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Grape v Polhograjskem hribovju
Polhograjsko hribovje so v veliki meri ustvarili in preoblikovali fluvialni in denudacijski
geomorfni procesi. Ena izmed najbolj pogostih fluviodenudacijskih reliefnih oblik so tudi
grape. Te so v Polhograjskem hribovju številne in jih najdemo praktično povsod. Po obliki,
velikosti in globini so si med seboj zelo različne. Nastale so z delovanjem površinskih
vodotokov in pobočnih procesov, ki so na neprepustnih kamninah izdolbli številne grape.
Nekatere izmed njih je poselil in jih na svojevrsten način preoblikoval tudi človek.
Namen naloge je preučiti geografske značilnosti številnih grap, ki prepletajo Polhograjsko
hribovje. Naloga je bila izdelana na podlagi predhodne literature, s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov in predvsem terenskega dela. Vsebuje splošen pregled dosedanje
literature in raziskovanj v uvodnem delu, krajši regionalnogeografski opis Polhograjskega
hribovja v drugem delu, podroben opis fizično- in družbenogeografskih dejavnikov s
poudarkom na grapah v tretjem delu ter podroben opis treh konkretnih primerov grap in
njihovo medsebojno primerjavo v zadnjem delu. Delo vsebuje mnogo avtorskih fotografij ter
nekaj kart, izdelanih s pomočjo geografskih informacijskih sistemov in drugih programov za
obdelavo slikovnega in kartografskega gradiva.
Ključne besede: geomorfologija, grape, Polhograjsko hribovje, fluvialni geomorfni procesi,
denudacijski procesi
Abstract
Ravines in the Polhov Gradec Hills
Polhov Gradec Hills have been mostly transformed by the fluvial and denudational
geomorphic processes. One of the most typical fluvial landforms are ravines (small, steep, and
narrow valleys usually cut by the upper tributaries of the river). They are numerous and can
be found in different shapes, sizes and depths throughout the Polhov Gradec Hills. They have
been made by the fluvial action of small headwaters and slope processes, which have carved
numerous different ravines in impermeable rocks. Some of them were also inhabited and
transformed by man. The purpose of this paper is to study the geographical characteristics of
these ravines that interlace the Polhov Gradec Hills. This paper was made on the basis of
relevant literature, geographic information systems and fieldwork in particular. It contains an
overview of previous literature and research in the first part, a short regionalgeographic
description of the Polhov Gradec Hills in the second part, a detailed description of the
physical and human geography factors, with emphasis on the gorges in the third part, and a
very detailed description of the three examples of gorges and their mutual comparison in the
last part. The paper also includes many original photographs made in the field and several
maps produced with geographic information systems and other programs for image and
cartographic material processing.
Key words: geomorphology, ravines, Polhov Gradec Hills, fluvial geomorphic processes,
denudation
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1. UVOD
1.1 FLUVIODENUDACIJSKI RELIEF IN GRAPE
Fluvialni tip zemeljskega površja, njegov nastanek in delovanje ter z njim povezane reliefne
oblike so bile ljudem na različnih prostorskih ravneh že od nekdaj zanimive in vredne
proučevanja. Zelo zanimive za proučevanje so tudi nastale erozijske in akumulacijske oblike
ter z njimi povezani fluvialni procesi, kot so erozija, akumulacija materiala, denudacija,
transport materiala … Fluvialni in denudacijski procesi so v različnih okoljih bolj ali manj
intenzivni. Odvisni so predvsem od podnebja (vrsta, količina in intenzivnost padavin),
geološke podlage, geomorfoloških značilnosti območja (oblika površja, nakloni) ter tudi od
vplivov in posegov človeka v prostor.
V zaključni seminarski nalogi sem se osredotočil na proučevanje Polhograjskega hribovja s
poudarkom na grapah. Polhograjsko hribovje so večinoma preoblikovali prav fluvialni in
denudacijski procesi, zato gre na večini ozemlja za fluviodenudacijski tip reliefa, na
posameznih območjih pa zasledimo tudi t. i. fluviokras. Ta je nastal s sočasnim učinkovanjem
tako fluvialnih in denudacijskih kot kraških geomorfnih procesov. V naravi vsi geomorfni
procesi potekajo neprekinjeno, njihove prostorske razsežnosti in intenzivnost pa so zelo težko
predstavljive. Grape so nastale z več tisočletno rečno erozijo in denudacijo, zato jih uvrščamo
med fluviodenudacijske oblike. Ko govorimo o grapah, imamo po navadi v mislih, da gre za
manjše in precej ozke doline, nad katerimi se dvigajo strma pobočja. Skozi grape po navadi
teče manjši vodotok (potok) s hudourniško strugo, vendar ni vedno tako. Poznamo tudi grape
brez vodotoka.
Po definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika je grapa jarek, ki ga je strmo v breg
naredila voda, oziroma manjša ozka dolina s strmimi pobočji. Zelo podoben pomen ima tudi
beseda graben. Včasih je bila sopomenka za grapo tudi beseda jarek, ki pa ima danes nekoliko
drugačen pomen
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997).
Po geografskem terminološkem slovarju se pojem grapa nanaša na geomorfologijo in ima
naslednji pomen: navadno manjša, strma in ozka dolina, vrezana v strmo pobočje
(Geografski terminološki slovar, 2005).
Spodnje slike prikazujejo posamezne primere grap iz celotnega Polhograjskega hribovja.
Slika 2 je bila narejena s Polhograjske Grmade in prikazuje Polhograjsko Goro v osrednjem
delu ter številne grape okrog nje, med drugimi tudi Petačev graben (desna stran slike, v
ozadju), ki je ena izmed največjih grap Polhograjskega hribovja.
Slika 3 je bila narejena ob vznožju Polhograjske Grmade, blizu turistične kmetije Na gontah
in prikazuje grapo Beli potok ter Ločniško grapo v ozadju.
Slika 4 prikazuje Potrebuježev graben in je bila narejena ob cerkvi na Črnem vrhu.
Slika 5 prikazuje del Ločniške grape. Fotografija je nastala v naselju Tehovec, ki se nahaja na
vrhu slemena vzhodno od Ločniške grape.
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Slika 1: Pregledna karta Polhograjskega hribovja

Vir: Geopedia, 2014
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Slika 2: Grape Polhograjskega hribovja (pogled s Polhograjske Grmade proti zahodu)

Avtor: Janez Dobnikar
Slika 3: Grapa Beli potok in Ločniška grapa v ozadju (pogled z vznožja Polhograjske
Grmade proti SV)

Avtor: Janez Dobnikar
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Slika 4: Potrebuježev graben (pogled s Črnega vrha proti jugu)

Avtor: Janez Dobnikar
Slika 5: Ločniška grapa (pogled iz naselja Tehovec, na vrhu slemena, proti zahodu)

Avtor: Janez Dobnikar
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1.2 NAMEN IN CILJI ZAKLJUČNE SEMINARSKE NALOGE
Namen zaključne seminarske naloge je na osnovi predhodne literature, geografskih
informacijskih sistemov in terenskega raziskovanja in predstaviti osnovne geološke,
geomorfološke in hidrogeografske značilnosti Polhograjskega hribovja, z navezavo na grape.
Nastanek grap bom povezal z omenjenimi značilnostmi ter z nekaterimi drugimi naravno in
družbeno-geografskimi dejavniki. Hkrati je namen je tudi predstaviti nastanek in oblikovanje
grap s posameznimi geomorfnimi modeli, izdelava splošne karte grap v hribovju ter podrobna
analiza in primerjave izbranih grap.
Moji cilji po končani pisni nalogi so opisati nastanek in zgradbo preučevanih oblik ter
zgradbo in geološke značilnosti območja, na katerem se grape nahajajo. Poiskal in preučil
bom dosedanjo literaturo in raziskovanja na področju Polhograjskega hribovja in grap. Med
cilje sem si zadal tudi podrobno analizirati in opisati tri izbrane primere grap, ter izdelati
njihove podrobne karte in splošno karto grap v Polhograjskem hribovju.
1.3
DOSEDANJA
RAZISKOVANJA
IN
POLHOGRAJSKEM HRIBOVJU IN GRAPAH

