseg ali
položaj,
 geomorfostruktruni vidik, ki predstavlja povezanost reliefnih oblik glede na geološko
podlago in tektonsko strukturo,
 vidik geneze reliefnih oblik, ki označuje procese, ki so v geološki preteklosti izoblikovali
erozijske, abrazijske, akumulacijske, glacialne, korozijske in druge oblike,
 geokronološki vidik, ki sporoča starost reliefnih oblik (npr. pliocenski nivo, würmska
terasa),
 dinamičen geomorfološki vidik, ki določa geomorfološke procese, ki v sedanjosti
preoblikujejo preučevano površje,
 funkcijski geomorfološki vidik, ki predstavlja reliefne oblike glede na funkcijo, ki jo imajo
do drugih geografskih, zlasti družbeno-geografskih pojavov,
 vidik geomorfološkega rajoniziranja (močvirna ravnina, vrtačasti kras).
Gams (Gams, 1968) pravi, da je izbira uporabljenih vidikov na določenoi geomorfološki karti,
odvisna od samega namena kartiranja. Na nobeni karti pa ne najdemo vseh prej naštetih vidikov.
S tem se strinajo tudi avtorji knjige Guide to medium – scale geomrphological mapping (Demek,
Embelton, 1978), ki pravijo, da geomorfološko kartiranje bazira na eni, dveh ali večih
kombinacijah metod in analiz. V omenjeni knjigi podrobneje predstavijo posamezne metode.


Morfološka metoda določi meje in dimenzije posameznih reliefnih elementov. Definira
sestavne dele kompleksnejših reliefnih oblik, predstavi povezanost različnih reliefnih
elementov za celotno preučevano območje ter predstavi vzorec njihove razporeditve v
prostoru.



Morfofacies metoda preučuje medsebojno odvisnost med izoblikovanostjo površja in
odloženim materialom. Podrobne raziskave odloženih sedimentov predstavljajo temelj te
metode. Ta metoda tako vključuje tudi delo v laboratoriju, kjer se določi starost odloženega
materiala.



Morfostrukturna metoda prikazuje povezanost reliefnih oblik z geološko strukturo.
Velike reliefne oblike kot so grebeni, ravnice različnih tipov, veliki bazeni, kotline, nižavja
in drugi, tudi manjši reliefni elementi, so povezani s tektoniko in predstavljajo aktivne ali
pasivne strukturne oblike, ki so različno preoblikovane zaradi denudacije in akumulacije.
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Morfo-neotektonska metoda predstavlja preučevanje povezanosti reliefa z mlajšimi
tektonskim premiki, ki morajo temeljiti na raziskovanju celotne geološke zgodovine na
določenem območju, na korelaciji med mlajšimi in starejšim tektonskim gibanjem, na
načinu, trendu in razsežnosti premikanja. Tektonski premiki se sprožijo ob različnih časih,
na različnih območjih in ustvarjajo nove reliefne oblike, spreminjajo pobočja, uničujejo
vodotoke in s tem bistveno vplivajo na nadalnji proces razvoja površja. Intenzivna novejša
tektonska premikanja lahko pogosto povzročijo popolno preobrazbo tektonsko starega
površja. Za pojasnitev geneze reliefa je potrebna analiza preteklih gibanj skorje. Takšna
analiza lahko osvetli vprašanje o starosti zemljinega površja in njenih delov, ki so
preoblikovani z eksogenimi procesi. Z raziskovanjem površja v povezavi s soodvisnostjo
odlaganja materiala je mogoče pojasniti novejše tektonsko delovanje. Aktivna tektonika,
posebej v goratih pokrajinah, povzroča tudi denudacijo.



Morfogeografska metoda preučuje odnos med zemeljskim površjem in drugimi deli
Zemljine geosfere (atmosfero, hidrosfero, biosfero). Na porazdelitev eksogenih procesov
na Zemljini površini vpliva zemljepisna širina klimatskega coniranja, ki je premaknjena in
malo zapletena zaradi gorskega reliefa. Preučevanje razmerja med površjem in širšimi
podnebnimi območji sestavlja celovito analizo trenutnega razvoja površja na določenem
območju. Zato so podatki iz sorodnih ved, kot je npr. klimatologija, nujno potrebni.



