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MORAVŠKI OSAMELI KRAS PRI POUKU GEOGRAFIJE
Izvleček:
V diplomskem delu z naslovom Moravški osameli kras pri pouku geografije smo raziskovali
kraško površje občine Moravče in zasnovali možnosti vključevanja domače pokrajine v pouk
geografije na ravni osnovne šole. Območje Moravške občine ima zelo pestro geološko
sestavo. Na karbonatnih kamninah so se razvile geomorfološke oblike, ki so značilne za
globoki kras, plitvi kras, fluviokras in kontaktni kras. Za osameli kras so značilni posamezni
plitvi otoki kraške kamnine, zato na območju najdemo le kraške oblike manjših dimenzij.
Vrtače, jame in druge drobne kraške oblike, značilne za globoki kras, so na temenih litijske in
trojanske antiklinale, kanjon je značilna oblika plitvega krasa v Vrhpoljskem podolju, dolci in
erozijski jarki pa zaznamujejo nekatere dolomitne predele. Izsledke znanstvenega
raziskovanja smo aplicirali na šolsko geografijo v okviru geografije domačega kraja. Učni
načrt za geografijo v osnovnih šolah ponuja priložnosti tudi za obravnavo domače kraške
pokrajine pri pouku. Opisali smo tudi šolske geografske metode za proučevanje domače
pokrajine in s tem krasa na Moravškem. Zasnovan je bil predlog geografske ekskurzije s
terenskim delom, kjer lahko učenci v domači pokrajini spoznajo kraško površje. S terenskim
delom pa pridobijo veščine in znanja za konkretnejše razumevanje geografskih pojavov ter
procesov v njihovi bližnji okolici.
Ključne besede: krasoslovje, Moravče, osameli kras, domača pokrajina, ekskurzija, terensko
delo

MORAVČE ISOLATED KARST IN GEOGRAPHY LESSONS
Abstract:
In this undergraduate thesis entitled Moravče Isolated Karst in Geography Lessons a karst
surface in the municipality of Moravče was being researched and a plan was created to
include the home region in geography lessons at primary school level. The area of Moravče
municipality has a very varied geological structure. On carbonate rocks geomorphological
features typical of deep karst, shallow karst, contact karst and fluviokarst were formed.
Individual shallow islands of karst rock are typical of isolated karst thus only small karst
features are found in the area. Dolines, caves and other small karst formations typical of deep
karst are on the vertices of Litija anticline and Trojane anticline. A canyon is a typical feature
of shallow karst in the Vrhpolje valley whereas dolci and erosion trenches predominate in
some of the dolomite areas. Scientific research results were applied to geography lessons as a
part of home region geography since geography syllabus for primary schools also offers
opportunities to discuss home karst landscape in a classroom. Moreover, in this thesis school
geography methods for studying home region and hereby the karst in Moravče were
described. We made a plan for a geography excursion with a fieldwork where students get to
know karst landscape in their home region and acquire knowledge and skills for better
understanding of geographical phenomena and different processes in their neighbourhood.
Key words: karstology, Moravče, isolated karst, home region, excursion, fieldwork
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1. UVOD
1.1. Vsebinska opredelitev
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh večjih delov. V prvem delu so predstavljene nekatere
geografske značilnosti Moravškega osamelega krasa. Proučevano območje smo najprej
prostorsko omejili in pregledali ugotovitve dosedanjega preučevanja Moravškega krasa. Sledi
opis geološke preteklosti in hidroloških značilnosti proučevanega območja. Površje je
podrobneje obravnavano glede na tipizacijo kraškega površja (globoki kras, plitvi kras,
fluviokras in kontaktni kras). Med naravnogeografskimi značilnostmi kraškega površja je
podrobneje prikazana še pedobiološka slika območja. Od družbenogeografskih značilnosti
moravškega krasa so opisane poselitev območja skozi zgodovino, sodobni demografski trendi
in raba tal.
Drugi del diplomskega dela je namenjen praktični predstavitvi in obravnavi moravškega krasa
pri pouku geografije v osnovni šoli. Najprej je predstavljen odnos med šolsko geografijo in
domačo pokrajino, sledi primerjava predlaganih učnih vsebin učnega načrta za geografijo v
osnovni šoli in potencialov, ki jih ima moravško kraško površje za obravnavo pri pouku
geografije. Sledi pregled učnih strategij za obravnavo tovrstnih vsebin pri pouku. Praktično je
nato predstavljena obravnava učnih vsebin z območja Moravškega osamelega krasa pri pouku
geografije za učence osnovne šole.

1.2. Namen in cilji pisanja diplomskega dela
V želji po podrobnejšem raziskovanju geografskih značilnosti domače pokrajine je diplomsko
delo nastalo z namenom boljšega poznavanja in razumevanja kraškega površja v občini
Moravče in hkrati osnovanja načina za aplikativno uporabo pridobljenih spoznanj v
pedagoškem procesu, pri pouku geografije v osnovni šoli.
Zastavljeni so bili naslednji cilji:
· podrobneje ozemeljsko opredeliti kraško površje na območju občine Moravče,
· zbrati in preučiti dosedanja spoznanja o proučevanem območju,
· opisati fizičnogeografske značilnosti moravškega krasa,
· opredeliti različne tipe krasa glede na način delovanja,
· preučiti učni načrt za geografijo in poiskati možnosti za obravnavo značilnosti domače
kraške pokrajine pri pouku,
· opredeliti metode in strategije za usvajanje učnih vsebin o kraškem površju domače
pokrajine,
· oblikovati geografsko ekskurzijo s terenskim delom na kraško površje občine
Moravče.
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1.3. Delovne hipoteze
Pri našem delu smo si zastavili dve hipotezi:
H1: Na Moravškem osamelem krasu so se na karbonatni kamninski podlagi razvile kraške
oblike, značilne za globoki kras, plitvi kras, fluviokras in kontaktni kras.
H2: Kraško površje občine Moravče je kot sestavna enota geografije domače pokrajine
primerno za podrobnejšo obravnavo pri pouku geografije v osnovni šoli.

1.4. Metode dela
Za doseganje zastavljenih ciljev so bile uporabljene naslednje metode dela:
· podrobneje ozemeljsko opredeliti kraško površje na območju občine Moravče;
Ozemeljsko smo območje osamelega krasa razmejili po pregledu in analizi literature. Pri tem
je treba opozoriti na revijo Naše jame letnik 13, kjer so zbrane strokovne razprave na temo
osamelega krasa v Sloveniji in tudi na Moravškem.
· zbrati in preučiti dosedanja spoznanja o proučevanem območju;
Za doseganje tega cilja smo pregledali znanstveno in strokovno literaturo na temo osamelega
krasa v Sloveniji. Tovrstne literature je zelo malo, čeprav je bilo samo območje osamelega
krasa na Moravškem že dovolj dobro raziskano in opisano s strani številnih raziskovalcev,
med katerimi velja omeniti Simona Robiča, Staneta Stražarja in Majo Topole.
· opisati fizičnogeografske značilnosti moravškega krasa;
Fizičnogeografske značilnosti moravškega krasa so povzete po raziskavah, ki so bile za to
območje že narejene. Spoznanja kabinetnega dela smo dopolnili in nadgradili s terenskim
delom na proučevanem območju. Znotraj meja občine Moravče so bile kartirane
geomorfološke oblike na kraškem površju ob pomoči topografske karte 1 : 25000.
· opredeliti različne tipe krasa glede na način delovanja;
Pri opredelitvi tipov krasa smo si pomagali s pregledom dela Kras v Sloveniji v prostoru in
času (Gams, 2004) in učbenika za fizično geografijo krasa (Stepišnik, 2011). Kraški tipi so
bili ob pomoči terenskega dela aplicirani na območje občine Moravče.
· preučiti učni načrt za geografijo in poiskati možnosti za obravnavo značilnosti domače
kraške pokrajine pri pouku;
Narejena je bila analiza učnega načrta za geografijo v osnovni šoli (2011). Nato smo
pregledali literaturo, ki podrobneje obravnava pouk o domači pokrajini, terenske metode dela
pri geografiji v osnovni šoli in načrtovanje ekskurzije. Podrobneje se s temi tematikami
ukvarjajo pri didaktiki geografije na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani,
na to temo geografskih ekskurzij, pri pouku in na terenu je bilo izdelanih tudi nekaj
diplomskih nalog. Glede ukvarjanja z metodološkimi pristopi k poučevanju geografije v
7
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razredu in na terenu velja omeniti dr. Tatjano Resnik Planinc, Slavka Brinjevca in avtorje
priročnika za spoznavanje domače pokrajine (1989).
· oblikovati geografsko ekskurzijo s terenskim delom na kraško površje občine
Moravče.
Ob obisku osnovne šole Jurija Vege v Moravčah smo se o dosedanji praksi poučevanja vsebin
s področja Moravškega osamelega krasa pogovarjali z učiteljico geografije Majo Gerčar in
ravnateljico Nuško Pohlin Schwarzbartl. Pri načrtovanju geografske ekskurzije smo
upoštevali izsledke raziskav, ki so bile do danes narejene na območju Moravškega osamelega
krasa.

Slika 1: Območje raziskovanja osamelega krasa je v diplomskem delu omejeno na meje občine Moravče
(vir podatkov: vir podatkov: DTK list Moravče, 1995).
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2. MORAVŠKI OSAMELI KRAS
Kras se v Sloveniji nahaja na dobrih 43 odstotkih celotnega območja Slovenije. Ta se po
geoloških, hidroloških in geomorfoloških značilnostih deli na alpski, predalpski in dinarski
kras (Gams, 2004). Habič (1969) je v slovensko kraško terminologijo uvedel termin osameli
kras, ki označuje kraški svet v predalpskem hribovju in ozemeljsko ni povezan z ostalimi
kraškimi pokrajinami. Prav tako je opredelil 17 območij osamelega krasa v Sloveniji, med
katerimi je tudi Moravški osameli kras (Habič, 1969).

2.1. Opredelitev in omejitev proučevanega območja
Habič (1969) je osamljeni oz. osameli kras razdelil na posamezna območja. Po njem se kraško
območje najzahodneje v Posavskih gubah imenuje Moravški osamljeni kras. V Posavskem
hribovju se poleg tega nahaja še Trojanski, Dolski, in Studenški kras. Podrobnejšo delitev
objavi Habe (1971), ki obenem opozori na pomanjkljivosti poimenovanja. Ker osameli kras ni
omejen le na določen del pokrajine, je zato namesto Moravški osameli kras po njegovem
mnenju primernejša oznaka kras na Moravškem. Habe (1971) svoji razmejitvi Moravški
osameli kras postavi na območje, ki bi ga v grobem lahko omejili s Kamniško Bistrico na
zahodu, Radomljo in Medijo na severu in Savo na jugu in vzhodu. Regionalizacijo osamelega
krasa je po Habiču prevzel Gams (1974), vendar je območje krasa v okolici Moravč
preimenoval v Rašiško–moravški osameli kras in s tem območje razširil do Rašice in Šmarne
gore. Ne Habič (1969) in ne Gams (1974) natančneje ne omejita območja. Zaradi dejavnega
jamarskega društva v okolici Domžal se je med raziskovalci prijelo tudi poimenovanje
območja kot Domžalsko–moravški osameli kras (Stražar, 1979). Ker vsak raziskovalec
območje, ki v stroki ni natančno definirano, poimenuje drugače, nastane zmeda pri uporabi
termina in z njim povezanega območja.
V nadaljevanju se bomo držali prvotnega poimenovanja območja po Habiču (1969), torej
Moravški osameli kras. Prostorsko pa ta termin v diplomskem delu zajema območje, ki ga je
opredelil Habe (1971). Za potrebe našega raziskovanja smo proučevano območje Moravškega
osamelega krasa še zožili na kras znotraj meja občine Moravče. Izogibali pa smo se
poimenovanja kras v Moravški dolini, saj je Moravška dolina geografsko nedefinirana in ni
jasno zamejena prostorska enota, ki v geomorfološkem smislu pomeni dolino potoka
Drtijščice od Drtije do Soteske, Stražar (1979) pa termin Moravška dolina uporabi za
gravitacijsko območje s središčem v Moravčah.