PREGLED

LITERATURE

O

O razmerju med reliefom in drugimi geografskimi elementi je bilo v slovenski geografski
literaturi napisanih že kar nekaj del. V sklopu širše tematike je zbirka dosedanjih del še
obsežnejša. Že več avtorjev se je ukvarjalo z geologijo in geomorfologijo Polhograjskega
hribovja na splošno, a nihče še ni posebne pozornosti namenil številnim grapam, ki jih lahko
najdemo v njem.
Deloma so se s Škofjeloškim hribovjem na severu in Ljubljanskim barjem na jugu ukvarjali
že drugi raziskovalci. Svetozar Ilešič je leta 1938 v svoji študiji o Škofjeloškem hribovju, v
poglavju Nivoji in terase v Poljanski dolini, posegel tudi v Polhograjsko hribovje. Zapisal je,
da je današnji relief ustvarila erozija tekočih voda od terciarja do danes (Ilešič, 1938).
S podobno tematiko se je kasneje ukvarjal Rakovec, in sicer v delu iz leta 1939, z naslovom
Prispevki k tektoniki in morfogenezi Loških hribov in Polhograjskih dolomitov, v katerem je
med drugim opisal tudi tektoniko in morfogenezo Polhograjskega hribovja (Rakovec, 1939).
Rakovec je leta 1946 napisal samostojno geomorfološko študijo o Polhograjskem hribovju. V
njej je omenil tudi vodno mrežo, s podrobnim opisom pretočitev in prestavitev vodnih tokov
ter spremembo položaja razvodnice med današnjo Soro in Ljubljanico proti severu (Rakovec,
1946).
Melikova študija Prirodno-gospodarska sestava Slovenije vsebuje pregled površja na podlagi
naravnih osnov za načrtno gospodarjenje. Odločilen kriterij so bila geomorfološka dejstva
(Melik, 1946).
Avtor je z vidika ekonomske (predvsem agrarne geografije) na različne načine poskusil
opisati in izdelati metodološki sistem za geomorfološko analizo reliefa gorate pokrajine, iz
katerega bi bilo pri konkretnih raziskovanjih mogoče razvideti funkcijske vloge posameznih
oblik ter njihovih zvez v odnosih do ostalih sestavin pokrajine. Avtor je bil prvi, ki je relief
obravnaval izključno v luči njegove funkcijske vloge v pokrajini (Malovrh, 1958).
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Leta 1959 je Melik v delu Posavska Slovenija opisal osnovne reliefne poteze hribovja, v
poglavju Gradaške doline ter Polhograjsko hribovje (Melik, 1959).
Tudi Šifrer je v svojih študijah Poglavitne značilnosti razvoja Škofjeloškega hribovja in
Kvartarni razvoj Škofjeloškega hribovja posegal v severni del Polhograjskega hribovja, v
porečje Poljanske Sore. V nasprotju s prejšnjimi raziskovalci je bil mnenja, da so poglavitni
dejavnik geomorfološkega razvoja območja klimatske spremembe. Določil je šest teras iz
kvartarnega razdobja in ne le dveh kot njegovi predhodniki (Šifrer, 1974; 1983).
V študiji iz leta 1984 o Ljubljanskem barju je nato proučil še poplavne ravnice, holocenske
vršaje in pleistocenske terase v dolinah Gradaščice in Šujice, ki se nahajata v Polhograjskem
hribovju.
Pri večletnem proučevanju kmetij v hribovitem svetu na Geografskem inštitutu Antona
Melika so bile v mnogih študijah pod vodstvom Draga Mezeta v slovenskem alpskem in
predalpskem prostoru prikazane in opisane tudi naravnogeografske značilnosti in osnove,
povezane z naselitvijo in kmetijstvom. Glavni poudarek je bil na kamninah in reliefu. Izdelana
je bila tudi študija za Polhograjsko hribovje (Meze, 1986).
Na drugi strani pa obstaja še nekaj raziskav, ki se lotevajo preučevanja zvez med reliefom in
drugimi pokrajinskimi elementi z uporabo kvantitativnih metod.
Zelo natančna in zanesljiva je študija Mateja Gabrovca (1990), z naslovom Pomen reliefa za
geografsko podobo Polhograjskega hribovja. V svoji magistrski nalogi je pozornost posvetil
predvsem vplivu reliefa na druge geografske elemente. Polhograjsko hribovje je prikazal
tristopenjsko. V prvem delu je informativno opisal njegove osnovne geografske značilnosti,
nato pa v nadaljevanju na primeru osrednjega dela hribovja s pomočjo digitalnega reliefnega
modela ugotavljal zveze med reliefom ter naselitvijo in rabo tal.
Zelo pomembni sta tudi magistrsko in doktorsko delo Blaža Komca z naslovoma Geomorfne
oblike in procesi na dolomitu (2003) ter Dolec kot značilna reliefna oblika na dolomitnem
površju (2005), kjer avtor zelo natančno opiše reliefne oblike in procese na dolomitnem
površju, med drugim tudi na območju Polhograjskega hribovja.
1.4 DELOVNE HIPOTEZE
Pred raziskovalnim delom sem si postavil dve delovni hipotezi, ki ju bom po koncu naloge
potrdil oziroma ovrgel:
1. Grape so po številčnosti približno enakomerno razporejene po celotnem Polhograjskem
hribovju.
2. V Polhograjskem hribovju prevladujejo manjše grape, ki so v glavnem neposeljene.
1.5 METODOLOGIJA
Pisanja raziskovalne naloge sem se lotil na več načinov in z različnimi metodami. S
kabinetnim preučevanjem sem pregledal predvsem dosedanjo literaturo in raziskovanja na
območju Polhograjskega hribovja in grap. Zbral in povezal sem teoretska izhodišča, različne
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modele nastanka površja, dosedanja odkritja in rezultate ter posege človeka v prostor z
navezavo na grape. Sledilo je terensko delo, med katerim sem si ogledal Polhograjsko
hribovje in njegovo prepletenost z grapami, kamnine in površje, vodotoke in človekov poseg
v prostor. Bolj natančno sem se posvetil izbranim primerom grap, ki sem jih na terenu tudi
fotografiral. Povsem na koncu sem se lotil še posameznih analiz in izdelave kart s pomočjo
geografskih informacijskih sistemov. Izdelal sem tri podrobne karte izbranih grap ter splošno
karto, ki prikazuje grape po celotnem Polhograjskem hribovju. S pomočjo GIS-ov sem
izvedel in izdelal še posamezne analize in karte površja. Uporabil sem naslednje programe:
ArcGis (ArcMap), SAGA GIS ter program za obdelavo kart in fotografij Inkscape.

2. REGIONALNOGEOGRAFSKI ORIS IN SPLOŠNE
ZNAČILNOSTI POLHOGRAJSKEGA HRIBOVJA
Polhograjsko hribovje je Matej Gabrovec (1990) razumel kot ozemlje, ki je omejeno s
Poljansko Soro na severu, Sorškim in Ljubljanskim poljem na vzhodu, dolino Šujice na jugu
ter dolino Brebovščice na zahodu. Imena Polhograjski dolomiti v geografski literaturi ne
uporabljamo, saj ti gradijo manj kot polovico celotne površine hribovja. Gabrovčeva
razmejitev hribovja je uporabljena tudi v tej nalogi.
Nekateri predhodni avtorji so meje ozemlja postavili drugje, odvisno od namena in
raziskovalne tematike. Melik je leta 1959 severno mejo hribovja prav tako postavil na
Poljansko Soro, Gams (1983) in Ilešič (1956) pa v svojih regionalizacijah Polhograjsko in
Škofjeloško hribovje obravnavata skupaj.
Meze je leta 1986 uporabil izraz osrednji Polhograjski hribi za ozemlje v porečju Gradaščice,
ozemlje v porečju Poljanske Sore in bližnjo okolico Polhograjskih hribov pa je razumel
enako, kot je obravnavano tudi v tej nalogi (Meze, 1986).
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2.1 GEOLOŠKA ZGRADBA POLHOGRAJSKEGA HRIBOVJA
Na preučevanem območju podobno kot v drugih delih Predalpskega hribovja najdemo veliko
različnih kamnin. Različni so tudi njihovi deleži v hribovju in tipi površja, kjer so prisotne.
Območje Polhograjskega hribovja skoraj v enakem razmerju prekrivajo karbonatne in
nekarbonatne kamnine. Med nekarbonatnimi so najpogostejši permski in karbonski peščenjaki
ter glinovci (Ferjančič, Grad, 1974).
Ker so te kamnine v glavnem neprepustne, je relief na njih izoblikovala predvsem površinska
voda. Za relief je značilno pogosto menjavanje višje ležečih vrhov in slemen ter vmesnih
dolin in kotlin (tudi grap). Za grape so značilna predvsem strma pobočja, kjer poleg
površinskih vodnih tokov pomembno vlogo igrajo tudi pobočni procesi.
Med karbonatnimi kamninami je največ različnih vrst dolomitov, med katerimi je
najpogostejši triasni, ki ga je največ v osrednjem delu hribovja. Za dolomitna območja so
značilne največje strmine. Povprečen naklon na dolomitu znaša 20° (Gabrovec, 1990).
Zelo značilno je, da so reke prav v dolomitu izdolble najožje doline in tudi grape. Za
dolomitno površje so značilni priostreni vrhovi, ki so dali hribovju popularno ime
Polhograjski dolomiti. Med njimi sta najbolj znani Gora; s cerkvijo sv. Lovrenca nad
Polhovim Gradcem, in Grmada. Ti vrhovi od ostalih izstopajo predvsem po zelo strmih
skalnatih pobočjih. Ker je dolomit slabo odporen na mehansko preperevanje in razpadanje, so
marsikje nastala manjša erozijska žarišča (Gabrovec, 1990).
Slika 6: Sljudast peščen skrilavec z vložki oolitnega apnenca (spodnji del Mačkovega
grabna)

Avtor: Janez Dobnikar
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Slika 7: Triasni dolomit na pobočju severno od Polhograjske Gore

Avtor: Janez Dobnikar
Slika 8: Rdečkast peščenjak s prehodi v alevrolit in konglomerat