Morfodinamična metoda pojasnuje dinamiko današnjih endogenih in eksogenih
procesov, ki je bistvenega pomena za razumevanje razvoja, njegove intenzitete in starosti
površja. To zahteva opazovanje procesov na samem območju, posebno tam, kjer je njihova
dejavnost največja. Tovrstna opazovanja so zelo pomembna. Večina postopkov je
uporabljenih za preučevanje sedanjih pokrajinotvornih procesov. Najpomembnejši so tisti
postopki, ki vsebujejo:
 terenska opazovanja na določenih lokacijah; ti vključujejo geodetske meritve na
podlagi stopnje delovanja nekaterih procesov,
 napoved katastrofalnih eksogenih in endogenih dogodkov na podlagi statističnih
analiz njihovih časovnih presledkov do ponovitve,
 eksperimentalne študije,
 primerjavo zračnih in vesoljskih slik, ki so bile posnete pred in po posebnih
dogodkih, zlasti tistih, ki so katastrofalne narave.



Paleogeomorfološka metoda preučuje, kakšno je bilo preučevano površje v preteklih
geoloških obdobjih, saj se značilnosti iz starejših obdobij pogosto pojavljajo v sedanji
pokrajini. Pri analizi sedanjega stanja površja, je potrebno posebno pozornost nameniti
stopnjam preoblikovanja primarne zemeljske površine.
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6.1 MORFOSTRUKTURNA ANALIZA
Za obravnavano območje so značilne kamnine paleozojske starosti. Na desni strani doline Račeve,
na permokarbonskih sedimentih ležijo pretežno rdečkasti, redkeje sivkasti kremenovi peščenjaki
grödenskih skladov. Omenjeni sediment največji obseg in debelino v pasu doseže na območju, ki
se prične v Smrečju in zajema območje Žirovskega Vrha ter sega preko Poljanske Sore in Savodnja
v smeri Škofjega (Grad, Ferjančič, 1976). Na območju Žirovskega Vrha se grödenski skladi
pojavljajo na črnem glinastem skrilavcu. Delimo jih na spodnji del ali sivo serijo ter na zgornji del
ali rdečo serijo. Siva serija je grajena iz sivo zelenkastega sljudnatega kremenovega peščenjaka,
alevrolita in konglomerata. Ta serija je za Žirovski vrh pomembna, ker je nosilec urana. Zgornji
del grödenskih skladov ali rdečo serijo gradi v večini sljudnati rdeči peščenjak, ki se menjava z
alevrolitom, redkeje s konglomeratom (Grad, K., Ferjančič, L., 1976). Od leta 1960 so bili
grödenski skladi intenzivneje raziskovani zaradi najdene uranske mineralizacije na Žirovskem
Vrhu. Med grödenskimi skladi na tem območju prevladuje drobno do srednjezrnat peščenjak.
Konglomerat, ki je ponavadi drobno zrnat, postopoma prehaja v peščenjak. Prodniki dosežejo
velikost do 5 cm (Grad, K., Ferjančič, L., 1976).
Na levi strani doline Račeve prevladujejo kamnine zgornjepermske starosti. To so kamnine
žažarske stopnje. Zgornjepermski apnenec in dolomit leži na grödenskih skladih, v pasu, ki poteka
po dolini Račeve, preko Žirov in Javorjevga dola, skoraj do doline Idrijce. Žažarske sklade je
Ramovš (Ramovš, 1958) razdelil na 12 horizontov glede na fosilne ostanke, tako da je združil
posamezne delne profile različnih območij. Večje število fosilnih ostankov se pojavlja le lokalno,
ponekod pa celo manjkajo (Grad, Ferjančič, 1976). Anton Ramovš je ugotovil, da se v zgornjem
delu Račeve nahajajo zgornji permski skladi. Razdelil jih je na sedem plasti: v spodnjih delih ležijo
debelo ploščati apnenci z bogato morsko favno, v zgornjih delih postajajo fosilni ostanki čedalje
redkejši, dokler apnenci ne vsebujejo več okamenin. Na vrhu apnenčaste sklade nadomestijo
dolomitni laporji, ki prehajajo v werfenske dolomitno apnene plasti, rožnato-rjave ploščate
dolomite s sljudno primesjo, sive dolomite, dolomitizirane apnence ter sive apnene sklade (Žakelj,
1976).
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Slika 3:Karta geološke zgradbe porečja Račeve.