2.2. Dosedanje proučevanje Moravškega osamelega krasa
Lega Moravškega osamelega krasa, ki se nahaja v bližini Ljubljane na lahko dostopnem
terenu blizu pomembne »Dunajske ceste« iz Trsta na Dunaj, je že zelo zgodaj privabila
raziskovalce in ljubitelje krasa. Prva raziskovanja so bila omejena na obisk in evidentiranje
jam. Raziskovalce so največkrat k jamam popeljali domačini, ki so kraško okolico dobro
poznali (Kiauta, 1961; Stražar, 1979).
Prvi znani raziskovalec, ki je usmerjeno raziskoval Moravški osameli kras je bil I. Tušek,
čigar zapis o obisku Ihanske jame 19. marca 1854 se je ohranil v rokopisni obliki v NUK-u
(Kiauta, 1961). V zlati dobi speleobiologije, v drugi polovici 19. stoletja, so jame na
omenjenem območju obiskovali številni znanstveniki. Ferdinand Jožef Schmidt, znan zbiratelj
in proučevalec jamskega živali, je s svojimi kolegi večkrat obiskal jame na Moravškem
9
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osamelem krasu, saj so bile jame relativno lahko dostopne in zanimive zaradi edinstvenih
bioloških habitatov. S sodelavci je poznal okoli 60 jam na Kranjskem, od tega 7 na našem
proučevanem območju (Kiauta, 1961). Pomembne ugotovitve je k znanosti speleobiologije
prispeval tudi Simon Robič, ki je sredi 19. stoletja kot župnik služboval v Dobu pri
Domžalah. Tekom svojih raziskovanj je popisal do tedaj neznane vrste slepih hroščev,
Ceuthmonocharis robici, ki so poimenovani po njem. Za sodelavca je izučil domačina Ivana
Seška, ki je do konca 19. stoletja sestavil podrobnejši seznam jam, od teh jih je omenjenih 16
na Moravškem (Stražar, 1979). Raziskovanje jam na Moravškem je bilo še v času med
vojnama osredotočeno na obiskovanje in raziskovanje, jame so obiskovali domači ljubitelji
jamarstva. Takoj po drugi svetovni vojni je tukajšnje jame ponovno raziskal in evidentiral
Egon Pretner (Stražar, 1979).
Z raziskovanjem kraških jam se na tem območju od leta 1961 naprej ukvarja Društvo za
raziskovanje jam Simon Robič Domžale. Društvo je za potrebe turizma uredilo Železno in
Studenško jamo, v Jamarskem domu je odprta stalna speleološka zbirka, ukvarjajo pa se tudi z
izobraževanjem mladih jamarjev (DZRJ Simon Robič Domžale, 2013).
Velik napredek v znanosti in poznavanju območja Moravškega osamelega krasa in osamelega
krasa nasploh je bilo peto zborovanje slovenskih jamarjev in raziskovalcev krasa v Domžalah,
maja 1971. Tematika zborovanja je bilo proučevanje območij osamelega krasa, strokovnih
razprav so se udeležili številni strokovnjaki tistega časa, ki so svoje ugotovitve objavili v
reviji Naše jame, letnik 13. Nekateri članki še danes predstavljajo vir za proučevanje
osamelega krasa v Sloveniji.
Območje Moravškega osamelega krasa omenja Gams v knjigi Kras, zgodovinski,
naravoslovni in geografski oris (1974), vendar je področje zelo skopo opisano. Nekaj več
lahko o tem območju izvemo v njegovi knjigi Kras v Sloveniji v času in prostoru (2004).
Obsežno in natančno je območje Moravškega osamelega krasa raziskoval Stane Stražar, svoje
ugotovitve je objavil v monografiji Moravška dolina, življenje pod Limbarsko goro (1979).
Na Oddelku za geografijo je Lydia Lavrač napisala diplomsko nalogo z naslovom
Domžalsko-moravški kras in njegova pokrajinska značilnost (1993), vendar delo v oddelčni
knjižnici velja za izgubljeno, zato z izsledki njenega raziskovanja nismo seznanjeni.
Strokovno podlago za projekt Učno-sprehajalna pot "Rača" ob reki Rači, kjer so opisane tudi
kraške značilnosti reke, je pripravil Simon Kušar (2003). Obsežnejše delo je Geografija
občine Moravče, ki jo je napisala Maja Topole (2003), v njej pa je predstavljena tudi tematika
kraškega sveta na tem območju.
V preteklosti je bilo opravljenih precej geoloških raziskav, tektonike in kamninske zgradbe
okolice Moravške občine: Germovšek (1955) O geoloških razmerah na prehodu posavskih
gub v Dolenjski kras med Stično in Šentrupertom; Kuščer (1962) Terciar Posavskih gub,
(1964) Terciar Posavskih gub, 2. del, (1966) Terciar Posavskih gub, 3. del, (1967) Zagorski
terciar, (1975) Ali so Posavske gube zgrajene iz krovnih narivov?; Lapajne (1973)
Zgornjekredni sedimenti na območju Posavskih gub; Mlakar (1987) Prispevek k poznavanju
geološke zgradbe Posavskih gub in njihovega južnega obrobja; Placer (1999) Strukturni
pomen Posavskih gub; Premru (1974) Triadni skladi v zgradbi osrednjega dela Posavskih gub,
(1975) Posavske gube so zgrajene iz narivov, (1983) Tolmač za list Ljubljana L 33–66
Osnovne geološke karte 1 : 100.000. Veliko raziskav je bilo namenjenih odkrivanju zalog
kremenčevega peska (Topole, 2003).
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MORAVŠKEGA
OSAMELEGA KRASA
3.1. Geološke značilnosti območja Moravškega osamelega krasa
3.1.1. Geološki razvoj območja
Območje, kjer se nahaja Moravški osameli kras je del vzhodnega predalpskega sveta in spada
med zahodno posavsko hribovje.
Zahodni del Posavskih gub v osnovi gradijo paleozojske kamnine, permokarbonski glinasti
skrilavci, kremenovi peščenjaki in konglomerati, ki so nastali v plitvem morju. Nanje so se
kasneje, v mezozoiku, naložili karbonatni skladi. Danes so paleozojske kamnine vidne na
prelomih in erodiranih območjih (Premru, 1983; Stražar, 1979).
V mezozoiku je bilo območje večkrat pod morsko gladino. V obdobju srednjega triasa so se v
plitvinah Tetisa na tem območju, imenovanem tudi Slovenska karbonatna platforma, odlagali
apnenčasti skladi, ki danes gradijo najvišje vrhove zahodnega Posavskega hribovja in tako
tudi kraško površje na Moravškem (Kuščer, 1967). Tektonski premiki so spodbudili razpad
karbonatne plošče, osrednji del se je ugreznil, nastal je globokomorski jarek, imenovan tudi
Slovenski bazen. V jarku so se odlagali globokomorski sedimenti, laporji, glinovci, peščenjaki
in tufi. Severno ter južno od jarka so se odložili debeli skladi apnencev in dolomitov. Do
konca krede se je globokomorski jarek zaprl (Premru, 1983).
Po ugotovitvah geologov se je gubanje začelo šele v pliocenu, nadaljevalo pa v kvartarju, ko
je tudi dobilo tipično obliko, ki ga sestavljajo antiklinale in sinklinale s slemenitvijo vzhod
zahod (Placer, 1999). Proučevano območje, občino Moravče, tako sestavljajo litijska
antiklinala na jugu in trojanska na severu ter vmesna moravško-laška sinklinala (Topole,
2003). Ob gubanju, ko so se karbonatni kamninski skladi prelomili, so se na površju pokazale
erozijsko manj odporne paleozojske kamnine, kamor so se zajedle reke in potoki, ter
razgibanost površja še povečale (Placer, 1999).
Na vzhodu je v eocenu nastalo Panonsko morje, ki je s svojimi zalivi segalo do območja
zahodnega Posavskega hribovja, kjer so se do miocena na karbonatne sklade odložili terciarni
sedimenti, v našem primeru debelejši skladi kremenovega peska (Mlakar, 1987; Premru,
1983; Osnovna geološka karta SFRJ, list Ljubljana L 33–66, 1978).
Najmlajše so aluvialne ravnice ob rekah in potokih, ki so nastale v kvartarju (Premru, 1983;
Osnovna geološka karta SFRJ, list Ljubljana L 33–66, 1978).

3.1.2. Litološke značilnosti območja
Posavske gube imajo pestro kamninsko sestavo. Karbonatne kamnine, na katerih je razvit kras
se nahajajo na temenih litijske in trojanske antiklinale ter na skrajnem zahodnem delu
moravško-laške sinklinale, so mezozoiske in oligocenske starosti (Premru, 1983).
Največ krasa je v apnencu in dolomitu iz zgornjega triasa ter spodnje jure, ki na območju
občine Moravče skupaj pokrivata 52 % površja (Topole, 2003). Skupaj na temenih antiklinal,
kjer debelina karbonatnih skladov znaša od 300 do 500 m. Apnenec na več mestih prehaja v
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dolomitiziran apnenec in dolomit (Premru, 1983, Osnovna geološka karta SFRJ, list Ljubljana
L 33–66, 1978).
Zakraselo površje tudi na rudistnem apnencu zgornjekredne starosti, ki se strnjeno nahaja
predvsem na skrajnem zahodnem delu sinklinale in na posameznih otokih obeh antiklinal. To
je svetlo siv in bel apnenec z radioliti, ki dosega debeline do 150 m (Premru, 1983; Osnovna
geološka karta SFRJ, list Ljubljana L 33–66, 1978).
Iz obdobja zgornjega triasa se od Prikrnice do Limbarske gore v ozkem pasu pojavljajo tudi
plastoviti črno in temno sivi dolomiti, apnenci in laporni apnenci. Plasti so debele do 100 m
(Premru, 1983; Osnovna geološka karta SFRJ, list Ljubljana L 33–66, 1978).
Kraški pojavi se nahajajo tudi v oligocenskih konglomeratih in brečah, ki se nahajajo na
manjših območjih nad Javorščico in okoli Murovice ter Ciclja (Ramovš, 1971; Osnovna
geološka karta SFRJ, list Ljubljana L 33–66, 1978).

Slika 2: Geološka karta občine Moravče (vir podatkov: Geološki zavod Slovenije, 2013).
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3.2. Hidrološke značilnosti kraškega območja na Moravškem
Prva razdelitev krasa je bila narejena prav na hidrografski osnovi. Habič (1969) je v tretji
hidrografski rajon uvrstil »osamljene kraške predele« v predalpski in subpanonski Sloveniji.
Uvrstitev območja zahodnega Posavskega hribovja v ta rajon je utemeljena s tem, da apnenci
in dolomiti ne gradijo obsežnejših sklenjenih površin, ampak se pojavljajo le kot otoki med
kamninami iz obdobja od paleozoika do neogena (Habič, 1969). Različna razmerja
pojavljanja karbonatnih in nekarbonatnih kamnin na osamelem krasu pogojujejo tudi
svojevrstno hidrologijo območja.
Za hidrologijo kraškega površja je pomembno poznavanje značilnosti kraškega vodonosnika;
način shranjevanja ter prepuščanja vode. Kraške vodonosnike delimo na proste, ujete in
obvisele (Stepišnik, 2011). Na Moravškem osamelem krasu sta prisotna prosti in ujeti
vodonosnik.
Na območjih, kjer so propustne kamnine ohranjene kot otoki nad nepropustno podlago, kraške
vode nemoteno odtekajo. Habič (1969) v tem primeru govori o krovnem krasu oziroma
prostem vodonosniku (Stepišnik, 2011), ki je zgoraj omejen s piezometričnim nivojem talne
vode, spodaj pa prosti vodonosnik omejujejo nepropustne permokarbonske kamnine. Primer
krovnega krasa oziroma prostega vodonosnika na Moravškem je podolje od Krašc do Zaloga
pod Sv. Trojico.
Značilna hidrološka oblika je tudi zakriti kras (Habič, 1969) oziroma ujeti vodonosnik
(Stepišnk, 2011), kjer je voda ujeta v kraškem vodonosniku, ki ga z dveh strani obdajajo
nepropustne kamnine. Voda je na moravškem ujeta v plast karbonatnih kamnin, ki se v obliki
črke U spušča z vrha litijske antiklinale pod moravško-laško sinklinalo in spet dvigne na vrh
trojanske sinklinale. Spodaj je karbonatna plast omejena z permokarbonskimi peščenjaki in
skrilavci, na vrhu pa z miocenskimi sedimenti Panonskega morja. Tako ujeto vodo na večih
črpališčih črpajo za potrebe vodne oskrbe prebivalstva in industrije. Pomemben je tudi stalni
dotok nove vode, ki v vodonosnik priteka po kanalih iz predelov, kjer je kraška kamnina
izpostavljena na površju (temena antiklinal) (Stražar, 1979; Topole, 2003).
Kraški vodonosnik se na višjih predelih območja Moravškega osamelega krasa v večini
primerov napaja avtigeno ob padavinah. V nižinah je poleg avtigenega napajanja zelo redko
prisotno tudi alogeno napajanje, ko preko površinskega dotoka z višjih kraških predelov,
majhni potočki, ki se pritečejo iz manjših izvirov pod vznožjih vzpetin ali na stiku kamnin z
različno stopnjo prepustnosti, spet poniknejo v tla.
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3.2.1. Kraški izviri
Kraški izvir predstavlja točko, kjer voda iz podzemnega sistema odvodnjavanja pride na
površje (Stepišnik, 2011). Krasoslovje razlikuje med večimi tipi kraških izvirov. Glede na
geološki položaj vodonosnih plasti ločimo med prostimi, zajezenimi in ujetimi izviri. Lahko
pa izvire, glede na stalnost, razdelimo na stalne, občasne in periodične (Stepišnik, 2011).
Na proučevanem območju so glede na geološki položaj vodonosnih plasti prisotni zajezeni in
prosti izviri. Voda iz krasa na tem območju največkrat priteka v obliki manjših, z
miocenskimi kamninami, zajezenih izvirov (Stražar, 1979; Gams, 2004). Zajezenim kraškim
izvirom domačini pravijo studenci. Na te izvire je bila v preteklosti vezana poselitev območja,
saj so bili kraški izviri lahko dostopen vir pitne vode.
Na območju Moravškega osamelega krasa se pojavljajo tudi prosti izviri. Na te izvire je bila v
preteklosti vezana višinska faza poselitve tega območja.
Največ stalnih izvirov se nahaja ob vznožjih vzpetin, kjer se kraške kamnine dvigujejo nad
nepropustnimi. Pretok vode je majhen, vendar dokaj konstanten, tako da čez celo leto napaja
manjši potok. Izdatnejši pretok se pojavi v času po padavinah (Stražar, 1979; Topole, 2003).
Med občasnimi izviri na območju občine so najbolje zastopani posebni bruhalniki, ki jih
domačini imenujejo hudourniki. Že iz ljudskega poimenovanja je mogoče razbrati, da iz
tovrstnega tipa izvira voda izteka občasno, ob močnejših padavinah, ko kraški vodonosnik ne
more več sprejeti večjih količin vode in se ta preko občasnih izvirov izlije iz kraškega
vodonosnika (Stražar, 1979).

Slika 3: Šibek kraški izvir je v visoki travi komaj opazen. Naj opominjajo vlagoljubne rastline (avtor:
Nejc Capuder, 2013).
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3.3. Tipi krasa in kraške oblike na Moravškem osamelem krasu
Glede na geomorfološke in hidrološke značilnosti območje Moravškega osamelega krasa
lahko razdelimo na več tipov: globoki kras, plitvi kras, fluviokras in kontaktni kras (Gams,
2004; cv: Stepišnik, 2011).