Avtor: Janez Dobnikar
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2.2 GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI POLHOGRAJSKEGA HRIBOVJA
Polhograjsko hribovje je Matej Gabrovec (1990) razumel kot ozemlje, ki je omejeno s
Poljansko Soro na severu, Sorškim in Ljubljanskim poljem na vzhodu, dolino Šujice na jugu
ter dolino Brebovščice na zahodu. Imena Polhograjski dolomiti v geografski literaturi ne
uporabljamo, saj ti gradijo manj kot polovico celotne površine hribovja.
Skupna površina Polhograjskega hribovja meri 247 km2, povprečna nadmorska višina pa je
558 m. Razmeroma nizka povprečna višina hribovja je posledica nizkih gričevij med
Šentvidom in Medvodami na vzhodu ter med Prosco, Gradaščico in Šujico na jugu.
Povprečna višina osrednjega najvišjega dela hribovja meri 617 m. Polhograjsko hribovje je v
povprečju precej nižje od ostalega predalpskega hribovja, saj le dva vrhova presegata 1000 m.
To sta Tošč in Pasja ravan. Nakloni pobočij v Polhograjskem hribovju so primerljivi s
preostalim delom predalpskih hribovij. Povprečen naklon celotnega hribovja je 17,7°, v
osrednjem, najvišjem in tudi najstrmejšem delu, pa znaša 19,3°. Ravnih površin je le 4%. Te
se nahajajo v širših delih dolin Gradaščice in Šujice. Na 62,8 % ozemlja je naklon večji od
14° (Gabrovec, 1990).
V hribovju prevladuje fluvialni tip reliefa, na manjših območjih pa najdemo tudi fluviokras.
Za Polhograjsko hribovje so zato značilne predvsem številne fluviodenudacijske reliefne
oblike, kot so erozijski jarki, grape, manjše doline … Geomorfni model nastanka
fluviodenudacijskega tipa reliefa bo podrobneje opisan v nadaljevanju.
Najvišje nadmorske višine v Polhograjskem hribovju so v osrednjem in zahodnem delu (Slika
9). Znašajo od 700 do 1000 m. Tam se nahajata tudi najvišja vrhova hribovja.
Najvišja vrhova v Polhograjskem hribovju sta Tošč (1021 m) in Pasja ravan (1020 m).
Med ostale izrazitejše vrhove prištevamo še: Goro (824 m), Grmado (898 m), Osolnik (857
m), Sv. Jakoba (806 m), Jeterbenk (774 m), Ključ (623 m), Koreno nad Horjulom (729 m),
Kožljek (788 m), Sv. Ožbolta nad Zmincem (859 m) in Sivko (934 m) (Lavrič, 2010).
Proti obrobju hribovja se nadmorske višine postopno zmanjšujejo. Na obrobju znašajo okrog
300 m. Na območju hribovja je površje najnižje v dolinah Gradaščice in Horjulščice.
Ker je Slovenija država z velikim deležem hribovitega in gorskega sveta (tudi v
Polhograjskem hribovju prevladuje hriboviti svet), je močno ogrožena zaradi hudourniških in
erozijskih procesov. V Polhograjskem hribovju ima največji vpliv na površje vodna erozija. S
fluvialnimi preoblikovalnimi in denudacijskimi procesi na pobočjih so skozi dolga leta nastale
tudi številne obsežne, globoke in ozke grape.
Ljudje se pred različnimi vrstami erozije zavarujejo na zelo različne načine. Pomembno je
zlasti primerno in odgovorno uporabljati prostor ter hkrati ves čas spremljati razmere
na erozijsko ogroženih območjih. Pomembno je vzdrževati in ohranjati ureditvene ukrepe ter
vzdrževati nekakšno ravnovesje med rušilnimi in stabilnostnimi sistemi na območju.
Območja, ki jih ogroža predvsem vodna erozija (tudi v Polhograjskem hribovju), so bila
deležna tudi ureditve zaledij hudournikov in erozijskih žarišč. Ureditve obsegajo ustalitev
sproščenega erozijskega gradiva v zaledjih hudournikov in preprečevanje nadaljnjega
prekomernega erozijskega sproščanja (Komac in sod., 2010).
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Slika 9: Karta višinskih pasov Polhograjskega hribovja
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Slika 10: Nakloni v Polhograjskem hribovju
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Na karbonatnih kamninah je tip reliefa nekoliko drugačen. Kljub temu da približno 50 %
Polhograjskega hribovja gradijo tudi karbonatne kamnine, ni veliko površinskih kraških
pojavov. Več jih je le na posameznih planotastih območjih, kjer najdemo predvsem veliko
vrtač. Takšna primera sta planotasti območji pri Toškem Čelu in pri Butajnovi (Gabrovec,
1990).
Na karbonatnih kamninah prevladuje predvsem tako imenovani fluviokras, ki so ga ob
sočasnem delovanju oblikovali tako fluvialni kot kraški geomorfni procesi.
Kot Ena izmed najbolj klasičnih fluviokraških reliefnih oblik so dolci.
Dolomitna pobočja so ponekod močno razčlenjena s plitvimi suhimi dolinicami – dolci, ki
potekajo v smeri največje strmine na pobočju. Ker je na dnu teh dolcev v nasprotju z
okoliškimi pobočji več vlage in debelejša prst, so jih nekoč intenzivno izkoriščali predvsem
za kmetijsko pridelavo (v njih so naredili njive), danes pa so v njih najpogostejši travniki.
Lepe primere dolcev najdemo pod cerkvijo v Selu nad Polhovim Gradcem (Komac, 2003;
2005).
2.3 ČLENITEV POLHOGRAJSKEGA HRIBOVJA
V tej nalogi sem uporabil členitev Mateja Gabrovca iz leta 1990.
Polhograjsko hribovje je Matej Gabrovec (1990) razumel kot ozemlje, ki je omejeno s
Poljansko Soro na severu, Sorškim in Ljubljanskim poljem na vzhodu, dolino Šujice na jugu
ter dolino Brebovščice na zahodu. Imena Polhograjski dolomiti v geografski literaturi ne
uporabljamo, saj ti gradijo manj kot polovico celotne površine hribovja.
Ozemlje Polhograjskega hribovja je na osnovi geološke podlage, naklonov in nadmorskih
višin površja razdelil na osem večjih reliefnih enot. V nadaljevanju naloge so na kratko
opisane in podane nekatere njihove bistvene lastnosti.
Slika 11: Členitev Polhograjskega hribovja

Avtor: Matej Gabrovec
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1. Osrednje Polhograjsko hribovje
V njem najdemo najvišje dele hribovja, zgrajene večinoma iz dolomitov. Relativne višine
večinoma presegajo 500 m. Na dolomitnih pobočjih imamo tudi največje strmine, kjer
najdemo naklone večje od 30°.
2. Zahodno Polhograjsko hribovje
Zanj so značilna široka slemena in zaobljeni vrhovi, ki so med seboj ločeni s številnimi
ozkimi grapami. Prevladujejo karbonatne kamnine, vendar na njih niso razvite površinske
kraške oblike. Ta del hribovja je najprimernejši za naselitev, v njem najdemo največ samotnih
kmetij.
3. Severno Polhograjsko hribovje
V tem delu prevladujejo predvsem skrilavi glinavci in peščenjaki. Številne grape z osnovno
smerjo jug-sever med seboj ločijo dolga in razčlenjena slemena.
4. Butajnovsko-samotorška kraška planota
V južnem delu hribovja najdemo predvsem relief v spodnjetriasnih lapornatih apnencih in
dolomitih, ki ima kraške značilnosti. Na planoti najdemo posamezne vrtače, nekaj večjih
kraških kotanj nepravilnih oblik in dolce. Na strmih območjih prevladujejo predvsem
fluviodenudacijski procesi.
5. Kraški ravnik pri Toškem Čelu
Zahodno in severno od Toškega Čela ležita na višini od 500 do 600 m dve manjši kraški
planoti v triasnem (zgornjeledinskem) svetlosivem neplastovitem apnencu. Skupaj zavzemata
površino le okoli 5 km2, vendar imata zaradi kraškega reliefa povsem drugačen značaj kot
ostali deli hribovja.
6. Nizko hribovje na jugu
Območje je sestavljeno iz številnih dolgih in zaobljenih slemen, ki jih gradijo paleozojski
skrilavi glinavci in peščenjaki. Pobočja so zaradi neodpornih kamnin razrezana s številnimi
grapami. Relativne višine znašajo od 150 do 300 m.
7. Žlebsko gričevje
Ozemlje po reliefnih značilnostih ne sodi med hribovje, vendar pa je površinsko njegov
sestavni del. Gre za nizke griče z relativno višino okrog 50 m, pri naselju Žlebe južno od
Medvod. Geološko osnovo sestavljajo peščena in laporna glina ter lapor in peščenjak terciarne
starosti.
8. Razširjeni deli dolin Gradaščice in Horjulščice
Za Polhograjsko hribovje so značilne številne ozke doline in grape. Dolini Gradaščice in
Šujice sta se le v območjih relativnega tektonskega grezanja razširili v manjše kotlinice. Ker
imajo tu vode neznaten strmec, reke ob večji količini in bolj intenzivnih padavinah občasno
tudi poplavljajo (Gabrovec, 1990).
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2.4 KLIMATOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POLHOGRAJSKEGA HRIBOVJA
Območje Polhograjskega hribovja po Ogrinovi klasifikaciji sodi v zmernocelinsko podnebje
zahodne in južne Slovenije. Skupne značilnosti vseh zmernocelinskih podnebij v Sloveniji so
povprečne temperature najhladnejšega meseca med 0 in -3° C, najtoplejšega pa med 15 in 20°
C. Celinskost narašča v smeri od zahoda proti vzhodu. Glede na padavinski režim, višino
padavin in razmerje med aprilskimi in oktobrskimi temperaturami obstajajo znotraj tega
podnebja določeni podtipi. Za zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije je
značilen submediteranski padavinski režim, kjer povprečna letna količina padavin znaša od
1300 do 2500 mm. Oktobrske temperature so višje od aprilskih. Ta podnebni tip zelo izstopa
po namočenosti. To je posledica nekoliko višjega in bolj razgibanega reliefa ter dejstva, da
večino padavin prinašajo Sloveniji zračne mase, ki pridejo od zahoda in jugozahoda. Po
Köppnu Polhograjsko hribovje sodi v podnebja tipa Cfb. To so zmernotopla vlažna podnebja,
s toplim poletjem (Ogrin, 1996).
V celoti hribovje ni tako visoko, da bi zaradi nadmorske višine prihajalo do bistvenih
temperaturnih sprememb. Večji pomen za rastje ima različna količina prejete sončne energije,
ki je posledica različnih ekspozicij in senčnih leg. Najvišje temperature v hribovju so
pričakovane tik nad inverzno plastjo, na višini približno 500 m, in sicer na južnih pobočjih
(Gabrovec, 1990).
Povprečna letna količina padavin v Polhograjskem hribovju se giblje med 1531 mm v Brišah
in 1750 mm na Kopačevem vrhu. Nizke dolinske postaje imajo podpovprečno, visoke postaje
pa nadpovprečno količino padavin. Imamo tudi nekaj izjem: Pasja ravan ima podpovprečno
količino padavin (1615 mm), kar je posledica izrazito odvetrne vzhodne lege 200 m pod
vrhom. Tudi razliko v količini padavin med Kopačevim vrhom nad Ožboltom (1750 mm) in
Setnico (1626 mm) lahko razložimo z bolj odprto lego prve postaje proti zahodu (Gabrovec,
1990).
2.5 HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POLHOGRAJSKEGA HRIBOVJA
Glavnina ozemlja Polhograjskega hribovja leži v porečju Gradaščice. Izjeme so le severni del,
iz katerega vode odtekajo v Poljansko Soro, jugozahodni del, od koder vode odtekajo v
Podlipščico, ta pa se nato kot levi pritok izliva v Ljubljanico, ter še nekaj površinsko manj
obsežnih robnih predelov. Za vodotoke je značilen dežno-snežni pretočni rečni režim z dvema
viškoma. Prvi se pojavi spomladi (marca in aprila), drugi pa novembra. Za vse reke in potoke
v Polhograjskem hribovju je značilen hudourniški značaj, zato se občasno pojavljajo tudi hude
poplave. Najbolj katastrofalne so bile leta 1924 in 1926. 1924 so povzročile ogromno
materialno škodo in terjale tudi nekaj človeških žrtev. V Mačkovem in Petačevem grebenu
nad Polhovim Gradcem so bili povsem uničeni mlini in žage. V preteklosti so bili vodotoki
zelo pomembni tudi z energetskega stališča. V celotnem porečju Gradaščice je bilo okoli 70
mlinov in žag. Ti so bili številčnejši ob njenih manjših pritokih (Gabrovec, 1990).
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Slika 12: Občasni potok na dolomitnem površju, na pobočju severno od Polhograjske
Gore