6.1.1 TEKTONIKA
Preučevano območje spada k Dinaridom kot južna veja alpidskega orogena. Prevladuje narivna in
luskasta zgradba, nastala v času alpidske orogeneze. Pritiski so prihajali v glavnem s severa in
severovzhoda. Ozemlje je preoblikovano s prelomi v terciarju, ki potekajo v smeri SZ-JV ali
prečno nanjo. Na obravnavanem območju se nahajata dva pomembnejša preloma. Lomskozavraški prelom se imenuje po naseljih Lom in Zavratec. Poteka od Kanomlje, severno od
idrijske topilnice proti Hlevišam in Smrečju. Ob prelomu je spuščeno območje severno od
preloma. Ledinski prelom pa se imenuje po Ledinah. Poteka od zahoda proti vzhodu, od Spodnje
Idrije prek Ledin in Žirov proti Hlevišam in Smrečju. Ob prelomih so severna krila spuščena (Grad,
Ferjančič, 1976).
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6.2 MORFOGRAFSKA ANALIZA
Na obravnavanem območju sem proučevala morfografske oblike:
Potok Račeva izvira v dveh izvirih pod Lavrovcem, in sicer pod domačijo Mogan. Izvira se
združita v potok, ki v ozki in strmi soteski dolbe strugo do domačije Bogataj. Tam se ozka grapa
razširi v širšo dolino. Dolina potoka Račeve dobi pravo dinarsko smer in nadaljuje svojo pot do
manjšega mesta Žiri, katerega del leži tudi na njegovem vršaju. Ker Račeva ob obilnejših
padavinah rada poplavlja, je v Žirovski kotlini njena struga regulirana. Na poti do izliva v
Poljansko Soro zbira vodo iz številnih grap, manjših in večjih hudourniških potokov. Škrbinova
grapa se združi z Rozozovim grabnom pri domačiji Šubic in združena tečeta do izliva v Račevo.
Kraj, kjer pride do izliva, domačini imenujejo Maln. Direktno pod Golim vrhom se prične
Potokrski graben in se konča z izlivom pri Debencu. Na začetek Žirovske kotline, v Novo vas, iz
Žirovskega vrh priteče potok, ki si je strugo izoblikoval v Melčevi grapi. Malo pred samim
središčem Žirov se v Račevo steka še voda, ki priteče po Plastuhovi grapi. Nad Bedrihom izvira
Jezernica, ki teče preko Nove vasi in se pri tovarni Alpina izliva v Račevo. V Račevo je nekdaj
tekel tudi potok Rakulka. Njegova struga je sedaj regulirana in spremenjena tako, da teče direktno
v Poljansko Soro. Levi pritok Račeve predstavlja le potok Grkovec, ki se izliva v Račevo sredi
doline, v bližini domačije Debenc, in nekaj manjših hudourniških potokov. Tudi ti pritoki z
izrazitim hudourniškim značajem so ob izlivih regulirani. Na nekaterih od njih so postavljene tudi
hudourniške pregrade.
Slika 4: Izliv potoka Račeve v Poljansko Soro