3.4. Globoki kras na Moravškem
Globoki kras se na Moravškem pojavlja na območjih, kjer je globina vertikalnega prenikanja
padavinske vode skozi kamnino velika, dna večjih kraških kotanj pa ne segajo do freatične
cone (Gams, 2004; cv: Stepišnik, 2011). Na območju moravške občine se globoki kras
pojavlja na triasnih apnencih in dolomitih, in sicer na slemenu od Murovice do Slivne in od
Komovca do Limbarske gore.

3.4.1. Litološka zgradba območja globokega krasa
Globoki kras je predvsem v apnencu in dolomitu iz zgornjega triasa ter spodnje jure, ki na
območju občine Moravče skupaj gradita 39 % površja (Topole, 2003). Debelina karbonatnih
skladov znaša od 300 do 500 m. Ti skladi so narinjeni na permokarbonske kamnine, do koder
sega vertikalno prenikanje padavinske vode (Premru, 1983, Osnovna geološka karta SFRJ, list
Ljubljana L 33–66, 1978).

3.4.2. Hidrološke značilnosti globokega krasa
Površinske prisotnosti vode na območjih globokega krasa na Moravškem ni. Vertikalno
prenikanje padavinske sega do nivoja kraške vode, ki je približno izenačen z nivojem
miocenskih sedimentov v sinklinali (Topole, 2003).

3.4.3. Geomorfološke oblike globokega krasa
3.4.3.1. Vrtače
Slovenska kraška terminologija (1973) vrtače opredeljuje kot depresijske oblike, ki so nastale
s pomočjo korozije (raztapljanja) lokalno koncentrirane padavinske vode ob njenem
pronicanju s površja v notranjost kraške kamnine (Gams et al, 1973). Glede nastanka se vrtače
ločijo na korozijske, udorne, sufozijske in posedne vrtače (Ford, Williams, 2007; cv:
Stepišnik, 2011).
Večje in globlje vrtače je mogoče najti v hribovitem svetu od Murovice do Slivne na temenu
litijske antiklinale ter na severu, na območju Komovca, Mohorjevega hriba in Limbarske
gore. V premeru so vrtače na tem območju velike od 50 do 100 metrov, v globino pa merijo
tudi 15 metrov. Temena antiklinal so bila v geološki preteklosti na površju dlje časa, medtem
ko so vmesno sinklinalo zapolnjevali sedimenti, ki jih je erozija počasi odstranjevala, tako je
obdobje korozijskega delovanje daljše in vidnejše – vrtače so na tem območju širše in globje
(Stražar, 1979; Topole, 2003).
Na območju Vrhpoljskega podolja, ki se nahaja v sinklinali, se je zakrasevanje pričelo po
odstranitvi miocenskih sedimentov, zato so vrtače manjše. Povprečno v širino merijo od 20 do
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30 metrov, globina pa ne presega 5 metrov. Vseeno pa je gostota vrtač na tem območju velika,
med Selom in Imenjami jih je več kot 40 na kvadratni kilometer (Topole, 2003).
Na pobočjih so vrtače, katerih obod je razpotegnjen v smeri naklona pobočja (Gams, 2004).
Tovrstne vrače so značilne za območje strukturne stopnje nad Zg. Prekrom (Topole, 2003).
Poleg tega pa se pogosto ena vrtača nadaljuje v drugo in tako nastane sistem t. i. dvojnih vrtač
(Topole, 2003).
Dna vrtač so na pobočjih edine položnejše ali uravnane površine in so tako primerne za
obdelovanje. Prebivalci so prvotno gozdno vegetacijo ponekod izsekali in na dnu uredili
travnike, njive in jih tako spremenili v delane vrtače (Topole, 2003; Gams, 2004). Poleg tega
pa so mnoge že zasute z raznim gradbenim in drugim materialom.

Slika 4: Vrtača pod vrhom Limbarske gore (avtor: Nejc Capuder, 2013).
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3.5. Plitvi kras na Moravškem
Nasprotno je za plitvi kras značilno, da dna večjih kraških kotanj segajo do gladine podzemne
vode (Gams, 2004; cv: Stepišnik, 2011). Območja plitvega krasa se nahajajo v sinklinali, na
predelu Vrhpoljskega podolja, ob potoku Rača in potoku Drtijščica.

3.5.1. Litološka zgradba plitvega krasa
Plitvi kras se je, prav tako kot globoki, razvil v apnencu zgornjega triasa ter spodnje jure
(Osnovna geološka karta SFRJ, list Ljubljana L 33–66, 1978; Premru, 1983; Topole, 2003).
Na dnu sinklinale, kjer so miocenski sedimenti že odstranjeni, površje gradijo isti karbonatni
skladi, ki se nato dvigajo v slemena antiklinal (Premru, 1983).

3.5.2. Hidrološke značilnosti plitvega krasa
Plitvi skladi apnenca in kotlinska lega vzdržujeta nivo kraške vode plitvo pod površjem.
Rečna mreža in pretok vode na krasu nista značilna, vseeno pa se na območjih plitvega krasa
lahko pojavljajo površinski vodni tokovi, ki tečejo skozi kras v kanjonih (Stepišnik, 2011).

3.5.3. Geomorfološke oblike plitvega krasa
3.5.3.1. Kanjon
Kanjon nastane, ko reka s korozijskim vrezovanjem sledi tektonskemu dvigovanju ali
zniževanju gladine podzemne vode. Globina kanjona torej sega do gladine podzemne vode.
Pobočja kanjonov so navadno strma in nerazčlenjena zaradi vertikalnega vtoka padavinske
vode v podzemlje (Stepišnik, 2011).
Na Moravškem se kanjoni pojavljajo ob večjih vodotokih, ki odtekata iz proučevanega
ozemlja. V obeh primerih je najverjetneje šlo za vrezovanje v karbonatno podlago zaradi
zniževanja miocenskih sedimentov na območju sinklinale in s tem nižanja gladine podzemne
vode v kraškem vodonosniku (Topole, 2003).
Kanjon Drtijščice pri Soteski
Okoli 200 m dolg kanjon potoka Drtijščice med Sotesko in Podorehom je vrezan v greben
triasnih apnencev trojanske antiklinale, 60 do 70 metrov globoko. Na obodu so prisotne
kraške oblike, značilne za globoki kras (široke in globoke vrtače). Pobočja so dokaj strma in
le na nekaterih mestih delno preoblikovana s pobočnimi procesi.
Kanjon Rače
Rača pod naseljem Krašce vstopi v kanjon, ki je vrezan 30 do 40 metrov v apnenčasto
uravnavo Vrhpoljskega podolja in teče približno 2.4 km do naselja Dole pod sv. Trojico, kjer
kanjon zapusti. Pobočja kanjona so strma in nerazčlenjena. Edini večji pritok, ki se Rači
priključi v kanjonu, je občasni izvir iz Vodne jame pod Sv. Andrejem, ki v dolžino meri 191
m.

17

Moravški osameli kras pri pouku geografije

3.6. Fluviokras na Moravškem
Fluviokras Roglić (1959) opredeljuje kot območja, kjer na preoblikovanje površja vplivata
kraški in fluvialni geomorfni sistem. Ta se pojavlja na nečistih ali tankoplastovitih apnencih
in tudi na apnenčastih laporjih in dolomitih. Gunn (2004) za pojav fluviokrasa postavlja
različne pogoje: fluviokras se razvije na območju kraških kamnin v mladi fazi razvoja in tam,
kjer je hidravlični gradient majhen, tako da vode ne odtekajo le v kras, ampak ostanejo tudi na
površju (Gunn, 2004; cv: Stepišnik, 2011). Fluviokraška območja na Moravškem obsegajo
severni del hribovja Svetega Mohorja in Limbarske gore, v manjši meri se pojavljajo tudi na
osojnih pobočjih med Cicljem in Slivno (Topole, 2003). Fluviokraške oblike so prisotne tudi
na Vrhpoljskem podolju na debelejših skladih prepereline, akumulirane pod pobočji antiklinal
(Vrhpolje).

3.6.1. Litološka zgradba fluviokraškega območja
Najpogosteje fluviokraška površja gradijo dolomiti in dolomitizirani apnenci. Na območju
občine Moravče se srednjetriasni in zgornjetriasni dolomiti nahajajo na dobrih 15 odstotkih
površja (Osnovna geološka karta SFRJ, list Ljubljana L 33–66, 1978; Premru, 1983; Topole,
2003).

3.6.2. Hidrološke značilnosti fluviokrasa
Večinoma fluviokraška območja obsegajo hribovite predele občine, tako stalnih površinskih
vodotokov na tem območju ni. V nižjih predelih je pod erozijskimi jarki večkrat prisoten
manjši izvir ali vsaj stalno mokrotno območje vršaja na koncu jarka.

3.6.3. Geomorfološke oblike fluviokrasa
3.6.3.1. Dolci
Dolci so plitve dolinaste reliefne oblike brez površinskega vodnega pretoka, imajo obliko
suhe doline s strmejšimi robovi in uravnanim dnom. Njihova usmeritev poteka v smeri
največjega naklona površja. Najpogosteje se v Sloveniji pojavljajo na dolomitih ali
dolomitiziranih apnencih (Slovenska kraška terminologija, 1973). Dolec je lahko ostanek
stare hidrografske mreže, kot takšnega ga je Topole (2003) opisala nad Hrastnikom pod
Limbarsko goro, lahko je s sosednjimi dolci povezan v dendritični sistem, običajno pa je
samostojna reliefna oblika (Komac, 2006). Prav tako Komac (2006) ugotavlja, da so na
položnih predelih in predelih z majhnimi nakloni dolci širši in plitvejši, saj nanje v večji meri
deluje korozija, na strmih pobočjih pa so dolci zaradi prevladujočih fluviodenudacijskih
procesov globji (Komac, 2006). Dolec je recentna reliefna oblika, ki se je razvila iz plitvih
vdolbin na pobočjih, ki naj bi nastale s korozijo. Zaradi sedimenta, ki se je nabral v vdolbini,
je tu zastajala voda, korozija pa je pospešeno delovala na robove vdolbine. V večjo vdolbino
je bilo nato z denudacijo prenešeno mehansko razpadlo dolomitno gradivo. Tako je v dneh
dolcev pogosto prisoten dolomitni grušč (Komac, 2006; Gostinčar, Stepišnik, 2012)
Dolce najdemo na bolj uravnanih območjih od Limbarske gore do Planjave in na osojnih
pobočjih Slivne. Dolci na blagih pobočjih so največkrat izrabljeni v namene kmetijstva, prst je
na dnu, zaradi pobočnih procesov, sorazmerno globoka in rodovitna, območje kot tako pa
primerno za polja (Topole, 2003).
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Slika 5: Dolec nad Hrastnikom je dolg slab kilometer (avtor: Nejc Capuder, 2013).

3.6.3.1. Erozijski jarki
V dolomitu se na strmih pobočjih pojavljajo erozijski jarki, saj velik naklon zmanjšuje
vertikalno prenikanje v kraško kamnino, jarek pa se poglablja z erozijskimi in denudacijskimi
procesi. Ob večjih nalivih se po površini jarka pretaka voda, drugače je dno erozijskega jarka
suho. Na koncu jarka se erodirani material odloži v obliki vršaja. Večkrat se erozijski jarki
povežejo v dendritično mrežo (Gostinčar, Stepišnik, 2012).
Erozijske jarke na dolomitu najdemo v severnem predelu hribovja Svetega Mohorja, na
pobočju med Zgornjimi Kosezami in Pečami ter severno od Planjave. Dimenzije erozijskih
jarkov so zelo različne, od nekaj metrov pa do sto metrov.

Slika 6: Erozijski jarki so zaradi težke dostopnosti preraščeni z gozdom. V njih se nemalokrat nahajajo
divja odlagališča odpadkov (avtor: Nejc Capuder, 2013).
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3.7. Kontaktni kras na Moravškem
Na stiku kraških in nekraških kamnin se razvijejo posebne geomorfološke oblike, ki niso ne
tipično kraške in ne fluvialne. Fluvialni relief navadno sooblikuje kraško površje, tako
nastanejo reliefne oblike, značilne za kontaktni kras (Stepišnik, 2011).

3.7.1. Litološka zgradba kontaktnih območij
Območja kontaktnega krasa označujejo stike med kraško in nekraško kamnino. Kraške
kamnine Moravškega osamelega krasa, največkrat apnenci in dolomiti, se na tem območju
stikajo z miocenskimi nanosi ali permokarbonskimi glinastimi skrilavci. Na proučevanem
območju je kraško površje omejeno na otoke plitvih karbonatnih skladov, naloženih na
nekarbonatne kamnine (Osnovna geološka karta SFRJ, list Ljubljana L 33–66, 1978; Premru,
1983; Topole, 2003).

3.7.2. Hidrološke značilnosti kontaktnega krasa
V Sloveniji se je na večini območij tovrsten tip krasa razvil na območjih, kjer je nekraško
površje višje od kraškega in je hidravlični gradient usmerjen v kraško kamnino (Mihevc,
1991). Na Moravškem osamelem krasu je hidravlični gradient s kraške kamnine usmerjen na
nižjo, nekraško, kar predstavlja pogoj za izoblikovanje geomorfoloških oblik izvirnega
kontaktnega krasa (Tople, 2003).