Avtor: Janez Dobnikar
2.6 PEDOGEOGRAFSKE IN FITOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
POLHOGRAJSKEGA HRIBOVJA
Rokopisna pedološka karta v merilu 1:25.000 (1984) razlikuje v Polhograjskem hribovju
sedem prevladujočih tipov prsti:
- rendzine na apnencu in dolomitu,
- evtrične rjave prsti na lapornatih apnencih in laporjih z vložki apnenca,
- evtrične in distrične rjave prsti na apnencih, dolomitih, laporjih, glinastih skrilavcih in
peščenjakih,
- distrične rjave prsti na permokarbonskih skladih,
- distrične rjave prsti na grödenskih skladih,
- rjave pokarbonatne prsti na apnencih in dolomitih (tipične in lesivirane),
- obrečne prsti (neoglejene in globoko oglejene).
V Polhograjskem hribovju je bil edini kriterij za razvrščanje različnih tipov prsti geološka
zgradba. Distrične rjave prsti so prisotne na permokarbonskih in grödenskih skladih, evtrične
rjave prsti na lapornatih apnencih iz spodnjega triasa. Oba tipa prsti se pojavljata tudi na
tufitih, tufskih peščenjakih, skrilavcih in apnencih z roženci iz ladinijske stopnje v triasu.
Rjave pokarbonatne prsti se nahajajo na dolomitih iz anizijske stopnje v triasu. Za ostale
karbonatne kamnine so značilne rendzine (Gabrovec, 1990).
Na intenzivnost geomorfnih procesov vpliva tudi debelina prsti. Debelejši kot je profil prsti,
manj intenzivni so geomorfni procesi in obratno.
Tudi vegetacija v Polhograjskem hribovju je močno odvisna od kamninske zgradbe ozemlja,
kislosti in bazičnosti kamnin ter od izoblikovanosti površja. Vegetacija ni neposredno odvisna
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od kamninske zgradbe, temveč ta nanjo vpliva le posredno, preko prsti. V manjši meri je
rastje odvisno tudi od nadmorske višine in ekspozicije. Ta določa prejeto količino sončne
energije.
Prevladujejo različne združbe bukovih gozdov. Na neprepustnih kamninah (permokarbonskih
skrilavih glinavcih in permskih peščenjakih) prevladujejo bukovi gozdovi z rebrenjačo
(Blechno-Fagetum). Na permokarbonskih skrilavcih v okolici Šentvida in Dobrove se v
večjem obsegu pojavljajo tudi kisloljubni borovi gozdovi. Višje od 800 m in na nekaterih bolj
senčnatih območjih na dnu dolin in grap uspevajo jelovi gozdovi. Na karbonatnih kamninah je
vegetacija precej bolj raznolika. Apnence v glavnem poraščajo bukovi gozdovi. Najbolj
značilna je združba bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum). Na dolomitni podlagi so
posamezne gozdne združbe zelo odvisne od ekspozicije. Na strmih prisojnih skalnatih
pobočjih rastejo predvsem borovi gozdovi, na ostalih legah pa je najbolj značilna združba
črnega gabra in bukve (Ostryo-Fagetum). Na nekaterih manjših in nekoliko bolj prisojnih
rastiščih najdemo hrastovo-gabrove gozdove (Gabrovec, 1990).
2.7 NASELJA IN PREBIVALSTVO V POLHOGRAJSKEM HRIBOVJU
Na celotnem Polhograjskem hribovju je bilo po podatkih SURS-a v prvi polovici leta 2014 67
naselij, v katerih je živelo blizu 15.000 prebivalcev (dolinska naselja na obrobju hribovja niso
bila upoštevana) (SURS, 2014).
Okrog leta 1900 je na območju hribovja bivalo približno 9000 ljudi.
Do leta 1960 je število počasi upadalo (ob popisu prebivalstva leta 1961 jih je bilo 8159), od
takrat pa vse do danes pa število počasi narašča (SURS, 2014).
V Polhograjskem hribovju imamo dva tipa naselij, ki sta si med seboj zelo različna. V
razširjenih delih dolin Gradaščice in Šujice najdemo gručaste vasi, drugje po hribovju pa
prevladujejo samotne kmetije in zaselki. Zelo različne so tudi prebivalstvene značilnosti; za
gručasta naselja v razširjenih delih dolin je značilen zelo majhen delež kmečkega prebivalstva
(Gabrovec, 1990).
Od leta 1960 se je število prebivalcev v dolinskih gručastih naseljih skoraj podvojilo (vpliv
suburbanizacije), v hribovskih naseljih pa ostaja ves čas približno enako (SURS, 2014). Na
območju hribovja imamo dve občinski središči – Horjul in Dobrovo, med večja naselja pa
štejemo še Polhov Gradec, ki je imel v prvi polovici leta 2014 631 prebivalcev (SURS, 2014).
Vsa ostala naselja so manjša in imajo manj kot 500 prebivalcev. Na območju hribovja je zelo
malo delovnih mest. Nekaj več jih je le v omenjenih občinskih središčih in večjih naseljih,
drugače pa se prebivalci v glavnem vozijo na delo v Ljubljano, Škofjo Loko in Kranj.
Kmetijstvo v hribovju ima glede na majhno število delovnih mest zelo pomembno vlogo.
Celotno območje hribovja sodi med zavarovana območja (krajinski park). V njem je kar nekaj
velikih in uspešnih kmetij, ki imajo poleg pridelave hrane zelo pomembno vlogo tudi pri
vzdrževanju kulturne pokrajine.
Pokrajina je zelo privlačna za turiste in ima dobre možnosti za rekreacijo in izletništvo. Pred
25 leti turizem še ni bil na nivoju in je prinašal mnogo manj dohodkov in delovnih mest, kot
bi jih ob takšnih danostih lahko (Gabrovec, 1990).

19

Danes je situacija drugačna, saj je turizem dodobra razvit in prinaša mnogo več dohodkov kot
nekoč. V hribovju je kar nekaj uspešnih turističnih in izletniških kmetij, zelo dobro pa se je
uveljavilo tudi pohodništvo in kolesarstvo.