Avtorica: Anamarija Treven, 2015.
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Pri Smrečju, v Jeličju, kot to območje poimenujejo domačini, v povirju reke Račeve, na prehodu
iz alpskega v dinarski svet, leži manjše presihajoče jezero, imenovano Račevsko jezero
(Znamenitosti našega kraja, 2013). Jezero za pokrajino predstavlja posebnost, saj le ob visokih
vodah voda površinsko odteka v Račevo. Navadno se pretaka podzemeljsko proti neznanim
izvirom. Po geoloških razmerah predvidevajo, da voda odteka v dolino Sore in njenega pritoka
Sovre. Nižje v dolini Račeve izvirov, kjer bi voda lahko prihajala na dan, več ni (Mihevc, 1981).
Erozijski jarki so pogosta reliefna oblika na strmih pobočjih. Nastanejo z rušenjem podzemnih
kanalov ali na pobočjih, kjer so zemeljski plazovi ustvarili globoke in premočrtne zajede s strmimi
bregovi. Razvijejo se postopoma, tako da zaradi ruše nastanejo majhne depresije, v katerih se
zadržuje vodni tok. Nato pride do erozije in izpiranja gradiva, povečevanja in združevanja depresij
v začetni erozijski kanal. V dolino Račeve priteka iz bližnjih pobočij Žirovskega Vrha, Goropek,
Opal, Leš, Kendovega in Krogarskega griča ter Kovka veliko hudournikov, ki imajo strugo v
erozijskih jarkih. Pri tem izstopa predvsem vzhodna stran doline, kjer voda iz Žirovskega Vrha
priteka po številnih grapah (Komac, Zorn, 2007).
Slika 5: Hudourniška pregrada

Avtorica: Anamarija Treven, 2015.
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Vršaj predstavlja odloženo gradivo, ki ga je potok odložil tam, kjer se zmanjša naklon dolinskega
dna oz. se dolina dovolj razširi. Največkrat se to zgodi, ko pride do stika doline z ravnino oz. drugo
večjo dolino, kjer se vodi zmanjša transportna sposobnost. Da bi le ta ohranila energijo, odloži del
gradiva, ki se nato po površju razprostre v obliki pahljače. V zgornjem delu so vršaji ozki in zelo
debeli, v srednjem delu so debeli, v spodnjem pa so široki in plitvi. Glede na obliko ločimo
meliščne, hudourniške, potočne in dolinske. V dolini potoka Račeva se najpogosteje pojavlja
hudourniški vršaj ob hudourniških potokih, ki tečejo po pobočju Žirovskega vrha. Zanje je
značilno, da so strmi. Nastanejo ob izstopu hudournika v dolino. Na preučevanem območju se
pojavlja tudi dolinski vršaj, ki nastane ob izteku doline na širšo ravnino ali v kotlino. Zadnje
omenjena oblika vršaja je značilna za potok Račevo, ki odlaga material na prehodu v širšo Žirovsko
kotlino (Komac, Zorn, 2007).
Usad je plitvi zemeljski plaz, ki zajame le preperino. Usadi in zemeljski plazovi predstavljajo
pomemben dejavnik pri nastajanju dolin, saj tako visoko v povirju nastajajo doline s širokim
ploskim dnom, ki se zajedajo v pobočje. Pomembni so tudi v konkavnih legah, saj povzročajo
zadenjsko erozijo oz. razvoj dolin. Z njimi se povečuje naklon pobočij, spreminja pa se tudi
prevladujoča ukrivljenost. Iz konveksnih pobočij nastajajo konkavna, oz. konkavni spodnji del
pobočij, ki se zajeda vedno višje. Končni rezultat tovrstnega preoblikovanja površja so slemena
pod katerimi so strma površja, ki se nadaljujejo v obsežnejše, dolgo in položno konkavno pobočje.
(Komac, Zorn, 2007)V Račevski dolini se usadi pojavljajo na zahodni strani doline in se vlečejo
po dolini navzdol, južneje od domačije Noč.
Slika 6: Usadi v dolini Račeve.

Avtorica: Anamarija Treven, 2015.
Vrbančkov kamnolom, kjer so našli fosilne ostanke in samorodno žveplo, leži približno 2 km
jugovzhodno od Žirov, v Račevi za domačijo pri Kavčiču. Kot se spominjajo domačini so
kamnolom opustili že pred več desetletji. Kamnina je danes odkrita v dolžini dobrih 10 m. Plasti
skladnatega temno sivega apnenca so visoke približno 8 m. Območje kamnoloma se počasi
zarašča, opazimo lahko le še intenzivno kopanje iskalcev mineralov. V plasteh črnega apnenca so
že na daleč opazni do 5 cm veliki gomolji belega kalcita. Tu in tam so še vidni ostanki školjčnih
in polžjih lupin, ki so bile nadomeščene s kalcitom (Vidrih, Rakovc, Herlec, 2006). V Sloveniji je
le nekaj nahajališč žvepla in eno izmed njih je v Vrbančkovem kamnolomu v Račevi. Žveplo
najdemo v drobnih kristalih med kalcitom. Običajno skupaj zapolnjujeta fosilne ostanke polžev in
ramenonožcev (Mikuž, Vidrih, Stare, 2006).
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Slika 7: Opuščen kamnolom, kjer so najdeni fosili.