3.7.3. Geomorfološke oblike kontaktnega krasa
3.7.3.1. Zatrepna dolina
Zaradi specifičnega hidravličnega gradienta so se izoblikovale geomorfološke oblike, značilne
za izvirni kontaktni kras. Zatrep je v obliki amfiteatra oblikovano ostenje nad kraškim
izvirom. Na izoblikovanje zatrepnih dolin vpliva več dejavnikov (korozija, erozija) (Tičar,
2012). Ponekod na Moravškem so se nad izdatnejšimi kraškimi izviri izoblikovali zatrepi,
vendar na tem območju v splošnem prevladujejo le manjši, šibki izviri, zato tudi večjih
zatrepnih dolin ni. Nad nekaterimi manjšimi kraškimi izviri je viden manjši polkrožni zatrep
(npr. v steni nad Lukom na Dolah), največkrat pa se zatrepi (še) niso izoblikovali.
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3.8. Kraške jame na Moravškem
Krasoslovje razlikuje tri vrste jam. Jame freatične cone, jame kontaktnega krasa in jame
vadozne cone (Stepišnik, 2011). Na Moravškem najdemo jame freatične in vadozne cone.
Epifreatične jame so značilne za ponorni kontaktni kras (Stepišnik, 2011); na Moravškem
osamelem krasu je prisoten le izvirni kontaktni kras, zato epifreatičnih jam na tem območju ni
(Topole, 2003).

3.8.1. Jame freatične cone
Freatični rovi, oziroma jame v freatični coni, so stalno zalite z vodo (Stepišnik, 2011). Jame
freatične cone se razvijejo zaradi nezveznosti v kraški kamnini. Kraški kanali, ki nastanejo ob
lezikah ali prelomih, se do preboja širijo le s korozijo, nato turbulentni tok omogoča širjenje
kanalov tudi z mehanskim gradivom (Stepišnik, 2011). Raziskane pa so tiste, ki so prešle iz
freatične v vadozno cono.
Zaradi zniževanja miocenskega površja v območju sinklinale se je posledično znižala tudi
gladina podzemne vode. Jame, ki so nastale v freatični coni, so tako postale hidrološko
neaktivne. Številne jame, ki jih danes obiskujejo in raziskujejo jamarji na Moravškem, se
nahajajo v vadozni coni in so poligenetskega nastanka. Brezna, nastala v vadozni coni, sekajo
neaktivne freatične rove (Stepišnik, 2011). Na ta način sta nastala tudi največja jamska
objekta moravškega krasa.
Osoletova jama (Kat. št. 3467) je nastala na stiku apnenca s permokarbonskimi kamninami.
Njen vhod je na 650 m.n.m. na slemenu, od Murovice proti Slivni. Jama je globoka 260 m in
dosega približno višino osrednjega podolja Moravške doline. Vhod v jamo se začne s 40
metrskim navpičnim spustom skozi brezno do prve večje jamske dvorane (Stražar, 1979;
Topole, 2003; E – kataster jam, 2013).
Večja kraška globel je tudi Majčevo brezno (Kat. št. 3576) pri Zgornji Javorščici, ki je dolgo
853 m in globoko 153 m. Vhod v brezno je na višini 475 m. Tudi Majčevo brezno sega do
nepropustne kamninske podlage, kjer se nato jamski rov nadaljuje vodoravno (Stražar, 1979;
E – kataster jam, 2013).
Freatičnega nastanka je tudi Jama pod Svetim Andrejem, (Kat. št. 7729), ki je dolga 191 m, iz
nje teče občasen pritok Rače (Stražar, 1979; E – kataster jam, 2013).

3.8.2. Jame vadozne cone
Jame v vadozni coni nastanejo zaradi vertikalnega prenikanja padavinske vode. Padavinska
voda po različnih razpokah vteka v tla, kjer se združuje v močnejše curke agresivne vode, ki
oblikujejo strme kanale. Ko ti vodni curki na določenem kraju začno prosto padati v globino
se izoblikuje vertikalni jašek, ki se poglablja z udarjanjem kapljic na dno in širi s polzenjem
po stenah. Tovrstni jamski objekt imenujemo brezno. Teoretično se brezno lahko poglablja do
gladine talne vode ali nepropustne podlage (Stepišnik, 2011). Na Moravškem osamelem krasu
najdemo številna brezna, ki so globoka do 40 metrov (vhod v Osoletovo jamo) (E – kataster
jam, 2013).
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Preglednica 1: Jame, freatične in vadozne cone v občini Moravče, registrirane v katastru jam (vir
podatkov: E - kataster jam, 2013).

Katastrska številka Ime jame
Dolžina (m) Globina (m)
3467
Osoletova jama
378
260
3576
Majčevo brezno
835
153
536
Martnačev brezen
32
30
2939
Primčevo brezno na Selu
25
25
7730
Ravnkarjevo brezno
23
19
7728
Volavfov Kevder
33
13
759
Jama v Kalah
21
12
7726
Sovenca pri Majčevem breznu
23
12
680
Dolga cerkev
31
11
7727
Vovkova jama
13
11
7729
Jama pod Svetim Andrejem
191
10
4714
Lovračeva jama
12
8
6930
Ukačeva jama
8
8
9872
Mecetova jama
25
4
758
Lovrišnikova jama
12
2
9685
Maktajnarjeva jama
10
1
760
Stara jama
18
0
4614
Izvir Rače
6
0

Slika 7: Večina jam na Moravškem je razmeroma kratkih. Na sliki je vhod v Staro jamo (avtor: Nejc
Capuder, 2013).
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3.9. Pedološka slika in rastlinstvo kraških območij na Moravškem
Podobno kot na ostalih kraških območjih se tudi na Moravškem na karbonatni podlagi
razvijejo rjave pokarbonatne prsti, rendzine in evtrične rjave prsti. Na določen tip prsti sta na
tem območju najodločilneje vplivala matična podlaga in naklon površja (Pekolj, 1994). Tako
so v veliki večini na kraško površje proučevanega območja vezane rjave pokarbonatne prsti,
ki se nahajajo na vrhpoljskem podolju1 in na pobočjih med 12 do 20°. V preteklosti so na
globjih pokarbonatnih prsteh in primernem naklonu prevladovale travniške in njivske
površine, kjer so pobočja strmejša, je relativno veliko predelov na rjavi pokarbonatni prsti
podvrženih zaraščanju. Strmejše predele hribovja pokrivajo rendzine, globoke od 10 do 30
cm. Povečini jih pokriva gozd (Tople, 2003). Evtrične rjave prsti zavzemajo le slab odstotek
površja. Nahajajo se na zgornjekrednih rudistnih apnencih na območju Komovca in na
zgornjetriasnem flišu na južnem pobočju Sv. Mohorja, pokriva jih gozd (Topole, 2003).
Gozd je v preteklosti pokrival skoraj celotno območje kraškega površja na Moravškem.
Večtisočletna kultivacija je oblikovala kulturno pokrajino, ki smo ji priča tudi danes. Vseeno
pa strmejša pobočja, za intenzivno kmetijsko obdelavo neprimerna, pokriva gozd, ki je
izjemoma izkrčen v delanih vrtačah (Stražar, 1979). Na karbonatni podlagi in prsteh, ki so se
razvile na njej, prevladuje bukev, ki v združbah z ostalimi rastlinami porašča kraška območja
občine. Največje sklenjeno območje, v osojnih legah od Javorščice do Slivne, pokriva
kisloljubni gozd bukve, kostanja in hrasta (Castaneo-Fagetum). Prisojna območja Svetega
Mohorja in Limbarske gore porašča toploljubni gozd bukve in gabra, z zemljepisno različico
trilistno vetrnico (Ostryo-Fagetum var. geogr. Anemone trifolia). Prav to rastlinsko združbo
najdemo na prisojnih pobočjih od Murovice do Slivne. Ravninska karbonatna območja je v
preteklosti pokrival značilni predalpski gozd bukve in navadnega tevja (Hacqueto-Fagetum),
ki pa so ga zaradi primernih prsti izkrčili. Sedaj združbo zasledimo le na vznožju pobočij in
območjih neprimernih za kmetijsko obdelavo. Ostale gozdne združbe pokrivajo manjša
gozdna območja (Pekolj, 1994; Tople, 2003).

Slika 8: Prsti na kraških slemenih antiklinal so plitve in skeletne. Primer: rendzina na Limbarski gori
(avtor: Nejc Capuder, 2013).

1

Trda kamninska osnova Vrhpoljskega podolja je zaradi svoje lege med dvema antiklinalama debelo pokrita s
preperlino, ki se je na tem mestu akumulirala kot posledica pobočnih procesov. Občasni vodni pritoki Rače tako
kljub karbonatni podlagi tečejo po površju in erodirajo preperelino, tako so nastale značilne terase.
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MORAVŠKEGA
OSAMELEGA KRASA
4.1. Poselitev kraškega sveta v občini Moravče
Posredne dokaze za prvo poselitev tega območja najdemo v Babji jami na Gorjuši, kjer so
arheologi našli sledi ledenodobnega lovca (Osole, 1971). Sklepamo lahko, da je lovišče
obsegalo tudi predele Moravške doline. Kraški relief, kot so jame, brezna, kraške globeli, je
pripomogel k uspešnejši lovski tehniki in nastanitvi v času lova. Dokaze o ledenodobni
poselitvi so arheologi iskali v večih jamah tudi na Moravškem, vendar jih pri sondiranjih niso
našli (Stražar, 1979).
Več arheoloških ostankov, ki dokazujejo pomen kraškega reliefa za poselitev tega območja, je
iz časa kovinskih dob. Kraško površje je v tistem času imelo številne prednosti, ki so jih s
pridom uporabili takratni prebivalci tega območja. Prazgodovinska gradišča so se vrstila na
slemenih od Ihana do Vač. Lokacija evidentiranih gradišč razkriva, da so bila težje dostopna
območja za poselitev privlačnejša. Strukturna stopnja v reliefu z južnimi ekspozicijami in
globje vrtače ob straneh so zagotavljali dober obrambni položaj prebivalcem. Vrhovi slemena
so omogočali dober pregled nad širšim območjem. Za razvoj gospodarske dejavnosti so bila
pomembna nahajališča bobovca, bližnje vrtače pa so kultivirali in v njih gojili poljščine.
Najpomembnejša prednost so bili bližnji izviri vode, ki iz kraške kamnine pritekajo na stiku s
permokarbonskimi skladi. Kraško površje na območju Moravške doline je s svojo težko
dostopnostjo tudi kasneje, še v času pozne antike in zgodnjega srednjega veka, odigralo
odločilno vlogo pri poselitvi tega območja. Arheološka izkopavanja so pokazala, da so bila
gradišča in višinske postojanke skoraj sklenjeno poseljene od bakrene dobe do začetka
srednjega veka (Pavlin, Dular, 2007).
Slovanska in druga faza kolonizacije je vključevala nižje predele Moravške doline, sedanja
poselitev je v večji meri rezultat teh dveh faz. V času srednjega veka so višinske postojanke
na odmaknjenih kraških predelih zamrle. Poselitev je bila izrazito vezana na stike kraškega in
nekraškega sveta. Nove vasi so nastale v neposredni bližini kraških izvirov, na območjih
termalnega pasu. Spet je bilo kraško območje delno kolonizirano s fazo višinske kolonizacije,
katere odraz so samotne kmetije na strmih pobočjih (Stražar, 1979).
Ob gospodarskih spremembah v drugi polovici 19. stoletja so populacijsko najprej začela
nazadovati hribovita, kraška območja, poseljena z višinsko fazo kolonizacije. Erozija
prebivalstva se je nadaljevala skozi celotno obdobje 20. stoletja (Stražar, 1979). Hribovito
območje kraškega površja v občini Moravče je ponovno postalo zanimivo v zadnjih 20. letih,
ko se zaradi odmaknjenosti in doživljajskega potenciala na tem območju začnejo pojavljati
sekundarna bivališča (npr. Limbarska gora, Javorščica). V občini Moravče je 22 oziroma 45
% vseh naselij, ki ležijo v višinskem, termalnem pasu med 300 in 400 m. Večina teh se nahaja
na kraškem površju (Topole, 2003). Drugo kraško območje, ki v zadnjem času doživlja pritisk
poselitve, je kraško podolje zahodno od Krašc, vendar zaradi bližine avtoceste in lahke
dostopnosti kraško površje ni odločilnejši dejavnik poselitve. To velja za vasi Vrhpolje,
Stegne, Dole pri Krašcah (Topole, 2003).
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Procesi priseljevanja, visoka rodnost in naravni prirastek se na občinski ravni kažejo v ugodni
starostni sestavi prebivalstva. Kljub opaznim trendom staranja prebivalstva v obdobju zadnjih
dvajsetih let je starostna sestava še vedno med najugodnejšimi v Sloveniji, čeprav so znotraj
naselij prisotna mnoga odstopanja. Primerjava demografskih trendov med naselji na kraških
območjih in primerjava z nekraškimi območji poselitve zaradi premajhnega statističnega
vzorca ni relevantna. Glede na majhnost naselij ima namreč kar 69 % vseh naselij le 100
prebivalcev ali manj (Demografsko in socialno področje ..., 2013). Vseeno pa statistični
podatki nakazujejo bolj neugodno demografsko sliko na južnem in vzhodnem predelu občine,
ki imata povečini kraški značaj (Topole, 2003). Kljub temu, da je od ugotovitev Topoletove
(2003) minilo že 10 let se demografska slika tega območja ni drastično spremenila.

Slika 9: Višinski pasovi v občini Moravče (vir podatkov: GURS, 2013).