3. GRAPE V POLHOGRAJSKEM HRIBOVJU
Polhograjsko hribovje prepleta mnogo po velikosti in obliki zelo različnih grap. Spodnja karta
prikazuje nekatere največje in najbolj razširjene reliefne oblike Polhograjskega hribovja (tudi
grape). Izdelana je bila s pomočjo DMV-ja (digitalnega modela višin) ter TPI-ja (Topographic
position index). To je indeks, ki upošteva vrednosti nadmorskih višin posameznih rastrskih
celic. Na njegovi podlagi lahko nato z dodatnim algoritmom (TPI based landform
classification) določimo reliefne oblike na posameznih območjih.
Druga karta prikazuje večino večjih grap, ki jih lahko najdemo v Polhograjskem hribovju.
Izdelana je bila s pomočjo Google Eartha in planinske karte Polhograjskega hribovja iz leta
2012, ki jo je izdala Planinska zveza Slovenije.
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Slika 13: Grape v Polhograjskem hribovju
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Slika 14: Karta večjih grap Polhograjskega hribovja
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1 – Žabenska grapa
2 – Brentežev graben
3 – Čenčiški graben
4 – Krniška grapa
5 – Sovpat
6 – Hribovska grapa
7 – Močilska grapa
8 – Brojska grapa
9 – Postotniški graben
10 – Vragovčev graben
11 – Bodoljska grapa
12 – Pasjevaška grapa
13 – Hrastniška grapa
14 – Srednji graben
15 – Mali graben
16 – Polinov potok
17 – Mrvečev potok
18 – Vidnovec
19 – Suhi potok
20 – Ločniška grapa
21 – Mavški graben
22 – Vašanski graben
23 – Prešniška grapa
24 – Gutenski graben
25 – Grabnarica
26 – Planjavski graben
27 – Bezarski graben
28 – Čepski graben
29 – Belski graben
30 – Mali graben
31 – Veliki graben
32 – Frjetov graben
33 – Mačkov graben
34 – Petačev graben
35 – Jevški graben
36 – Toščeva grapa
37 – Kozjekov graben
38 – Nackov graben
39 – Potrebuježev graben
40 – Ernejčkov graben
41 – Škandrov graben
42 – Golobova dolina
43 – Preleški graben
44 – Bržinova grapa
45 – Mrzla grapa
46 – Gola dolina
47 – Mala voda
48 – Lešjakov graben
49 – Pasji graben
50 – Hov graben
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51 – Prosca
52 – Bukov potok
53 – Črni potok
54 – Grabnarjev graben
55 – Breznica
56 – Široki potok
57 – Rjavi graben
58 – Globoki potok
59 – Krpetov graben
60 – Tomažinov graben
61 – Radna
62 – Drobtinka
63 – Kotarjev graben
64 – Žarkov graben
3.1 NASTANEK IN SPLOŠNE ZNAČILNOSTI GRAP
V naravi vsi geomorfni procesi potekajo neprekinjeno, njihove prostorske razsežnosti in
intenzivnost pa so težko predstavljive. Grape so nastale z več tisočletno vodno erozijo in
denudacijo, zato jih uvrščamo med fluviodenudacijske oblike.
Natek (1993) je geomorfološke reliefne oblike delil na endogene in eksogene. Ena izmed
podskupin eksogenih oblik so tudi t. i. fluviodenudacijske oblike, med katere se uvrščajo tudi
grape.
Na dnu grape oblikujejo v glavnem fluvialni preoblikovalni procesi, na strmih pobočjih, ki se
dvigujejo iznad njih, pa so najpomembnejši pobočni denudacijski procesi.
Fluviodenudacijski procesi, ki oblikujejo grape, so v različnih okoljih bolj ali manj intenzivni.
Odvisni so predvsem od podnebja (vrsta, količina in intenzivnost padavin), geološke podlage,
geomorfoloških značilnosti območja (oblika površja, nakloni) ter tudi od vplivov in posegov
človeka v prostor.
Ko govorimo o grapah, imamo po navadi v mislih, da gre za manjše in precej ozke doline, nad
katerimi se dvigajo strma pobočja. Skozi grape po navadi teče manjši vodotok (potok) s
hudourniško strugo, vendar ni vedno tako. Poznamo tudi grape brez vodotoka.
Grape najdemo v zgornjih delih potokov, kjer je dolomit krhek in zelo hitro razpada (Mihevc,
1979).
Grapa je ozka dolina s strmimi pobočji in stalnim površinskim tokom. Strma pobočja so
ponavadi prepletena z erozijskimi jarki, ki so po velikosti in oblikah zelo različni. Za pobočja
so zelo značilna tudi erozijska žarišča. Ob nalivih se na dnu dolomitnih grap hitro zbira voda,
ki priteka s pobočij in ob tem odnaša ogromne količine materiala. Za takšna območja so zelo
značilne hudourniške poplave. Ob izstopu iz grap v širše doline vode odlagajo gradivo v
obliki vršajev (Komac, 2003).
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3.2 GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI GRAP
Grape se nahajajo po celotnem Polhograjskem hribovju. Največ jih je v osrednjem, zahodnem
in južnem delu. Kot je bilo že omenjeno, je kamninska sestava Polhograjskega hribovja zelo
pestra, zato je pestra tudi kamninska sestava v posameznih grapah. Skoraj ni grape, ki bi jo
gradila zgolj ena vrsta kamnine, razen nekaterih manjših grap. Grape so izdelane v zelo
različnih kamninah. Meje med njimi so neizrazite. V osrednjem in zahodnem Polhograjskem
hribovju so iz različnih vrst dolomitov, med katerimi so najpogostejši neplastoviti dolomit,
sivi plastoviti dolomit, temno sivi dolomit ter belo do temno sivi dolomit. Grape v osrednjem
Polhograjskem hribovju so izdelane v do 250 m debelih skladovnicah kamnin, v glavnem
belo-sivih, do temnejše sivih dolomitov, ki jih v zgornjem delu ponekod prekriva ploščat
apnenec. Kamnine so iz srednjega triasa. Grape so tudi v spodnje triasnem lapornatem
apnencu, sivem plastovitem dolomitu in sljudastem peščenem skrilavcu z vložki oolitnega
apnenca, ponekod tudi s posameznimi školjkami. V posameznih grapah v severnem in
zahodnem delu osrednjega Polhograjskega hribovja so prisotni še srednjepermski grödenski
skladi rdečkastega peščenjaka s prehodi v alevrolit in konglomerat ter zelenkasto siv
peščenjak.V zahodnem Polhograjskem hribovju so grape v enakih kamninah kot v osrednjem
delu hribovja, poleg tega pa še v: zgornje triasnih debeloskladovnatih apnencih in
debeloskladovitih apnencih v menjavi z dolomitiziranim apnencom, v tufih, tufitu, tufskih
peščenjakih, skrilavcih in apnencih z rožencem ter v permokarbonskih temno sivih glinastih
skrilavcih, sljudnatih peščenjakih in kremenovem konglomeratu (Ferjančič, Grad, 1974).
Največje in najgloblje grape najdemo prav v različnih vrstah dolomitov v osrednjem in
zahodnem delu Polhograjskega hribovja, kjer so fluviodenudacijski procesi najintenzivnejši.
V grapah severnega dela Polhograjskega hribovja je sestava nekoliko drugačna. Tam ne
najdemo prej omenjenih različnih vrst dolomita ampak zgolj plastovit in ploščat dolomit, ki
prehaja navzgor in navzdol v apnenec in številne gomolje in pole roženca (skladi debeli 150–
300 m, zgornje triadna starost), 300–600 m debele plasti iz jure in krede (temno sivi in črni
laporni skrilavci, glinasti skrilavci, nadzemne plasti peščenega in lapornega apnenca, roženca
in breče) (Ferjančič, Grad, 1974).
Površje v severnem delu Polhograjskega hribovja gradijo v glavnem nekarbonatne kamnine,
ki so manj prepustne za vodo, zato v grapah v tem delu najdemo daljše sklenjene vodotoke,
kot sta Hrastnica in Ločnica ter ostali vodotoki, ki se izlivajo v Poljansko Soro.
Na Butajnovsko-samotorški planoti je grap nekoliko manj. Izdelane so v karbonatnih
kamninah (različne vrste apnencev in dolomitov), ki so prisotne tudi v osrednjem in
zahodnem Polhograjskem hribovju (Ferjančič, Grad, 1974).
Grape v tem delu hribovja niso tako masivne in globoke. So tudi manj številčne.
Prav tako precej grap najdemo v Žlebskem gričevju. Izdelane so v 500–1000 m debelih
skladovnicah peščene in laporne gline ter laporja in peščenjaka terciarne starosti (Ferjančič,
Grad, 1974).
Grape v Žlebskem gričevju na skrajnem SV delu hribovja so podobne kot tiste v severnem
delu osrednjega dela hribovja. So nekoliko manjše in ožje kot tiste v dolomitu, vendar so
številčne.
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Razširjeni deli dolin Gradaščice in Horjulščice pa so prekriti s kvartarnimi aluvialnimi nanosi.
(Ferjančič, Grad, 1974).
Za ta del grape niso značilne.
Skozi posamezne grape potekajo tudi nekateri manjši in krajši prelomi. Nekoliko daljši je le
dražgoški prelom, ki poteka preko večine ozemlja Polhograjskega hribovja. Poteka iz smeri
SZ – JV (Ferjančič, Grad, 1974).
Za strma pobočja grap so značilni manjši zemeljski plazovi in usadi. Ti se zlasti ob močnejši
neurjih, ko pade velika količina padavin, sprožijo in spolzijo na dno grap. Material se ob
močnem deževju napije z vodo in postane težji, podlaga ni več tako stabilna in zato material
začne polzeti po pobočjih navzdol, nato pa se odloži na dnu grap in ožjih dolin.
3.3 GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI GRAP
Na območju Polhograjskega hribovja in posledično tudi grap se pojavljata dva geomorfna
sistema preoblikovanja površja, ki sta prisotna še danes. Po teoriji omenjenih sistemov, ki
bosta predstavljena v nadaljevanju, so se skozi dolgo obdobje izoblikovale tudi grape.
FLUVIODENUDACIJSKI GENETSKI TIP POVRŠJA
Takšen tip reliefa se razvije površju, ki ga gradijo v glavnem neprepustne kamnine in kjer
pade zadostna količina padavin. Tekoča voda s svojim erozijskim delovanjem in denudacijski
procesi na pobočjih preoblikujejo površje in s tem tudi reliefne oblike. Voda gradivo prenaša
vzporedno s površjem. Skozi čas se ustvari normalno, hipsografsko urejeno površje. Ob
izstopu iz ožjih dolin in grap, ko se zmanjšata strmec in transportna moč vodotokov, voda
nato začne odlagati material – ponavadi v obliki vršajev. Podzemne reliefne oblike na
takšnem tipu površja so zelo redke (Komac, 2004).
Pri nastanku grap so pomembni naslednji geomorfni procesi:
EROZIJA IN DENUDACIJA
Izraz denudacija označuje razgaljanje površja oziroma ploskovno odstranjevanje preperelih
snovi s površja zemlje z eksogenimi procesi. Povečini je počasen proces, s katerim se gradivo
premešča v nižje lege. Včasih pa gre tudi za večje dogodke, kot so skalni podori, zemeljski
plazovi ali drobirski tokovi. Denudacija je odvisna od intenzivnosti preperevanja in
mobilnosti gradiva ali preperine. Nanjo vplivajo še lastnosti kamnine, oblikovanosti površja
(na primer nadmorska višina, naklon) in tektonika. Na reliefno razčlenjenem površju je
intenzivnejša kot na manj razčlenjenem. Erozija pomeni dolbenje, spiranje, razjedanje,
žlebljenje in odnašanje gradiva in preperine zaradi različnih zunanjih dejavnikov, na primer
tekoče vode ali vetra. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na vodno erozijo, so količina in
intenzivnost padavin, naklon in ukrivljenost pobočij ter lastnosti podlage, predvsem njena
prepustnost pa tudi raba tal. Rastlinstvo zmanjšuje erodibilnost, saj z ustvarjanjem ovir in
grbin zmanjšuje hitrost vodnega toka (Komac, Zorn, 2007).
Denudacijski procesi delujejo predvsem na pobočjih grap, ki so njihov sestavni del, drugače
pa jih preoblikujejo fluvialni procesi s svojim erozijskim delovanjem.
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DEŽNA EROZIJA
» Erozijo, ki jo povzročajo dežne kaplje, imenujemo dežna, pluvialna ali medžlebična. Pri
padcu dežne kaplje se njena potencialna energija večinoma spremeni v kinetično. Njena
intenzivnost je odvisna predvsem od značilnosti podlage in intenzivnosti padavin. Dežne
kaplje ločujejo delce preperine od podlage in jih z udarci premeščajo po pobočju navzdol. Pri
tem se površina strjuje, pore pa se zapolnijo z delci. Dežne kaplje lahko premaknejo do 50
mm velike delce, če spodkopljejo njihovo okolico, pa tudi večje. « (Komac, Zorn, 2007,
str.19).
Na dolomitu je poleg fluvialnih in denudacijskih procesov ter reliefnih oblik, ki jih ti
ustvarjajo, prisotna še korozija, vendar ta za oblikovanje reliefa na fluviokrasu ni bistvena,
zato tudi pri oblikovanju grap nima večjega vpliva (Komac, 2004).
Dolomit je zelo krušljiv, kar vpliva tudi na reliefno oblikovanost območja. Zaradi fizikalnega
preperevanja se njegova prepustnost zmanjšuje, zato so tudi na dolomitu pogoste fluviodenudacijske reliefne oblike, kar kaže na prevlado fluvio-denudacijskih geomorfnih procesov.
Za območja, kjer so kamnine razpokane, so značilni kraški pojavi.
Dolomitni relief so nekateri avtorji opredelili kot kraški, drugi pa kot fluvio-denudacijski z
zveznim prehodom med podzemskim in površinskim odtekanjem vode. Gams in Natek (1981,
str. 12) sta glede na prevladujoče geomorfne procese ločila fluvio-denudacijski, fluvioakumulacijski, fluvio-kraški in kraški genetski tip reliefa. Gre predvsem za razlikovanje
fluvio-denudacijskega in kraškega reliefa s prehodnimi oblikami. Za dolomitni relief je
značilna morfološka prehodnost med kraškim in rečnim geomorfnim sistemom, ki je
posledica sedimentacijskih, litoloških, strukturnih in procesnih razlik med kamninama
(Komac, 2004).
3.4 HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI GRAP
Večina grap v Polhograjskem hribovju pripada porečju Gradaščice. Izjema so le grape v
severnem delu, iz katerih vode odtekajo v Poljansko Soro, skrajni jugozahodni del, kjer vode
odtekajo v Podlipščico, in še nekaj drugih manjših robnih predelov hribovja (Gabrovec,
1990).
V zatrepih grap pogosto izvirajo manjši vodotoki, ki nato tečejo po pobočjih navzdol ter se
zbirajo in nadaljujejo pot po dnu grape. Nekatere grape so večino časa suhe, skozi druge
tečejo manjši, stalni vodotoki, v nekaterih največjih in najglobljih grapah, predvsem v
osrednjem, zahodnem, severnem in južnem delu Polhograjskega hribovja pa najdemo tudi
večje hudourniške vodotoke. Ti se na koncu izlivajo v že omenjene reke. Za vodotoke s
hudourniškim značajem je značilna velika erozijska moč vode, ki postane izjemno rušilna in
razdiralna. Ker imajo vsi vodotoki v Polhograjskem hribovju hudourniški značaj, so
hudourniške poplave v preteklosti že večkrat prizadele nižje dele hribovja, predvsem grape,
kamor se stekajo vode iz okoliških pobočij, ter nižje, razširjene dele dolin Gradaščice, Šujice
in Poljanske Sore. Ker so nekatere grape poseljene - neposredno ob vodotokih v grapah so bili
predvsem v preteklosti in tudi še danes značilni mlini in žage, vodo pa izrabljajo tudi za
proizvodnjo električne energije - so poplave v preteklosti povzročile že veliko materialne
škode ter tudi nekaj človeških žrtev. Največ škode je bilo v večjih dolinah.
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Najhuje je bilo v letih 1924 in 1926, ko so katastrofalne poplave povzročile ogromno
materialne škode in terjale tudi nekaj žrtev. Najslabše so jo odnesli Petačev in Mačkov graben
ter dolini Hrastnice in Ločnice v severnem delu hribovja, ki geomorfološko prav tako sodita
med grape. Obilne padavine ter zaprtost grap so omogočile, da se je v njih nabrala velika
količina deroče vode, ki je začela uničevati vse pred seboj. V Petačevem grabnu je deroča
voda uničila Petačev kozolec, žago na turbino, hišo in hlev. Voda je dobesedno odnesla tudi
bližnji Gubnarjev mlin ter vse njive v grabnu zasula s peskom. Podobno je bilo tudi v
Mačkovem grabnu, kjer je voda uničila žago, dva mlina, tri hleve in dve hiši. Celotno grapo je
zasulo s plavjem tudi do 20 m visoko. Deroča voda je povzročila dve človeški žrtvi in pobila
še 15 glav goveda, 16 ovac in enega osla. Na pobočjih grap so se sprožili mnogi plazovi, ki so
s preperelino, prežeto z vodo, in blatom zasule dna mnogih grap. Dna nekaterih grap so bila
popolnoma zasuta z naplavinami, ki so jih s seboj prinesle deroče vode (Jesenovec, 1995).
Podobno je bilo tudi v dolinah Ločnice in Hrastnice v severnem delu Polhograjskega hribovja.
V Hrastniški grapi je uničujoča voda prav tako uničila polja ter odnesla poslopja in manjše
dele površja. Na Fojkah je popolnoma porušila in sočasno tudi odplavila star mlin ter ob tem
ubila štiri mlinarjeve otroke. Podobna katastrofa se je zgodila tudi v spodnjem delu Hrastniške
grape v Puštalu in v Hosti. Tudi ti grapi je deroča voda popolnoma zasula s plavjem. Na
koncu dolin so se velike količine vode izlile v Soro, katere gladina naj bi narasla kar za okoli
2 m (Jesenovec 1995).
Še ena huda ujma se je zgodila leta 1926, ko je voda v hudourniških strugah zopet začela
uničevati vse pred seboj. Tokrat je bilo najhuje ob Gradaščici in Šujici, čez Črni Vrh in vse do
Žirov. V grapah so bile posledice katastrofalne, podobno kot leta 1924. 16 km občinskih poti
v Petačevem, Potrebuježevem in Jernejčekovem grabnu je voda popolnoma izbrisala. Tudi
cesta od Zaloga do Polhovega Gradca je bila popolnoma uničena. Zopet je utonilo več glav
živine, popolnoma uničilo je nekaj hiš, žago in mlin pri Potrebuježu. Na Ažmanovem
posestvu se je utrgal manjši plaz, ki je popolnoma zasul hišo in jo nato skupaj z deročo vodo
odnesel. Takrat se je po celi občini sprožilo več sto usadov in zemeljskih plazov. Škoda na
celotnem območju je bila ocenjena na več kot 6 milijonov takratnih dinarjev (Jesenovec,
1995).
3.5 ANTROPOGENA PREOBLIKOVANOST GRAP IN VPLIV GRAP NA ČLOVEKA
Grape so po poselitvi in rabi tal med seboj zelo različne. Nekatere so precej gosto poseljene,
skoznje so zgradili lokalne ceste in v njih uredili kmetijske površine, vodotoke in izvire pa
uporabljajo kot vir pitne vode ter v gospodarske namene. Na drugi strani pa so praktično
neposeljene grape, ki jih skoraj v celoti porašča gozd.
Nekatere grape je v preteklosti in danes človek že precej preoblikoval, medtem ko je v druge
posegal le v manjši meri. Preoblikoval jih je predvsem z nekaterimi gradbenimi posegi
(izgradnja hiš, gospodarskih objektov, cest), manjšimi regulacijami vodotokov, ki tečejo
skoznje, in zajetjem nekaterih manjših izvirov kot virov pitne vode. Na posameznih območjih
je človek izkrčil tudi gozdove in jih spremenil v kmetijske površine (v glavnem v travnike in
pašnike) ali pa v pozidane površine. Prilagoditev različnim oblikam in reliefu grap ter
vodotokom, ki tečejo skozi njih, je bila nujna tako v preteklosti kot danes.
Po celotnem Polhograjskem hribovju na nekaterih grapah od nekdaj čuti velik človeški vpliv.
V njih so zgrajeni različni stanovanjski in gospodarski objekti ter ceste (slika 15), ponekod pa
je človek uredil tudi kmetijske površine, izkrčil gozd in posegal v vodotoke, ki tečejo skozi
njih. Večji vpliv ima človek v naslednjih grapah:
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Ločniška in Hrastniška grapa v severnem Polhograjskem hribovju, Mačkov, Petačev in
Žerovnikov graben v osrednjem Polhograjskem hribovju, Ernejčekov in Potrebuježev graben
v zahodnem Polhograjskem hribovju, grapa Mala voda v nizkem gričevju na jugu ter grapa
Prešnice v Žlebskem gričevju na severovzhodnem delu Polhograjskega hribovja. Skozi njih
so speljane tudi lokalne ceste. V nekaterih izmed naštetih grap so ob vodotokih postavili tudi
posamezne gospodarske objekte, kot so žage, mlini … (Polhograjsko hribovje, 2012).
Slika 15: Posegi človeka v grape – gradnja stanovanjskih hiš in ceste (Mačkov graben)