Avtorica: Anamarija Treven, 2015.
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6.3 MORFOGENETSKA ANALIZA
Slika 8: Geomorfološka karta porečja Račeve

Že ob pogledu na karto porečja lahko opazimo, da ima Račeva pravo dinarsko smer. Le v svojem
zgornjem delu skrene z omenjene smeri, ko dolbe strugo okoli hriba Lesec. Ob primerjavi z
geološko karto ugotovimo, da v tem delu struga potoka sovpada s potekom Ledinskega preloma,
ki poteka od zahoda proti vzhodu, od Spodnje Idrije preko Ledin in Žirov proti Hlevišam in
Smrečju (Grad, Ferjančič, 1976).
V Račevo priteka veliko več vode z vzhodnih pobočij, kot z zahodnih. Razlog je v kamninski
sestavi porečja. Zahodni del porečja sestavljajo prepustne, delno zakrasele, zahodni del pa
neprepustne kamnine.
Tudi Račevsko jezero je nastalo zaradi stika prepustnih in neprepustnih kamnin. V povirju so se v
Račevo z desnega dela iztekali pritoki, hkrati pa je na omenjenem stiku izgubljala vodo, ki je skozi
nastajajoče požiralnike odtekala v dolino Sore. Tako se je erozijska moč Račeve v zgornjem delu
doline zmanjševala in zaostajala pri vrezovanju. Na območju, kjer je Račeva izgubljala največ
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vode je verjetno nastala kraška depresija s ponori, ki jo je erozija Račeve dosegla šele v geološki
sedanjosti (Mihevc, 1980).
Za levo, zahodno, stran porečja so značilne velike strmine. Te so deloma pogojene s tektonskim
zastajanjem ravninskega dna, hkrati pa so bili spodnje triasni skladi dolomitov in apnencev
odpornejši in za vodo propustnejši. Tudi na pobočjih grap Žirovskega vrha lahko vidimo enako
velike strmine, ki pa so rezultat močne globinske erozije tekočih voda, ki razdirajo grödenske
peščenjake in skrilavce (Žakelj, 1976).
Vršaji so nastali z nasipanjem rečnega materila Račeve in drugih potokov. Na poti po grapah,
imajo ti hudourniki višji strmec in tako s sabo odnašajo vijoličasto-rdeče peščenjake, ki jih nato
pri vstopu v dolino, ko se jim strmec nenadoma zniža, odložijo. Vršaji imajo odločilno vlogo tudi
pri poselitvi območja. Na vršaju Melčeve in Plastuhove grape je nastala Nova vas. Tudi samo
mesto Žiri leži na vršaju potoka Račeve.
Za zahodni del preučevanega območja je zaradi velikih strmin značilen daljši pas pojavljanja
usadov, ki bistveno vplivajo na samo podobo pokrajine. Najpogosteje se utrgajo na strmih delih
pobočij, po obilnejših padavinah, ko je preperelina napojena z vodo.
Na preučevanem območju je tudi območje fosilov. Ti so prišli na površje, ker je v preteklosti na
mestu njihovega nahajališča deloval kamnolom. Tu in tam so še vidni ostanki školjčnih in polžjih
lupin, ki so bile nadomeščene s kalcitom. Kalcitni gomolji so na tem mestu zaradi moldične
poroznosti oziroma kalupa, kjer so meteorne vode iz že dodobra strjenega apnenčevega
drobnoznatega sedimenta selektivno raztopile aragonitne skelete školjk in polžev (Vidrih, Rakovc,
Herlec, 2006).