Slika 10: Na hribovitem kraškem območju občine je indeks staranja v povprečju višji kot v nižinskih
predelih (vir podatkov: GURS in SURS, 2013).
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4.2. Raba tal na kraškem površju v občini Moravče
Tekom poselitve se je raba tal v kraških predelih občine Moravče spreminjala. Prvotno je pred
prihodom človeka celotno območje Moravške doline preraščal gozd. Prve krčevine so bile
najverjetneje narejene v času pojavljanja gradišč, ko so za potrebe poselitve izkrčili manjše
otoke na vrhovih hribovitih delov (Stražar, 1979). Ugodne podnebne razmere so z dovolj
veliko namočenostjo in odsotnostjo suše onemogočale pospešeno erozijo prsti in ogolitev
površja, kot se je to zgodilo ponekod na območju kraškega sveta (Gams, 2004).
V začetku srednjega veka, ko se je poselitev skoncentrirala v nižinskih predelih, je tudi te
predele ponovno zarasel gozd, tako da se vse znane lokacije prazgodovinskih gradišč danes
nahajajo v gozdnem območju (Pavlin, Dular, 2007). Največ sprememb v rabi tal je bilo
območje deležno do konca srednjega veka. V zadnjem stoletju je depopulacijska območja v
hibovju spet prerasel gozd. Primer za k.o. Velika vas kaže, da je bil gozd do leta 1825 izkrčen
na minimalno raven, do leta 1998 pa je proces ogozdovanja zajel več kot polovico tedanjih
kmetijskih površin (Topole, 2003). Razlog za opuščanje kmetijske dejavnosti je težka
dostopnost terena in omejene možnosti uporabe sodobne kmetijske mehanizacije. Sodobni
načini kmetijske proizvodnje pa omogočajo večji donos na manjših površinah. V skladu s tem
se opuščajo delane vrtače, majhni travniki in pašniki, katerih obdelava ni več ekonomska.
Tako danes večino hribovitega kraškega sveta v občini Moravče prerašča gozd. Nižinski
predeli kraškega sveta, ki obsegajo predele Vrhpoljskega podolja, so zaradi debelejših
nanosov prsti ugodni za kmetijsko obdelavo, zato neprekinjeno od poselitve naprej večji del
obsegajo kmetijske površine (Topole, 2003; Popis kmetijstva, 2010).

Slika 11: Kraško površje v občini Moravče večinoma prerašča gozd (vir podatkov: MKGP, 2013).
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5. KRAS NA MORAVŠKEM IN POUK GEOGRAFIJE
5.1. Šolska geografija v odnosu do domače pokrajine
Geografija je kot predmet prisotna v osnovni šoli zato, da ljudem na poti odraščanja pomaga
pridobiti veščine, spretnosti, znanja, kompetence, s katerimi si človek razlaga in deluje v
pokrajini kot kompleksnem geografskem prostoru. »Zavedati se moramo, da sodobna
geografija ni samo znanost, ki naj proučuje naravne in družbenogospodarske elemente in
pojave v njihovem součinkovanju v konkretnem geografskem prostoru, temveč je tesno
povezana še z drugimi informacijami, ki prihajajo iz življenja in se vračajo v vsakdanjo
stvarnost v njem« (Resnik Planinc, 2009, str. 2). Bolj kot izobraževalne cilje predmeta stroka
poudarja pomen funkcionalnih in vzgojnih ciljev, posebno v spoštovanju okolja kot
življenjskega prostora, s čimer učenec pridobi pozitiven odnos do narave in družbe.
Pridobljene veščine, spretnosti, znanja, kompetence posamezniku posredno pomagajo, da
spoznava geografske procese v svoji okolici, jih ovrednoti in se končno nanje tudi odzove v
smislu trajnostnega napredka civilizacije (Učni načrt Geografija - OŠ, 2011).
Posebno velik pomen ima geografija pri spoznavanju osnovnih zakonitosti delovanja narave.
Spoznavanje narave in vloge človeka v njej pomaga zagotoviti danes tako cenjeno geografsko
vrednoto, trajnostni razvoj na vseh nivojih družbene sfere. Brez geografije in njenega
proučevanja vplivov in povezav med posameznimi družbenimi in naravnimi geografskimi
pojavi si trajnostnega napredka ne moremo predstavljati. Zelo je pomembno, da si geografska
očala nadenejo že mladi in skozi njih spoznavajo svet kot kompleksno celoto neštetih
geografskih dejavnikov (Učni načrt Geografija - OŠ, 2011). Obzorje učencev v osnovni šoli
predvsem v nižjih razredih največkrat pokriva območje njihovega kraja, kjer prebivajo.
Osnovne geografske pojave spoznavajo v domači vasi ali ulici, na bližnjem travniku ali
gozdu, kmalu se začne njihova vsakodnevna ekskurzija skozi vrsto geografskih pojavov, ki jih
spremljajo ob poti v šolo. Vendar je danes zaradi sodobnega načina življenja marsikdo
prikrajšan za najbolj osnovna spoznanja v okolju okrog sebe. Tekom odraščanja in s trem
razvoja kognitivnih sposobnosti vprašanja glede geografije domače pokrajine lahko dobivajo
zahtevnejše in bolj strokovne odgovore. Številne geografske sestavine domače pokrajine niso
vidne, vseeno pa lahko njihov pomen prepoznamo v spoznavanju drugih geografskih
procesov, ki součinkujejo na določenem območju (Kunaver in sod., 1989).
Mesto pri razlaganju pojavov v prostoru v sodobnem šolskem sistemu prevzema tudi
geografija. Žal marsikdo ugotavlja, da se fokus geografskega proučevanja prevečkrat odmika
od praktičnega in otipljivega, kar domača pokrajina zagotovo je. V nadaljevanju smo se
ukvarjali z vprašanjem, kako približati geografske procese v domači pokrajini učnemu načrtu
in programu izobraževanja v osnovni šoli. V našem primeru je to kraško površje v občini
Moravče. Prav kras kot posebnost slovenskega prostora z nerazumevanjem in napačnimi ter
nepremišljenimi posegi utegne biti ogrožen, z njim pa je ogrožena tudi naša neposredna
odvisnost od kraške pokrajine. Pomislimo samo na vodo. Predvidevamo lahko, da vsaj nekaj
osnovnošolcev, ostane v kraju svojega otroštva, kjer v odrasli dobi posredno in neposredno
prevzame skrb za varovanje in ohranjanje domače pokrajine. Kras v občini Moravče se nahaja
na 44 odstotkih vseh površin občine (Topole, 2003), pouk geografije pa daje priložnost, da
učenci kraški svet, ki jih neposredno obdaja, tudi neposredno spoznajo. Tako je kombinacija
geografije domače pokrajine in geografije krasa na mestu, ko proučujemo del območja
Moravškega osamelega krasa. Zato smo se v diplomskem delu ukvarjali tudi z vprašanjem, na
kakšen način bi učencem kar najbolje predstavili kraško površje občine Moravče.
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5.2. Kras na Moravškem in učni načrt za geografijo v osnovni šoli
Geografija se v osnovni šoli poučuje od šestega do devetega razreda, kjer učenci v 221,5 urah
spoznajo osnovne geografske značilnosti površja Zemlje (Učni načrt Geografija - OŠ, 2011).
Delno se z geografskimi temami učenci spoznavajo tudi že v nižjih razredih. V prenovljenem
in posodobljenem učnem načrtu za geografijo v osnovni šoli so vsebine in cilji zastavljeni
tako, da jih učitelj lahko dopolne tudi z geografskimi primeri iz domače pokrajine. Pri
nekaterih vsebinah pa je obravnava lokalne geografije celo obvezna za uspešno doseganje
zastavljenih ciljev v učnem načrtu. Tako smo učni načrt analizirali in poiskali tiste vsebine in
cilje, ki se dotikajo obravnave domače pokrajine, kjer se odpira priložnost za spoznavanje
krasa na območju občine Moravče .

5.2.1. Analiziranje učnega načrta za geografijo v osnovni šoli
Učni načrt za pouk geografije v osnovni šoli je sestavljen iz opredelitve predmeta, kjer je
predstavljena vloga in pomen geografije v izobraževanju, razvoju otroka in življenju
posameznika nasploh. Sledi poglavje o splošnih ciljih predmeta, ki se po kategorijah delijo na
izobraževalne, funkcionalne in vzgojne cilje predmeta geografije. V naslednjem poglavju so
predstavljene vsebine in operativni cilji, ki so predpisani za obravnavo pri pouku geografije
od šestega do devetega razreda. Standardi znanja, ki so navedeni v nadaljevanju, natančno
opisujejo, kakšna geografska znanja učenec pridobi tekom pouka geografije v osnovni šoli.
Da je uresničevanje učnega načrta kar najbolj uspešno, so v poglavju Didaktična priporočila
podane strategije za poučevanje, možnosti za medpredmetno povezovanje, korektno in
temeljito preverjanje ter ocenjevanje pridobljenega znanja, priporočila za uporabo
informacijske tehnologije … (Učni načrt Geografija - OŠ, 2011)
V našem primeru smo v učnem načrtu za geografijo (2011) podrobneje analizirali poglavje
Operativni cilji in vsebine, kjer smo po razredih poiskali tiste vsebine in cilje, pri katerih bi
lahko poleg predlaganih obravnavali tudi vsebine z območja kraškega reliefa v občini
Moravče. V nadaljevanju so v preglednici predstavljeni izseki iz učnega načrta kot vsebine in
cilji, ki se navezujejo na proučevanje geografije domače pokrajine, v našem primeru kraškega
površja na Moravškem.
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Šesti razred
V šestem razredu geografiji pripada 35 ur na leto. Predpisanih je sedem posameznih
vsebinskih sklopov z operativnimi cilji, ki jih učitelj pri obravnavi tematik zasleduje. Vsebine
se nanašajo na spoznavanje geografske znanosti, Zemlje kot planeta, življenja na njej itd.
Podrobneje smo v tabeli predstavili vsebine in tiste operativne cilje (s krepkim tiskom), ki se
povezujejo z geografskimi značilnostmi domače pokrajine, natančneje kraškega površja
občine Moravče.
Preglednica 2: Vsebine in cilji v 6. razredu, ki se povezujejo s tematiko domače pokrajine (vir podatkov:
Učni načrt Geografija - OŠ, 2011, str. 8-10).

Vsebinski
sklop
4.

Vsebina
§
§

§

7.

§

Orientacija in upodabljanje
Zemljinega površja;
Orientacija na Zemljini obli,
stopinjska mreža in
geografska lega, orientacija
v naravi in na zemljevidu;
Upodabljanje Zemljinega
površja, načini prikazovanja
Zemljinega površja,
zemljevid.

Uporabimo znanje: šolska
ekskurzija.

Operativni cilji
Učenec:
§ na zemljevidu in globusu pokaže
Zemljine poloble, ekvator in začetni
poldnevnik ter oba tečaja,
§ se orientira na globusu in zemljevidu
sveta na podlagi strani neba in
izhodiščnega poldnevnika ter
vzporednika,
§ se orientira in giblje v naravi s
kompasom in zemljevidom,
§ opiše načine prikazovanja Zemljinega
površja na zemljevidu, reliefu, globusu
in njihovo uporabnost,
§ izdela svoj reliefni zemljevid in
panoramsko skico domače pokrajine;
Učenec:
§ obišče vsaj eno naravnogeografsko
enoto Slovenije (interdisciplinarna
ekskurzija),
§ spozna lepote in geografsko pestrost
Slovenije v okviru ekskurzije in
terenskega dela,
§ pridobiva prostorske predstave o
domačem kraju, pokrajini in državi,
§ spoznava vrednote in enkratnost
slovenske pokrajine, razvija ljubezen in
spoštovanje do slovenske naravne in
kulturne dediščine in pripadnost
slovenski državi,
§ razvija sposobnost uporabe preprostih
metod geografskega raziskovanja, kot
so opazovanje, merjenje, preprosta
analiza, intervju, kartiranje, uporaba
statističnih in drugih virov ter literature
na terenu.
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Pri 4. vsebinskem sklopu za opisovanje Zemljinega površja lahko učitelj izbere primer
kraškega površja v občini Moravče. Ob karti območja lahko učenci z opazovanjem plastnic
odkrivajo stopnje v reliefu, kraške globeli, spoznavajo kartografske simbole, ki prikazujejo
kraške oblike (npr. izvir, jama, vrtača). Sami pa lahko s preprostimi postopki izdelajo reliefno
karto občine, narišejo panoramsko skico kraškega sveta, strukturne stopnje. Problem, ki se
pojavlja pri obravnavi kraškega površja v okviru geografije domače pokrajine je, da učenci pri
predmetu geografija v šestem razredu slabše poznajo značilnosti kraškega površja, čeprav se s
kraškim svetom ukvarjajo že pri predmetu družba v petem razredu. Tako je bolj smiselno, če
učitelj izpusti zapleteno razlago kraškega pojava in se osredotoči na zunanjo obliko, katero
učenec skicira, opisuje.
Enako lahko pri 7. vsebinskem sklopu za območje ekskurzije učitelj izbere Predalpski svet, ki
ga učenci spoznavajo na primeru občine Moravče. Hribovita območja v občini večinoma
pokriva kraška kamnina, na kateri so se razvili kraški pojavi. Čeprav učenci kraškega reliefa
še niso spoznavali v okviru šolskega pouka, je priložnost, da je kraško površje njihovo
proučevano območje, ki ga merijo, opisujejo, analizirajo … Tako se spoznavajo s terenskimi
metodami, ki jih pri svojem delu uporablja geografija. Hkrati spoznavajo domačo pokrajino,
kar pripomore k izpolnjevanju operativnih ciljev pri vsebini Uporabimo znanje: šolska
ekskurzija, ki so našteti v preglednici zgoraj.