Avtor: Janez Dobnikar
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Slika 16: Protierozijska pregrada v zgornjem delu Mačkovega grabna

Avtor: Janez Dobnikar
Slika 16 prikazuje eno izmed protierozijskih pregrad v zgornjem delu Mačkovega grabna.
Podobne pregrade so bile zgrajene skoraj v vseh v grapah, po katerih tečejo hudourniški
vodotoki in jih je poselil človek.
Zaplavne hudourniške pregrade se gradijo predvsem v zgornjih delih hudournikov, kjer so
strmci še vedno veliki in kjer je prisoten transport večjih količin rečnega gradiva. Služijo
predvsem zmanjševanju strmca gorvodno od pregrade, kar vpliva na počasnejši tok vode in na
zmanjšano transportno moč. Prek pregrade voda prosto pada, pod njo pa zadane ob podslapje
ali erozijski tolmun, pri čemer se del njene energije porabi. Pregrade, za katerimi se je nabral
zaplavek, hkrati zavirajo globinsko in bočno erozijo vodotokov gorvodno od njih, zato voda
pobočij ne spodkopava več tako intenzivno. V vodotoke se posledično prožijo manjše količine
pobočnega materiala, s čimer se dodatno umirjata dotok in transport plavin. Stabilizacija
hudournikov s pomočjo zaplavnih pregrad je pogost spremljevalec pri pogozdovanju in
sanaciji erozijskih žarišč (Mikoš, 2009).