7. SKLEPI
Porečje Račeve se nahaja v Škofjeloškem hribovju, ki je del Zahodno predalpskega hribovja.
Prevladuje z grapami razčlenjen, gozdnat in strm svet. Dolina potoka Račeve je v svojem povirnem
delu, ko potok strugo vrezuje okoli hriba Lesec, ozka soteska. Razteza se med pobočjem
Žirovskega vrha in slemeni Goropek, Opal, Leš, Kendovega griča, Krogarskega griča in Kovka,
od manjše razložene vasi Smrečje do manjšega mesta Žiri. Vzdolž struge poteka tudi Ledinski
prelom, ki dolini daje pravo dinarsko smer.
Velike strmine so značilne predvsem za zahodno stran, kjer sta dolomit in apnenec, ki sestavljata
omenjen del porečja, odpornejša in za vodo propustnejša. Velik naklon najdemo tudi ob pobočju
številnih grap, ki so dodatno preoblikovale površje. Nahajajo se predvsem na vzhodni strani doline,
na pobočju Žirovskega vrha. Tla na tem delu gradijo peščenjaki, konglomerati in skrilavci, ki so
za vodo manj odporni in propustni, zaradi česar je vzhodna stran porečja bolj podvržena globinski
eroziji.
Na obravnavanem območju so padavine skozi celo leto obilne. Poleti in zgodaj jeseni, ko so
značilne nevihte in močnejši nalivi, potok Račeva skupaj s hudourniškimi pritoki rad poplavlja in
občasno povzroči tudi katastrofalne posledice.
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Osnovni namen zaključne seminarske naloge je bil preučiti geomorfološke značilnosti porečja
potoka Račeve. Zaključimo lahko, da je poglavitni dejavnik razvoja in oblikovanosti površja
porečja Račeve njegova geološka zgradba. Ta vpliva na naklone pobočij, gostoto rečne mreže ter
razporeditev vodotokov. Na vzhodni strani preučevanega območja, kjer prevladujejo neprepustne
kamnine (peščenjaki in skrilavci), je gostota vodotokov večja kot na drugi strani, kjer tla gradijo
prepustne kamnine (apnenec in dolomit). Kamninska sestava je vplivala tudi na razvoj samih
geomorfnih oblik, kot so npr. usadi, ki so nastali z vodnim odnašanjem manj odpornih vijoličastordečih peščenjakov. Pomembno vlogo ima tudi podnebje, ki z obilnejšimi padavinami pripomore
k poplavlanju Račeve in njenih pritokov ter k sprožitvi usadov na namočenih tleh.

8. SUMMARY
The Račeva basin is located in Škofjeloški hills, which is part of the Western Alpine foothills,
where a steep forested world broken up by ravines is prevalent. The Račeva stream valley is a
narrow gorge in its headwater part, where the stream makes its way around the hill Lesec. It
stretches between the slope of the Žirovski peak and the ridges Goropek, Opal, Leš, Kenda hill,
Krogar hill and Kovk, from the small village Smrečje to the small town Žiri. Along the riverbed
lies the Ledina fault, which gives the valley the correct dinar direction.
The great slopes are characteristic primarily for the west side, where dolomite and limestone are
located, which make up the said part of the basin, and are more resistant and permeable by water.
A large incline can also be found on the slopes of the many ravines that have further reshaped the
surface. They are located primarily on the east side of the valley, on the slopes of Žirovski peak.
The ground in this area consists of sandstones, conglomerates and shales, which are water resistant
and less permeable, resulting in the east basin being more prone to deep erosion.
The rainfall in the studied area was abundant throughout the year. During the summer and the early
autumn, when storms and strong rains are typical, the stream Račeva will flood, which occasionally
results in catastrophic consequences. The primary purpose of the final seminar paper was to
examine the geomorphological characteristics of the basin of the Račeva stream. It can be
concluded that the main factor in the development and shape of the surface of the Račeva stream
basin is its geological structure, which affects the slopes of hillsides, the river network density and
the distribution of water courses. On the east side of the studied site, where impermeable rocks are
prevalent (sandstone and shale) the density of the streams is greater than on the other side, where
the ground is mainly build with permeable rocks (limestone and dolomite). The geological
structure has also affected the development of geomorphic features themselves. For example,
landslides that are caused by water sweeping away the less resistant purple - red sandstone. Climate
also plays an important role, because it contributes to the flooding of the Račeva stream and its
subsidiary streams, and consequently to landslides on the soaked ground.
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