Sedmi in osmi razred
V sedmem in osmem razredu je zaradi obravnave regionalne geografije celin, geografijo
domače pokrajine težje vključevati k pouku, morda le v sklopu ekskurzije, ki je predvidena v
učnem načrtu. Dobro je le opozoriti na podobnosti, ki se pojavljajo tudi v značilnostih domače
pokrajine, vendar so povezave s kraškim površjem občine in regionalno geografijo celin prej
zelo redka izjema kot ustaljena praksa. Pri pouku geografije učenec v sedmem in osmem
razredu pridobi, kot predlaga splošni učni cilj v sedmem razredu: »…komunikacijske, miselne,
praktične in socialne veščine za raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni in
planetarni ravni« (Učni načrt Geografija - OŠ, 2011, str. 10). V smislu geografije domače
pokrajine so pomembni funkcionalni in vzgojni cilji, s katerimi učenec lažje usvaja snov
geografije Slovenije, ki se obravnava v devetem razredu.
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Deveti razred
Geografija ima v devetem razredu na voljo 64 ur, pri katerih učenci spoznavajo geografijo
Slovenije. Obravnava je načrtovana preko treh vsebinsko širših tematik: Geografska lega
Slovenije, Naravnogeografske enote Slovenije in Geografski prostor Slovenije kot omejitveni
in spodbujevalni dejavnik razvoja Slovenije (Učni načrt Geografija - OŠ, 2011). Pri vsaki
temi so navedene tudi vsebine, s katerimi se tema podrobneje obravnava. Vzporedno so
navedeni operativni cilji predmeta. Podrobneje smo v preglednici predstavili vsebine in tiste
operativne cilje (s krepkim tiskom), ki se povezujejo z geografskimi značilnostmi domače
pokrajine, natančneje kraškega površja občine Moravče.
Preglednica 3: Vsebine in cilji v 9. razredu, ki se povezujejo s tematiko domače pokrajine (vir podatkov:
Učni načrt Geografija - OŠ, 2011, str. 16-19).

Vsebinski
sklop
2.

Vsebina
§

Naravnogeografske enote
Slovenije (najprej obravnava
tisto, v kateri je šola).

2.2.

§

Predalpske pokrajine;
Predalpska hribovja; Predalpske
doline in kotline.

3.

§

Geografski prostor Slovenije kot
omejitveni in spodbujevalni
dejavnik razvoja Slovenije.

Operativni cilji
Učenec:
§ na zemljevidu omeji pet
naravnogeografskih enot Slovenije
in jih primerja med seboj glede na
geografsko lego, podnebje in
reliefne značilnosti,
§ razloži glavne faze nastanka
današnjega reliefa Slovenije in
dejavnike, ki so ga oblikovali,
§ na podlagi spoznanj terenskega
dela ovrednoti pomen površja in
kamninske zgradbe za človeka;
Učenec:
§ na zemljevidu omeji in razdeli
pokrajine slovenskega predalpskega
sveta,
§ ob zemljevidu in klimogramih opiše
značilnosti reliefa in podnebja v
predalpskem svetu in jih primerja z
alpskim oziroma s tistimi v domači
pokrajini,
§ na podlagi slikovnega gradiva
sklepa o gospodarskih možnostih
predalpskih pokrajin,
§ opiše prizadevanja in ukrepe za
ohranjanje naravne in kulturne
dediščine,
§ na zgledu Ljubljanske kotline
analizira naravno- in
družbenogeografske posebnosti
kotlin;
Učenec:
§ razume sonaravni razvoj in
odgovornost do ohranjanja ugodnih
življenjskih razmer za prihodnje
generacije in se tako tudi ravna,
§ razume najpomembnejše naravnoin družbenogeografske pojave in
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3.1.

§

Gospodarstvo.

procese ter njihovo sovplivanje na
prebivalstvo in gospodarstvo,
§ našteje in razloži dejavnike, ki
vplivajo na različno gostoto
poselitve Slovenije,
§ razloži dejavnike, ki vplivajo na rast
prebivalstva,
§ primerja rast prebivalstva v
Sloveniji z Evropsko unijo,
§ na primeru statističnih podatkov
domačega ali večjega bližnjega
naselja opiše narodnostno sestavo
prebivalstva Slovenije,
§ razume celovitost prostorskih
vprašanj in pozna nekatere
možnosti lastne aktivne udeležbe;
Učenec:
§ razume in pravilno uporablja,
razlikuje pojme,
§ povezuje gospodarski razvoj in
izobrazbeno strukturo prebivalstva,
§ primerja starostno in spolno sestavo
prebivalstva Slovenije z državami
EU in izbranimi državami sveta,
§ razloži vzroke in posledice selitev
prebivalstva v Sloveniji in EU,
§ našteje gospodarske dejavnosti in
razloži povezanost naravnih in
družbenih razmer za razvoj
gospodarstva,
§ ovrednoti pomen kmetijstva in
sklepa o možnosti kmetijske
dejavnosti v različnih predelih
Slovenije,
§ razloži pomen industrije za človeka
in vplive na okolje,
§ ovrednoti pomen trgovine za
gospodarski razvoj Slovenije in
njeno povezovanje v okviru EU,
§ našteje energijske vire v Sloveniji in
ovrednoti pomen energije za človeka
in družbo,
§ opiše vrste prometa, njihove
prednosti in pomanjkljivosti glede
na zmogljivost in onesnaževanje
okolja,
§ na zemljevidu pokaže
najpomembnejše prometne povezave
v Sloveniji in ovrednoti njihov
pomen pri povezovanju s preostalim
delom Evrope in sveta,
§ analizira povezanost prometa,
prometne varnosti in gospodarstva
ter vplive geografskih dejavnikov,
§ vrednoti naravno in kulturno
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§

dediščino Slovenije kot temelj za
razvoj turizma,
analizira pomen turizma za človeka
kot posameznika in družbo kot
celoto.

Kras na območju občine Moravče spada v pokrajinsko enoto Predalpsko hribovje. Ob delitvi
Slovenije na naravnogeografske enote (kar učni načrt za geografijo (2011) predlaga pri
vsebini: Naravnogeografske enote Slovenije) je smiselno najprej umestiti lego občine
Moravče (kot domači kraj) v okvir geografske razmestitve slovenskih pokrajin. Značilnosti
kraškega reliefa na Moravškem se lahko ponovno poudarijo pri pregledu geološkega razvoja
in kamninske podlage ter razvojnih tipov reliefa v Sloveniji. Učni načrt predlaga izvedbo
ekskurzije in ovrednotenje pomena površja in kamninske zgradbe za človeka preko terenskih
metod dela. Površje moravške občine gradi tako karbonatna kot tudi nekarbonatna podlaga.
To območje je lahko študija primera, kako kamninska zgradba določa in sooblikuje človekove
dejavnosti na nekem območju.
V sklopu predpisanih vsebin, z naslovom Naravnogeografske enote Slovenije, bi se v
poglavjih Predalpske pokrajine; Predalpska hribovja; Predalpske doline in kotline obravnava
v našem primeru lahko skoncentrirala na območje občine Moravče, ugotovljene geografske
značilnosti pa bi se aplicirale na značilnosti ostalega predalpskega sveta na Slovenskem. Z
značilnostmi kraškega površja se učenci srečujejo predvsem pri vsebinskih sklopih, ki se
navezujejo na dinarsko-kraška in alpska območja. Osameli kras, ki je tipični predstavnik
predalpske pokrajine, pa zaradi svoje netipičnosti ni deležen podrobnejše obravnave pri pouku
geografije v osnovni šoli. Lahko bi celo trdili, da učenci, ki sicer živijo na območjih
osamelega krasa v Sloveniji, prej spoznajo značilnosti dinarsko-kraških pokrajin kot pa kras v
domači pokrajini. Na tem mestu je torej priložnost, da se učencem (iz občine Moravče) kras v
domači pokrajini (na Moravškem) temeljito predstavi.
Operativni cilji v učnem načrtu (2011, str. 17) predlagajo, da učenec »… ob zemljevidu in
klimogramih opiše značilnosti reliefa in podnebja v predalpskem svetu in jih primerja z
alpskim oziroma s tistimi v domači pokrajini,« in »… na podlagi slikovnega gradiva sklepa o
gospodarskih možnostih predalpskih pokrajin …«. Brez zadržka lahko učitelj v tem primeru
predstavi tako naravno- kot družbenogeografske značilnosti kraškega površja v občini
Moravče in ugotovitve aplicira na ostala geografsko podobna območja v predalpski Sloveniji.
Prednost, ki jo ima v tem primeru učitelj, je domača pokrajina, ki nadomesti še tako
sofisticiran učni pripomoček. Obravnava kraškega površja domače pokrajine zahteva tudi
prilagoditve v načinu izvedbe pouka. Dobrodošle so zlasti alternativne strategije poučevanja.
Za neposredno spoznavanje kraškega površja na Moravškem lahko učitelj organizira
geografsko ekskurzijo, kjer učenci znanje pridobivajo s terenskim delom, ki združuje
raznovrstne metode neposrednega opazovanja pokrajine in s tem »… olajša usvajanje znanj,
vzbuja zanimanje učencev in omogoča večjo nazornost geografije« (Brinovec, 2004, str. 51).
Iz naravnogeografskih pogojev učenec razbere družbenogeografske značilnosti območja.
Podrobno proučevanje teh in onih geografskih dejavnikov se lahko vrši tako na obči kot tudi
na regionalni ravni. V našem primeru poznavanje kraškega površja poleg reliefnih značilnosti
vsebuje tudi vedenje o družbenih pojavih proučevanega območja. Tako spoznanja o družbenih
pojavih kraškega območja moravške občine primerjamo s podobnimi kraškimi območji v
Sloveniji, bodisi na dinarsko-kraških, alpskih ali predalpskih pokrajinah. Učencem
predstavitev proučevanega območja omogoča, da spoznavajo soodvisnost in součinkovanje
naravnih in družbenih procesov v pokrajini. Prav tako je spoznavanje družbenogeografskih
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značilnosti na moravškem kraškem površju za domačine – učence bolj učinkovito in še bolj
nazorno ob uporabi netipičnih metod pouka. Spet je raziskovanje domače pokrajine najboljše
učiteljevo učilo in učni pripomoček, raznovrstne geografske metode pa sredstvo za doseganje
ciljev. Ob spoznavanju družbenogeografskih značilnosti Slovenije, od gospodarstva do
prebivalstva, je ključno iskanje vzporednic med občim in regionalnim ali obratno. Tako je
zasledovanje učnih ciljev lahko učinkovitejše.
Celovito raziskovanje in spoznavanje kraškega površja občine Moravče je težko razdeliti na
naravno- in družbenogeografski del. Zaokroženo celoto, ki sicer v smislu regionalne
obravnave zajema ožje območje, je najbolj smiselno obravnavati v okviru tematske
geografske ekskurzije, v sklopu katere učenci spoznavajo geografske dejavnike na kraškem
površju občine (npr. poselitev kraškega površja na Moravškem). V primeru šolske obravnave
kraške morfologije ali posameznih družbenih pojavov na krasu pa je za nazornejšo
predstavitev in razlago primeren tudi le posamezen izsek iz območja (npr. vrtača, jama, kal).
Vsekakor pa mora učitelj poseči po različnih učnih strategijah, tako posrednih kot
neposrednih, da učencem pokaže kompleksnost kraškega površja nasploh. V nadaljevanju
smo opisali geografske metode in primer njihove uporabe na območju Moravškega kraškega
površja, načrtovali geografsko ekskurzijo s terenskim delom in tako aplicirali ugotovitve iz
poglavja Naravno- in družbenogeografske značilnosti Moravškega osamelega krasa na pouk
geografije v osnovni šoli.
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5.3. Geografske metode in kras na Moravškem
Skupaj z razvojem geografske znanosti se razvija tudi veja geografije, ki se ukvarja z
metodiko poučevanja geografije na vseh izobraževalnih stopnjah. Ta poskuša odgovarjati na
vprašanja, kako približati predpisano snov učencem, kako poučevati, kakšne postopke in
metode uporabiti pri delu. Brinovec (2004) poudarja, da se nekatere metode, ki jih uporablja
geografija za iskanje znanstvenih spoznanj ne razlikujejo od učnih metod pri pouku
(kartiranje, opazovanje, risanje). Razlikujejo se le v tem, da se geografska metodika na
osnovnošolski ravni ne ukvarja z iskanjem novih znanstvenih spoznanj, temveč s prenašanjem
in pridobivanjem splošnega geografskega znanja. Tako geografske metode, ki jih učitelj
uporablja pri pouku, Brinovec (2004) deli na dve večji skupini, metode neposrednega in
metode posrednega opazovanja. Izbor metod, ki jih učitelj uporabi pa je odvisen od
raznovrstnih dejavnikov (narava geografskih vsebin, starost učencev, usposobljenost učitelja,
opremljenost šole, življenjske izkušnje). »Ozko omejen prostor domačega kraja omogoča
spoznavati temeljne geografske pojme in stvarne odnose, ki so potrebni za razumevanje tujega
in nedostopnega območja« (Brinovec, 2004, str. 51). Tako kraško površje občine Moravče
učencem – domačinom lahko predstavlja majhno območje, na katerem spoznavajo geografske
značilnosti kraškega površja, ugotovitve in dognanja pa uporabijo pri obravnavi kraškega
reliefa na širših območjih Slovenije in sveta.