4. KONKRETNI PRIMERI GRAP
4.1 MAČKOV GRABEN
V nadaljevanju naloge so podrobno opisane in predstavljene tri izbrane grape, in sicer:
Mačkov graben, Petačev graben in Škandrov graben. Za podrobnejši opis Mačkovega in
Petačevega grabna sem se odločil, ker gre za dva izmed lepših primerov grap v celotnem
hribovju in ker so v njih zelo dobro vidni tudi geomorfni procesi, ki so ju preoblikovali.
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Škandrov graben pa sem izbral, ker je nekoliko manjši in leži v zahodnem Polhograjskem
hribovju, medtem ko ostali dve grapi ležita v osrednjem delu.
Slika 17: Mačkov graben (pogled iz zgornjega dela grape proti jugozahodu)

Avtor: Janez Dobnikar
Mačkov graben se nahaja v osrednjem Polhograjskem hribovju in je levi pritok Velike Božne.
Leži približno 1 km severno od naselja Polhov Gradec in je zajeden med Grmado na vzhodni
ter Toščem na severni strani.
Grapa se začne na nadmorski višini 800 m, izliv pa je na 400 m (Geopedia, 2014).
Zgornji del grape je nekoliko širši in strmejši, spodnji pa je ožji in nižji, a še vedno zelo strm.
Celotna grapa je dolga dobra dva kilometra.
Nakloni v osrednjem delu grape znašajo od 15 do 30°, proti zgornjemu delu pa se počasi
večajo in dosegajo vrednosti od 30 do 50º. Najstrmejša pobočja grape dosežejo naklone, večje
od 50º. Povprečen naklon celotnega Mačkovega grabna znaša 28,8° (GURS, 2014).
Na območjih, kjer so kamnine bolj odporne proti eroziji in denudaciji, so nakloni večji.
Med kamninami v grapi močno prevladujeta siv plastovit dolomit in lapornat apnenec, ki sta
prisotna skoraj na celotnem ozemlju. Le na pobočju, ki se dviguje severno od osrednjega dela
grape, najdemo tudi rdečkast peščenjak s prehodi v alevrolit in konglomerat (Ferjančič, Grad,
1974).
Na pobočjih v zgornjem delu grape izvira več manjših vodotokov, ki se na dnu grape zbirajo v
nekoliko večji enoten vodotok. Ta nato teče po osrednjem delu grape navzdol in se izlije v
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potok Velika Božna, ki teče ob vznožju Polhograjske Gore. Ta se na koncu izlije v
Gradaščico, zato vodotoki Mačkovega grabna spadajo v porečje Gradaščice. Potok, ki teče
skozi Mačkov graben, ima hudourniški značaj in je v preteklosti že večkrat poplavljal.
Poplave so leta 1924 in 1926, ko je bilo v tem grabnu najhuje, povzročile ogromno materialne
škode in terjale tudi nekaj človeških žrtev (Jesenovec, 1995).
Ker so pobočja grape zelo strma, so se v preteklosti predvsem ob večjih neurjih in
dolgotrajnejšem deževju že večkrat sprožili posamezni manjši plazovi, ki so plavje odložili na
dno grape. Ob izhodu iz grape so vode odložile plavje v obliki vršaja, na katerem so danes
številne domačije (Slika 18).
Strma pobočja grape z vseh strani prepleta več žlebičev, erozijskih jarkov in ostalih manjših
grap, ki se nadaljujejo v Mačkov graben. Povsem na zgornjem delu grape so tudi posamezna
erozijska žarišča.
V celotnem Mačkovem grebenu prevladuje različne združbe bukve, v glavnem v kombinaciji
z posameznimi hrasti in navadnim tevjem.
Mačkov graben je tudi poseljen, v njem je del naselja Setnica. Več hiš je v spodnjem delu ob
vodotoku in cesti, ki je speljana po grapi, nekaj pa jih je tudi v zgornjem delu. Vodotok, ki
teče skozi Mačkov graben, so v preteklosti izkoristili za postavitev žag in mlinov, ki pa danes
ne obratujejo več. Prevladujoče kategorije rabe tal v Mačkovem grabnu so travniki, pašniki in
gozdovi, ki prekrivajo skoraj celotno površino grape. Posamezne predele pokrivajo še
pozidane površine (hiše, gospodarski objekti, cesta), vodne površine ter manjši sadovnjaki in
vrtovi ob posameznih hišah. Travniki in pašniki so prevladujoči v glavnem v osrednjem delu
grape, v širši okolici hiš in kmetij, obrobje osrednjega dela in dvigajoča se pobočja pa
poraščajo gozdovi.
Slika 18: Vršaj na izhodu iz Mačkovega grabna

Avtor: Janez Dobnikar
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Slika 19: Nakloni Mačkovega grabna
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Slika 20: Geološke in geomorfološke značilnosti Mačkovega grabna
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Slika 21: Ortofoto Mačkovega grabna

Vir: Geopedia, 2014
Slika 22: Podolžni profil Mačkovega grabna
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4.2 PETAČEV GRABEN
Slika 23: Petačev graben (pogled iz naselja Selo nad Polhovim Gradcem proti jugu)

Avtor: Janez Dobnikar
Petačev graben je eden izmed največjih v Polhograjskem hribovju. Sodi med grape osrednjega
Polhograjskega hribovja in je povirni del Male Božne. Leži severno od naselja Polhov Gradec
in Polhograjske Gore ter južno od naselja Selo nad Polhovim Gradcem. Grapo z vseh strani
obdajajo dolga in strma pobočja – na zahodu se na pobočju, ki se dviguje nad njim, nahajata
naselji Smolnik in Črni vrh, vzhodno pa vrhovi Špik, Tošč in Polhograjska Grmada.
Grapa se začne na nadmorski višini 900 m, izliv pa je na 400 m (Geopedia, 2014).
Zgornji del grape je širši in strmejši, spodnji pa ožji, nižji in še vedno strm. Celotna grapa je
dolga pet kilometrov.
Nakloni v osrednjem delu grape znašajo od 10 do 20°, v zgornjem pa so zelo veliki, od 35 do
60°. Na najstrmejših zahodnih pobočjih grape so nakloni tudi večji od 60°. Vzhodna pobočja
so nekoliko bolj položna. Tam nakloni znašajo od 20 do 30°. Povprečen naklon celotne grape
znaša 26,2° (GURS, 2014).
Kamninska zgradba Petačevega grabna je tako kot praktično po vsem Polhograjskem hribovju
izredno raznolika. Najstrmejša zahodna pobočja grape gradi neplastovit dolomit. Prav v
dolomit je voda skozi dolga leta vrezala najgloblje grape, kar potrjuje tudi strmina pobočij.
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Osrednji del grape v glavnem gradijo lapornat apnenec, siv plastovit dolomit in sljudast
peščen skrilavec z vložki oolitnega apnenca. Vzhodna pobočja in večino severnega, najširšega
dela grape, pa gradi rdečkast peščenjak s prehodi v elevrolit in konglomerat. Med rdečkastim
peščenjakom na severnem delu najdemo še temno siv glinasti skrilavec ter sljudnati in
kremenov konglomerat (Ferjančič, Grad, 1974).
Tudi v Petačevem grabnu na pobočjih izvira mnogo manjših izvirov, ki nato kot enoten
vodotok (Mala Božna) tečejo navzdol po osrednjem delu grape. Tudi Mala Božna se tako kot
vodotok v Mačkovem grabnu izlije v Veliko Božno ob vznožju Polhograjske Gore. Posebnost
Petačevega grabna je, da se v osrednjem delu vanj izlijejo še vodotoki iz mnogih manjših
grap, ki se nadaljujejo v Petačev graben. Med njimi sta največja Jevški graben na vzhodu in
Nackov graben na zahodu. Mala Božna je po pretoku in velikosti porečja precej večja od
vodotoka v Mačkovem grabnu. Prav tako ima hudourniški značaj. Tudi v Petačevem grabnu
so se poplave pojavile v istih letih kot v Mačkovem, vendar so povzročile manjšo škodo. Zanj
podobno kot za vse ostale grape velja, da se ob večjih in bolj intenzivnih padavin na obrobju –
predvsem na zahodnih pobočjih, ki so najstrmejša, občasno sprožijo manjši zemeljski plazovi
in usadi.
Strma pobočja grape z vseh strani prepleta več žlebičev, erozijskih jarkov in ostalih manjših
grap, ki se nadaljujejo v Mačkov graben.
Petačev graben je zelo redko poseljen. V spodnjem delu tik ob cesti in na prehodu iz
Nackovega in Jevškega grabna v Petačev graben najdemo le nekaj posameznih hiš. Skozi
graben poteka cesta iz Polhovega Gradca do Sela nad Polhovim Gradcem. Iz Petačevega
grabna je cesta speljana tudi na Črni Vrh. V grapi močno prevladujejo gozdovi, poleg
pozidanih površin (hiše, cesta) pa najdemo še travnike in pašnike ter nekaj manjših vrtov in
sadovnjakov.
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Slika 24: Nakloni Petačevega grabna
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Slika 25: Geološke in geomorfološke značilnosti Petačevega grabna
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Slika 26: Ortofoto Petačevega grabna

Vir: Geopedia, 2014
Slika 27: Podolžni profil Petačevega grabna
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4.3 ŠKANDROV GRABEN
Slika 28: Osrednji del Škandrovega grabna (pogled z jugozahoda proti severovzhodu)

Avtor: Janez Dobnikar
Škandrov graben se nahaja v zahodnem Polhograjskem hribovju. Gre za manjšo grapo, ki leži
južno od naselja Srednji vrh in severno od naselja Setnik. Najdemo ga jugozahodno, v
neposredni bližini zaselka Zalog.
Grapa se začne na nadmorski višini 600 m, konča pa 140 m nižje na 460 metrih (Geopedia,
2014).
Je zelo ozka in v zgornjem delu ni tako izrazito razširjena kot Mačkov in Škandrov graben.
Petačev graben sodi med manjše grape v polhograjskem hribovju. Celotna grapa je dolga le
1,5 km.
Nakloni so po vsej grapi dokaj enakomerni in znašajo od 25 do 35°. Večji nakloni so le na
manjših odsekih južnega pobočja (od 35 do 60°), manjši pa na vzhodu grape (od 20 do 30°).
Povprečen naklon grape je 24,3° (GURS, 2014).
Kamnine v grapi so tako karbonatne kot tudi nekarbonatne. Osrednji del gradijo lapornati
apnenec, siv plastovit dolomit in sljudast peščen skrilavec z vložki oolitnega apnenca. Manjši
del grape povsem na zahodu je v belo do temneje sivem dolomitu s ploščastim apnencem v
zgornjem delu. Povsem na vzhodnem obrobju pa pobočja sestavlja rdečkast peščenjak s
prehodi v alevrolit in konglomerat (Ferjančič, Grad, 1974).
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Na pobočjih izvira več manjših vodotokov, ki nato združeni tečejo po dnu grape kot majhen
potok, z zelo skromnim pretokom. Škandrov graben se izliva v Veliko Božno in sodi v
porečje Gradaščice. Zaradi zelo majhnega obsega potoka in zelo skromnega pretoka poplave
za ta potok niso značilne.
V Škandrov graben se nadaljujeta še dve manjši stranski grapi.
V grapi je le nekaj hiš, ki so med seboj precej oddaljene. Skoznjo vodi lokalna cesta iz Zaloga
proti Butajnovi. Grapo skoraj v celoti porašča gozd, v okolici posameznih hiš pa najdemo še
nekatere manjše vrtove, sadovnjake in travnike. V zgornjem delu grape so v okolici
posameznih kmetij nekoliko večji travniki, pašniki in vrtovi ter tudi posamezne njivske
površine.
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Slika 29: Nakloni Škandrovega grabna
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Slika 30: Geološke in geomorfološke značilnosti Škandrovega grabna
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Slika 31: Ortofoto Škandrovega grabna