5.3.1. Možnosti proučevanja kraškega
neposrednimi geografskimi metodami

površja

na

Moravškem

z

Opisovanje naravno- in družbenogeografskih značilnosti mora biti interpretirano na podlagi
pristnih izkušenj na terenu (Garnier, 1968). Brinovec (2004) neposredne geografske metode
povezuje z terenskim delom, kjer učenci neposredno doživljajo in spoznavajo pokrajino kot
kompleksni sistem, v katerem sodeluje več geografskih dejavnikov. Prav opazovanje
dejavnikov, njihovo proučevanje in razumevanje pomaga k razvoju temeljnih pojmov in
povezav med naravo in družbo, kasneje pa oblikuje tudi celostno geografsko mišljenje
(Kunaver in sod., 1989; Brinovec, 2004). H geografskim metodam neposrednega opazovanja
po Brinovcu (2004) štejemo metodo opazovanja, risanja, merjenja, zbiranja vzorcev, metodo
intervjuja in anketiranja, zbiranja podatkov ter metodo kartiranja. Omenjene metode smo v
nadaljevanju na kratko predstavili in nanizali možnost njihove uporabe pri spoznavanju
kraškega površja na Moravškem.
Metoda opazovanja
Metoda opazovanja je temeljna geografska metoda, s katero učenci pri terenskem delu
opazujejo pojave, procese in predmete ter preko njih na podlagi lastne miselne aktivnosti
spoznavajo zakonitosti, ki delujejo v geografskem prostoru (Kunaver in sod., 1989). Nadvse
pomembna je učiteljeva prisotnost in spodbujanje učencev, da aktivno in usmerjeno
opazujejo, analizirajo, merijo in posplošujejo. Seveda je ta metoda neposredno povezana s
terenskim spoznavanjem geografskega okolja (Brinovec, 2004). Učiteljeve naloge pri
izvrševanju metode so povezane z dejstvom, da mora najprej sam natančno vedeti, kakšne
cilje bo z metodo opazovanja dosegel. Tako je potrebno najprej pripraviti podroben program
opazovanja, oblikovati naloge za učence, izbrati kraj opazovanja in opredeliti opazovalna
mesta (Brinovec, 2004). Garnier (1968) loči med opazovanjem in beleženjem podatkov
stalnega opazovanja določenega pojava skozi določeno časovno obdobje (padavine,
temperature) ter enkratnim opazovanjem določenega pojava ali procesa (korozija, relief).
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Kraško površje v občini Moravče je zaradi bližine izobraževalnega centra v občini lahko
dobro izhodišče za opazovanje kraških pojavov in procesov, ki so značilni tako za osameli
kras kot tudi za ostale kraške pokrajine. Opazovanje lahko zajema tako naravno- kot tudi
družbenogeografske značilnosti. Odmerjen čas pri metodi opazovanja se ne more meriti v
minutah niti v dolžini šolske ure. Problemi nastanejo z logistiko (dostop do opazovanega
območja je težko izvedljiv v 45 minutah), saj je kraško površje v občini od šole oddaljeno vsaj
25 minut hoda. Tako bi učenci pokrajino sicer opazovali, vendar ob pomanjkanju učiteljeve
razlage in usmeritev verjetno geografskih procesov ne bi tudi videli ali razumeli. Metodo
opazovanja učitelj lahko uporabi v okviru ekskurzije na kraško površje, kjer se tej metodi
pridružijo ostale metode terenskega dela in tako uspešneje zasleduje zastavljene učne cilje na
ekskurziji. Več časa, namenjenega opazovanju, omogoča boljšo izbiro točk opazovanja, od
razgledne točke na vrhovih hribovja ali posameznih kraških oblik v bližini poti načrtovane
ekskurzije.
Metoda kartiranja
Najpopolnejša metoda, s katero evidentiramo in prostorsko prikažemo geografske pojave, je
kartiranje (Brinovec, 2004). Da je kartiranje uspešno, je potreba predhodna vsebinska
priprava in določitev pojavov, ki jih želimo ugotoviti na terenu in evidentirati na karti.
Kombinacija z ostalimi terenskimi metodami, predvsem je pomembna orientacija in branje
zemljevida, je ključna za uspešno izvedbo kartiranja (Kunaver in sod., 1989). Uspešno je
kartiranje na podlagi Temeljnega topografskega načrta (TTN) ali Državne topografske karte
(DTK), saj je orientacija tako lažja.
Kraški pojavi in njihova prostorska razmestitev na terenu so odlična vsebina za kartiranje na
Moravškem. Pogoj za uspešno kartiranje kraških pojavov je najprej njihova identifikacija v
naravi, kar pa zahteva več predznanja in razumevanja kraške morfologije. Enostavno je
kartiranje jam, vrtač, studencev, dolcev in ostalih dobro vidnih kraških geomorfoloških
pojavov. Kartiranje lahko zajame tudi posamezne družbenogeografske pojave ali posledice
človekovih posegov v naravno okolje.
Vseh informacij, pridobljenih na terenu, se s kartiranjem ne da uspešno predstaviti, tako so
potrebne tudi druge metode beleženja terenskih podatkov (Garnier, 1968).
Metoda risanja
Uspešno opazovanje je pogoj za izvedbo metode risanja, saj izdelava risbe ali skice vzpodbuja
natančno opazovanje. Čeprav se metoda risanja v dobi pametnih telefonov in fotoaparatov
odmika od svoje prvotne vloge, pa ima risba ali skica veliko vlogo pri razumevanju
geografskih procesov. Prav metoda risanja skice je na terenu, kjer moderna tehnologija ni
dostopna, zelo dobrodošla, saj lahko učitelj skico nariše bodisi v zvezek, na list papirja, ki ga
nosi s seboj, ali pa kar v pesek na tleh. Posebna vrsta risbe, ki jo poudarja učni načrt pri
geografiji v šestem razredu, je panoramska slika, na kateri so upodobljeni določeni elementi,
geografski pojavi, ki jih učenci opazujejo v pokrajini. Samo risanje panoramske slike zahteva
vrsto spretnosti; ne le risarskih, temveč sposobnost natančnega opazovanja in poznavanje
geografskih pojmov oziroma pojavov v pokrajini, ki jih risar zajame s svojega stojišča
(Brinovec, 2004). Pri geografski risbi ni pomembna njena umetniška vrednost, temveč
sporočilnost in nazornost.
Najbolj natančno podobo kraških pojavov osamelega krasa v občini Moravče zajame objektiv
fotoaparata. Metoda risanja pa je nepogrešljiva pri razlagi geografskih procesov, naravnih ali
družbenih, ki se odvijajo na kraškem površju. Vertikalni odtok vode, nastajanje jam, vrtač in
36

Moravški osameli kras pri pouku geografije
ostalih kraških pojavov učenci lažje razumejo, če razlago kraškega pojava, ki ga opazujejo v
naravi, podkrepimo s skico, na kateri upodobimo procese, ki trenutno niso vidni našim očem.
Metoda merjenja
Zahteve po natančnih kvantitativnih podatkih nekaterih pojavov je mogoče pridobiti z
merjenjem. Merjenje samo po sebi je funkcionalna spretnost, pravilno rokovanje z merskimi
napravami, natančno odčitavanje, obdelava rezultatov … Metoda merjenja pa geografskim
pojavom prida kvantitativni opis, na podlagi katerega je mogoča natančnejša razlaga
določenega pojava oziroma njegova vloga v geografskem procesu. Merjenje uporablja
geografija predvsem pri naravnogeografskih pojavih in procesih (Kunaver in sod., 1989).
Posredno merjenje določenega geografskega pojava predstavlja ugotavljanje osnovnih
zakonitosti, ki jih učenci spoznajo ob delu (Brinovec, 2004). Metoda merjenja je za nekatere
učence, zlasti dečke, hkrati odlično motivacijsko sredstvo pri terenskem raziskovanju.
Pri opisu nekaterih kraških pojavov je kvantitativna komponenta velikokrat nepogrešljiv
podatek. Ne moremo si, na primer, predstavljati opisa jame brez podatka o njeni globini ali
dolžini. Seveda osnovni namen osnovnošolske metode merjenja ni pridobivanje novih
znanstvenih ugotovitev, temveč pot do pridobivanja znanja. V tem smislu je tudi merjenje
vsakršnega kraškega pojava del njegove vloge in pomena v procesu zakrasevanja. Vrtači
lahko učenci izmerijo obseg oboda, globino, debelino prsti na njenem dnu. Merijo lahko
pretok vode na kraških izvirih, temperaturo zraka v jamah, določajo pH vode ali prsti na
krasu. Priložnosti za merjenje kraškega površja je veliko, vendar so kvantitativni podatki le
eden izmed dejavnikov, ki pomagajo učencu k razumevanju zapletenih procesov na krasu.
Meritvam in obdelavi rezultatov obvezno sledi njihovo vrednotenje in umestitev v geografsko
razlago pojava ali procesa.
Metoda zbiranja podatkov in vzorcev
Ker med terenskim delom ponavadi ne pridemo do končnih ugotovitev, za potrebe
nadaljnjega raziskovanja odvzamemo vzorce ali pridobimo kvantitativne podatke, preko
katerih s podrobnejšimi analizami v knjižnici, kabinetu ali laboratoriju pridemo do končnih
zaključkov ali ugotovitev. Namen zbiranja vzorcev na terenu je v osnovni šoli največkrat
klasifikacija vzorcev in oblikovanje zbirke. Seveda odvzetim vzorcem nujno sledijo njihovi
opisi, pri čemer se metoda zbiranja vzorcev kombinira z metodo opazovanja, risanja, merjena,
kartiranja. Podatki, pridobljeni s štetjem, pa pomagajo pri nazornejši razlagi geografskih
pojavov v pokrajini (Brinovec, 2004).
Vzorci, ki bi jih lahko zbirali na kraškem površju občine Moravče, predstavljajo dele kraškega
površja. Različni vzorci kraške kamnine, tipov prsti in vegetacije bi ob klasifikaciji in ureditvi
omogočali učencem bolj otipljivo predstavo o naravnogeografskih pojavih in procesih na
kraškem površju. Zbiranje podatkov lahko uporabimo tako za raziskovanje raznovrstnih
geografskih pojavov. Učenci lahko zbirajo podatke o številu prebivalcev, ki prebivajo na
kraškem površju občine, ugotavljajo njihovo izobrazbo, dejavnost, s katero se ukvarjajo in
dobljene podatke primerjajo s podatki za ostala nekraška območja. Preštevajo lahko vrtače,
zbirajo podatke o količini padavin. Ključno je končno ovrednotenje podatkov in njihova
umestitev v geografske procese, ki se odvijajo na kraškem površju občine.
Intervju in anketiranje
Tovrstni terenski metodi sta uporabljeni za pridobivanje podatkov o značilnostih prebivalstva.
Obe metodi zahtevata natančno opredeljene smernice raziskovanja in natančno ter specifično
zastavljena vprašanja. Večjo verodostojnost in transparentnost imajo tovrstne raziskave, če pri
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njih sodeluje čim večje število vprašanih. Ti metodi sta uporabni pri proučevanju
družbenogeografskih razmer na določenem območju (Brinovec, 2004).
Družbenogeografske pojave in procese, ki se odvijajo na površju Moravškega krasa, lahko
proučujejo tudi z metodo anketiranja ali intervjuja. Ob analizi rezultatov bomo dobili
približno sliko družbenih razmer na tem območju. Te razmere lahko kasneje služijo kot
primerjava z ostalimi kraškimi območji v Sloveniji, raziskujemo lahko, kako na dane
družbene razmere vplivajo naravni dejavniki itd.