Vir: Geopedia, 2014
Slika 32: Podolžni profil Škandrovega grabna
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5. PRIMERJAVA ZNAČILNOSTI IZBRANIH GRAP
Mačkov in Petačev graben se nahajata v osrednjem Polhograjskem hribovju, Škandrov graben
pa v zahodnem delu. Najdaljši in največji po površini porečja je Petačev graben, ki velja tudi
za eno izmed največjih grap Polhograjskega hribovja, sledi mu Mačkov graben, po površini
najmanjši, najkrajši in v povprečju najožji pa je Škandrov graben, ki predstavlja eno izmed
mnogih manjših grap. Mačkov in Petačev graben ležita približno na enaki nadmorski višini in
sicer med 900 in 400 m, medtem ko Škandrov graben leži nekoliko nižje, med 600 in 460 m
nadmorske višine. Petačev in Mačkov graben se v zgornjem delu zelo razširita, medtem ko za
Škandrov graben to ni značilno.
Nakloni v zgornjem delu Mačkovega in Petačevega grabna so od 30 do 60º, v osrednjem delu
pa so manjši in znašajo od 10 do 30º. V Škandrovem grabnu so nakloni skozi vso grapo bolj
enakomerni kot v Mačkovem in Petačevem grabnu (od 10 do 30º). Na pobočjih vseh treh grap
so nakloni največji; znašajo več kot 50º. Manjši nakloni so le na pobočjih v Škandrovem
grabnu. Ti so zelo različni in znašajo od 20 do 30º na vzhodu ter od 35 do 60º na jugu.
Povprečni naklon celotne grape je največji v Mačkovem grabnu (28,8º), sledi mu Petačev
graben s 26,2º, najmanjši povprečen naklon pa ima Škandrov graben, in sicer 24,3º.
Kamninska zgradba Petačevega in Škandrovega grabna je zelo zapletena. V njih najdemo zelo
veliko različnih kamnin, tako nekarbonatnih kot karbonatnih. Nekoliko več je slednjih predvsem različnih vrst apnencev in dolomita. Med nekarbonatnimi kamninami so
najpogostejše različne vrste konglomerata in skrilavcev. V Mačkovem grabnu je kamninska
zgradba precej bolj preprosta. V glavnem ga gradi lapornat apnenec in siv plastovit dolomit
ter na zelo majhnem delu zahodnega pobočja tudi rdečkast peščenjak s prehodi v alevrolit in
konglomerat.
V vseh treh grapah tečejo vodotoki, ki sodijo v porečje Gradaščice. Povsod na pobočjih izvira
več manjših vodotokov, ki se nato zberejo in kot enoten, nekoliko večji vodotok, tečejo po
osrednjem delu grabna. Ta je največji v Petačevem grabnu (Mala Božna), nekoliko manjši v
Mačkovem grabnu (Mačkov potok), zelo majhen vodotok pa teče skozi Škandrov graben.
Tako Mačkov kot Petačev graben so v preteklosti že prizadele katastrofalne poplave, za
Škandrov graben pa te niso značilne, predvsem zato, ker je praktično neposeljen.
Mačkov in Petačev graben sta redko, vendar precej enakomerno poseljena. Škandrov graben
je skoraj neposeljen, ker je najmanjši in za poselitev najmanj ugoden. Skozi vse tri grape ob
vodotoku poteka tudi lokalna cesta, ki med seboj povezuje okoliška naselja in posamezne
samotne kmetije. Po rabi tal povsod prevladujejo gozdovi, ki v glavnem poraščajo obrobja
grap in pobočja, ki se dvigujejo nad njimi. V osrednjem delu grap so poleg pozidanih površin
(hiše, ceste, gospodarski objekti) značilni še travniki in pašniki, ob hišah pa tudi nekateri
manjši vrtovi, sadovnjaki in njive.
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6. SKLEPI IN ZAKLJUČEK
Geološka zgradba Polhograjskega hribovja je zelo raznolika - temu primeren je tudi zelo
razgiban relief. Hribovje so v glavnem preoblikovali fluvialni in denudacijski geomorfni
procesi. Ena izmed najbolj tipičnih fluviodenudacijskih reliefnih oblik so grape. Te se
pojavljajo po vsem Polhograjskem hribovju, največ pa jih v osrednjem in zahodnem delu.
Največji in najgloblji so Petačev, Mačkov, Potrebuježev, Ernejčekov in Žerovnikov graben,
Ločniška in Hrastniška grapa ter grapa Prešnice. Največje in najgloblje grape so tekoče vode
vrezale v dolomit. Največ ga najdemo prav v osrednjem in zahodnem Polhograjskem
hribovju. Hribovje v povprečju prejme med 1300 in 2500 mm padavin. Dolinasto-slemenasti
relief, veliki nakloni površja in neprepustne kamnine so omogočili površinsko pretakanje
vode in oblikovanje različnih fluviodenudacijskih reliefnih oblik. Dna nekaterih večjih grap je
človek poselil in skozi speljal lokalne ceste. Na manjših območjih na dnu posameznih grap je
uredil tudi kmetijske površine.
S pomočjo predhodne literature, geografskih informacijskih sistemov in predvsem terenskega
dela sem preučil osnovne geološke, geomorfološke in hidrogeografske značilnosti
Polhograjskega hribovja in grap ter jih povezal v smiselno celoto. S pomočjo GIS-ov sem
izdelal nekaj kart. Opravil sem tudi terensko delo. Na terenu sem si ogledal precej različnih
grap, nato pa na tej podlagi opisal naravno- in družbeno-geografske razmere v njih. Naredil
sem tudi nekaj fotografij, ki sem jih vključil v nalogo.
Po končani nalogi se lahko vrnem še na hipotezi, ki sem jih zastavil pred začetkom
raziskovanja. Prvo hipotezo - da so grape približno enakomerno razporejene po celotnem
Polhograjskem hribovju - lahko na podlagi terenskega dela, preučitve raznih kart in izdelavi
splošne karte grap ovržem. Največ grap najdemo v osrednjem, zahodnem, severnem in
južnem delu Polhograjskega hribovja, medtem ko na severozahodnem, jugozahodnem in
vzhodnem delu te niso tako številne. Drugo hipotezo - da v Polhograjskem hribovju
prevladujejo manjše grape, ki so v glavnem neposeljene - pa lahko na podlagi terenskega dela
potrdim. V Polhograjskem hribovju je sicer nekaj večjih grap, ki so poseljene, vendar
prevladujejo manjše, neposeljene grape, ki jih v glavnem porašča gozd. V večjih grapah, ki so
v glavnem poseljene, je na dnu več prostora, kjer se je človek lahko naselil in uredil kmetijske
površine. So tudi širše. V manjših in ožjih grapah je prostora manj, zato jih človek ni naselil
in v njih se je skozi leta zarasel gozd.

7. SUMMARY
Geological structure of the Polhov Gradec Hills is extremely diverse, reflected in a very
varied terrain. Polhov Gradec Hills were mainly transformed by the fluvial and denudational
geomorphic processes. One of the most typical landforms of the fluvio-denudational
geomorphic system are ravines. Ravines are located throughout Polhov Gradec Hills however,
most of them can be found in the central and western part. Examples of the largest and
deepest ravines are: Petačev ravine, Mačkov ravine, Potrebuježev ravine, Ernejčekov ravine,
Žerovnikov ravine, Ločniška ravine, Hrastniška ravine and ravine Prešnice. The largest and
deepest ravines were carved in dolomite by running water. Dolomite is also predominant in
the central and western Polhov Gradec Hills. Polhov Gradec Hills receive between 1300 and
2500 mm rainfall an average. Relief with exchanging valleys and ridges, sloped terrain and
impermeable rocks allow surface water streaming, which designed many different fluvio–
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denudational landforms. Bottoms of some of the largest ravines have been inhabited and
many local roads were built. In some areas, man has also turned part of the land at the bottom
of these ravines into farmland.
With the help of related literature, geographic information systems and especially field work,
I managed to consider the basic geological, geomorfological and hydrogeographic
characteristics of the Polhov Gradec Hills and ravines, linking them into a meaningful whole.
I have also created several maps with the help of geographic information systems. The field
work was also conducted. There I have reviewed and detailed many different ravines, on the
basis of which I was able to describe the physical and human geography elements of the
ravines. Some photograps, which I have included in the paper were also created in the field.
At the end of the paper, I can return to the hypotheses I set at the beginning. The first
hypothesis, that ravines are approximately equally distributed throughout the Polhov Gradec
Hills, is, on the basis of fieldwork, examination of various different maps and the creation of
the general map of ravines, rejected. Most ravines are located in the central, western, northern
and southern part of the Polhov Gradec Hills, while they are less common in northwestern,
southwestern and eastern part. I can confirm the second hypothesis, that smaller, uninhabited
ravines dominate the Polhov Gradec Hills, on the basis of fieldwork. Some larger and
populated ravines can also be found in the Polhov Gradec Hills, but smaller and uninhabited
ones, mainly covered by forest, are dominant. In the larger, mainly inhabited ravines more
space can be found, where man can inhabit and arrange farmland. They are also wider.
Smaller and narrow ravines are not so spacious, therefore they were not inhabited by man and
were overgrown by forest throughout the years.
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