5.3.2. Možnosti proučevanja kraškega
posrednimi geografskimi metodami

površja

na

Moravškem

s

Če so neposredne metode tesno povezane s terenskim delom, bi posredne metode lahko
označili kot »kabinetne« metode. Posredne metode pri pouku geografije so tiste metode, ki jih
učitelj največkrat uporablja v razredu, pri poučevanju. Te metode »… omogočajo neposredno
oblikovanje geografskih predstav in ugotavljanje značilnosti medsebojnih zvez med
geografskimi pojavi, objekti in procesi …« (Brinovec, 2004, str. 51), ki učencem navadno niso
blizu. Mnogo geografskih vsebin je takih, da jih ne moremo predstaviti v naravi ali na terenu,
učencem pa k usvajanju znanja pomagajo številna učila, ki nadomeščajo neposreden stik z
geografskimi pojavi (Brinovec, 2004). Metode posrednega opazovanje v našem primeru
služijo najprej kot priprava na terensko opazovanje, nato pa jih zopet uporabimo v sklepnih
ugotovitvah, pri podkrepitvi spoznanj.
Metoda projekcije
Metoda projekcije je tesno povezana z metodo opazovanja. Ker se geografskih pojmov ali
procesov včasih ne da opazovati neposredno, z metodo projekcije dosežemo enak učinek, saj
vizualno, s slikami, kartami ali filmi, nadomestimo terensko opazovanje. Nesmiselno je
razlaganje ali pripovedovanje o geografski pokrajini in odnosih v njej, če njene slike, oziroma
posnetka učenci ne vidijo (Brinovec, 2004). Najpogostejša metoda projekcije, ki jo pedagogi
uporabljajo pri pouku geografije, je metoda dela s slikovnim gradivom, ki se je razvila kot ena
izmed smeri metode projekcije. Ob uveljavljanju tehničnih novosti v šolstvu je metoda
projekcije dobila neverjetne širine in možnosti njene uporabe. Le redko kdo še uporablja
prosojnice in grafoskop, kaj šele diapozitive. Raznovrstne slike in posnetki, ki so dostopni na
spletu sooblikujejo učne ure pri geografiji in tako omogočajo skoraj neposredni vizualni ter
avditivni stik s proučevano pokrajino kar iz razreda. Vseeno pa najboljša tehnologija ne more
nadomestiti terenskega opazovanja (Kunaver in sod., 1989). Najboljše zaznavanje je tisto, ki
da učencu priložnost, da zaposli čim večje število čutil. Različni zaznavni stili posameznih
učencev zahtevajo tudi širše oblike demonstracije ali prikazovanja, pri čemer učitelj za
uspešnost teh metod poskrbi s t. i. VAKOG sistemom. Tako je lahko prikazovanje vzorcev, še
zlasti tistih, ki jih učenci lahko vidijo, slišijo, otipajo, vonjajo, mogoče celo okušajo, pri
predstavitvi kompleksnosti Zemljinega površja nadvse dobrodošlo. Ponavadi ljudje radi
gledamo vsaj še s prsti.
Metoda dela s slikovnim materialom, demonstracija, prikazovanje, vse to je lahko odlična
priprava na teren v primeru proučevanja krasa občine Moravče. Z naštetimi metodami učenca
že poprej seznanimo z namenom in poudarki, terenski ogled je tako bolj učinkovit, saj učenec
pojave ali procese že opazuje z določenim predznanjem. Že samo branje karte je ključno za
uspešno orientacijo na terenu.
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Metoda razlage in razgovora
Ti metodi sodita med najstarejše in najbolj preverjene metode poučevanja in sta v veljavi,
odkar je govor temeljni način človekovega izražanja. Lahko bi trdili, da so vse ostale metode,
ki jih uporablja pedagog pri svojem delu, nekakšno dopolnilo razlagi in razgovoru z učenci.
Pri metodi razlage je učitelj vir znanja, ki učne vsebine razlaga, pojasnjuje, opisuje in
dokazuje (Brinovec, 2004). Učenci so pasivni spremljevalci učnega procesa, kar lahko hitro
zmoti njihovo koncentracijo, količina usvojenega znanja pa se zniža. Učinkovita razlaga je
podkrepljena s tabelsko sliko, ki nastaja sproti. Monotonost te učne metode razbija metoda
razgovora, ko učitelj v razlago, z interakcijo preko vprašanj, vključuje tudi svoj avditorij.
Razgovor prispeva k večji dinamičnosti, hkrati pa učitelju daje sprotno povratno informacijo o
stanju učenčevega znanja. Razlaga in razgovor sta nujna pri končnem utemeljevanju
geografskih spoznanj in oblikovanju strokovnih zaključkov, ko učiteljevo znanje ter avtoriteta
stojita za končno geografsko sintezo. Metodo razlage uporabljajo tudi učenci ob javni
predstavitvi svojih izdelkov, opisovanju geografskih pojmov in pojavov … Na tem mestu
metoda razlage zahteva visoko stopnjo razumevanja učne vsebine in spretnosti opazovanja,
razvijanja mišljenja, objektivnega odnosa ter sprotne funkcijske spretnosti (Brinovec, 2004).
Razlaga in razgovor sta kot učni metodi ključni pri usmerjenem spoznavanju kraškega površja
na Moravškem tako pri podajanju novih geografskih spoznanj v razredu, pri pouku, pripravi
na terensko delo kot tudi na terenu samem. Opazovanje kraškega pojava dopolni razlaga,
razgovor pa učenca spodbudi k pozornejšemu in usmerjenemu opazovanju. Prav tako je za
uspešnost merjenja, kartiranja, izvedbe ankete in ostalih metod ključna dobra in natančna
razlaga.
Metoda dela s pisnimi viri
Kljub neštetim medijem, ki posredujejo informacije, je pisana beseda še vedno najbolj
verodostojno poročilo in vir znanja. V pedagoškem procesu pisni vir največkrat predstavlja
knjiga, učbenik, strokovno ali znanstveno poročilo, članki iz časopisov, revij, zbornikov. Pri
uporabi pisnih virov pri pouku je ključen njihov predhodni pretres oziroma učiteljev izbor
besedil, saj namen te metode ni iskanje novih znanstveni spoznanj, temveč usvajanje znanja.
Ta metoda učenca navaja na individualno odkrivanje (geografskih) dejstev. Pomemben je
funkcionalen vidik metode dela s pisnimi viri, saj se učenec navaja na samostojno
pridobivanje znanja, analiza raznovrstnih besedil od njega zahteva kritično presojanje, iz
prebranega se nauči izluščiti bistveno … Samo metodo dela s pisnimi viri sestavlja izbor
literature, branje in izdelava dispozicije, izvlečka ali pisanje obnove prebranega v okviru
plakata oziroma referata (Brinovec, 2004).
Predhodne priprave na terensko spoznavanje površja moravškega krasa lahko vsebujejo tudi
prebiranje dosedanjih spoznanj o tem območju, ki so jih zapisali raziskovalci v preteklosti.
Pomembno za učence je spoznavanje literature, ki obravnava proučevano območje, srečevanje
s strokovnimi študijami, znanstveno terminologijo in samim načinom pisanja poročil o
izvedenem delu. Vsekakor je metoda dela s pisnimi viri dobrodošla pri sintezi terenskega
dela, ki se zaključi v obliki plakata, referata, članka.
Grafična metoda
Grafična metoda je na tem mestu poudarjena skupaj s prikazovanjem numeričnih podatkov v
obliki skice, grafa, klimograma … Sodobna tehnologija omogoča predstavitev tovrstnih oblik
kot je slikovno gradivo, vendar je za učence pomembna razlaga ob njihovem sprotnem
nastajanju na tabli. Ta metoda omogoča večjo nazornost, preglednost in možnost prostorske
predstave geografskega pojava ali procesa. Zaradi pomanjkanja risarskih sposobnosti se
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marsikdo izogiba grafični metodi, vendar je bolj kot umetniško delo pomembna njena
sporočilnost (Brinovec, 2004).
Grafično metodo lahko s pridom uporabimo pri prikazovanju geografskih pojavov in procesov
tako v razredu kot tudi na terenu. V vsakem primeru je risba lahko dopolnilo učiteljeve
razlage, ki jo s tem naredi bolj nazorno in razumljivo.

Slika 12: Grafični prikaz postopka merjena globine in širine vrtače (avtor: Nejc Capuder, 2013).
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5.4. Moravški kras in dosedanja pedagoška praksa na OŠ Jurija
Vege v Moravčah
Kraško površje na Moravškem, ki je že v preteklosti pritegnilo zanimanje številnih
raziskovalcev, tudi dandanes navdušuje mlade generacije, ki se šolajo v moravški šoli.
Geografija domače pokrajine se začne učencem predstavljati že na nivoju razrednega pouka,
kasneje učenci spoznavajo kraško površje pri pouku geografije in preko raznih interesnih
dejavnosti, ki jih šola ponuja. O tej temi smo spregovorili z učiteljico Majo Gerčar, ki v OŠ
Jurija Vege poučuje geografijo in vodi razne interesne dejavnosti, ter z ravnateljico šole,
Nuško Pohlin Schwarzbartl.

5.4.1. Moravški osameli kras in njegovo vključevanje v pouk geografije
Sam učni načrt z razporeditvijo učne snovi podrobnejše regionalne obravnave domače
pokrajine ne dopušča. Učenci kraško površje, njegov nastanek, značilnosti, vplive itd.
spoznavajo ločeno po vsebinskih sklopih. Kamninsko zgradbo občine Moravče učenci prvič
spoznavajo v sedmem razredu pri učni temi Alpe, ko v okviru morske sedimentacije in
nastajanja apnencev ter alpidske orogeneze podrobneje obravnavajo tudi območje
predalpskega sveta, njegovo kamninsko zgradbo, reliefne, klimatske značilnosti … V devetem
razredu spoznanja o kamninski zgradbi pri učni temi Naravnogeografske enote Slovenije
utrdijo in dopolnejo z novimi podatki, podrobneje opišejo značilnosti Moravškega osamelega
krasa in jih primerjajo z značilnostmi ostalega kraškega površja (Gerčar, 2013). Učencem so
na voljo številna učila, od geološke karta za to območje, posebnih maket reliefa, kraških
pojavov in procesov, geografsko učilnico bogati tudi zbirka vzorcev kamnin iz območja
občine, katere lahko primerjajo med seboj in z ostalimi kraškimi kamninami iz Slovenije.
Gerčarjeva (2013) opaža, da učenci kraško površje kot sestavni del domače pokrajine dobro
poznajo, ter znanje o geografiji krasa tako lažje usvajajo tudi na podlagi primerjave z
značilnostmi »domačega terena«. Pri pouku bi si učiteljica želela več pozornosti nameniti
kraškemu površju občine in širšemu območju domače pokrajine nasploh, vendar v okviru
učnega načrta to ni izvedljivo. Učenci na terenu spoznavajo geografske značilnosti domače
pokrajine skupaj z ostalimi vsebinami, ki se navezujejo na proučevano območje. Dolgoročni
cilj je ta, po besedah ravnateljice, da bi učenci še bolje spoznali domačo pokrajino in svoja
spoznanja kasneje lažje aplicirali na ostala območja v Sloveniji in svetu. Pri predmetih, kjer je
učni načrt bolj fleksibilen, npr. pri slovenščini, že spoznavajo tipične značilnosti domače
pokrajine, ki ji nato primerjajo z občimi pojavi. Želijo si še več sodelovanja in povezav med
lokalnimi značilnostmi in šolskim delom (Pohlin Schwarzbartl, 2013).
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5.4.2. Interesne dejavnosti in tabori za nadarjene učence
Na šoli poteka več interesnih dejavnosti. Posebno pozornost smo namenili tistim, ki v svoj
program vključujejo tudi kras na Moravškem. V preteklosti je pod mentorstvom Maje Gerčar
deloval geološki in zemljepisni krožek, kjer so učenci večinoma na terenu spoznavali
predvsem območje Moravškega osamelega krasa. Skupaj z jamarskim društvom Simon Robič
so organizirali ekskurzije v jame, po opravljeni ekskurziji so napisali poročilo. Poročila so
zbrana in urejena v obliki raziskovalne naloge Moravški osameli kras. Sedaj deluje poseben
jamarski krožek. Nekateri učenci se odločijo izdelati raziskovalno nalogo. Marsikatera
obravnava tudi kraško površje na Moravškem. Med uspešnejšimi so: Jamarstvo; Posledice
tovarne Termit na okolje; Po sledeh peškega kamna; Kamnine Moravške doline in njihova
uporabnost; Kamen na kamen palača; Moravški osameli kras; Izviri na Rači, povezani s
perišči. Večina nalog je bila nagrajena z visokimi priznanji in pohvalami (Gerčar, 2013)
Šola organizira tudi tabor za nadarjene učence. V letošnjem šolskem letu je tabor potekal v
planinskem domu na Uštah. Učenci so med obravnavanjem številnih tematik spoznavali tudi
rastlinstvo kraškega površja in osnove jamarstva.
Nove smernice v geografskem izobraževanju mladih usmerjajo pouk geografije ven iz šolskih
učilnic in spodbujajo opazovanje narave ter ovrednotenje vloge človeka pri njenem delovanju.
Sam pouk geografije se počasi oprijema alternativnih metod poučevanja, ki so prilagojene
pouku v naravi. Šola v Moravčah je locirana na obrobju naselja, od nje pa je le lučaj oddaljena
kulturna pokrajina, kjer učenci lahko spoznavajo osnovne naravne in družbene dejavnike,
značilne za občino Moravče. Dokaj prvinski stik učencev z zemljo pa učencem ponuja
predznanje in boljše razumevanje geografskih pojavov in procesov, ki se odvijajo na območju
domače pokrajine.
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6. NAČRTOVANJE
GEOGRAFSKE
KRAŠKO OBMOČJE V MORAVČAH

EKSKURZIJE

NA

Terensko delo omogoča najboljše razumevanje, neposreden vtis o pokrajini in pojavih ter
procesih v njej, ki ga ne more nadomestiti nobena karta, ne literatura, ne dovršeno učilo ali
učni pripomoček (Garnier, 1968; Kunaver in sod., 1989). Terensko delo je z vidika
didaktičnih in metodičnih izhodišč verjetno najkompleksnejša oblika pouka geografije (Lazar,
2008). Najprimernejše izvajanje terenskega dela v osnovni šoli je v okviru geografske
ekskurzije. Za samo terensko delo, kot tudi za ekskurzijo, se je potrebno prej temeljito
pripraviti. Ob izvedbi terenskega dela v okviru geografske ekskurzije je potrebno upoštevati
številne dejavnike: kraj izvajanja, zahtevnost učne snovi, usposobljenost učencev in učitelja,
psihofizično stanje udeležencev, varstveni vidik (na krasu še posebej), vremenske pogoje.
V sklopu izvedbe ekskurzije je potrebna izvedba vsaj treh faz: priprava, izvedba in sinteza
ključnih ugotovitev (Kunaver in sod., 1989).

6.1. Priprava geografske ekskurzije
6.1.1. Izbor območja za izvedbo ekskurzije in terenskega dela
Kraško površje na Moravškem je razdeljeno na mnoge otoke, ki se dvigajo nad nekraškim
svetom. Tako je smiselno obiskati eno takšno območje, kjer učenci kraško površje spoznavajo
preko razlage, razgovora in metod terenskega dela.
V iskanju primernega območja za izvedbo ekskurzije smo bili pozorni na naslednje kriterije:
§ Proučevano območje kraškega sveta v občini naj bo smiselno zaokroženo v velikosti
nekaj km² in pokrajinsko kar najbolj pestro.
§ Na območju naj bo prisotnih čim več pojavov in procesov, ki so značilni za celotno
kraško območje občine Moravče.
§ Območje naj se nahaja v neposredni bližini šole, tako je dostop možen tudi peš.
§ Območje je dokaj varno, ni globokih brezen, strmih prepadnih sten …
§ Na izbranem območju spoznavanje površja lahko poteka v več vsebinskih sklopih, na
različnih opazovalnih točkah.
§ Območje je bilo že v preteklosti dobro raziskano, obstaja dodatna strokovna literatura.

6.1.2. Načrtovanje vsebinskih sklopov geografske ekskurzije
Celotno usvajanje znanja v okviru geografske ekskurzije je razdeljeno na več vsebinskih
poglavij, ki so na ekskurziji predstavljena tudi preko metod terenskega dela, tako učenci skozi
različne pokrajinske enote spoznavajo geografsko pestrost proučevanega območja. Končna
sinteza vseh predstavljenih tematik ustvarja zaokrožen pogled tako na kraško površje
proučevanega območja kot tudi na širše območje kraškega sveta v občini Moravče.
Za podrobnejšo obravnavo na ekskurziji so predlagani naslednji vsebinski sklopi: Voda na
krasu; Kraške oblike; Človek in kras; Fluviokras.
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6.1.3. Opredelitev časa za izvedbo ekskurzije in terenskega dela
Izbrano območje zajema več zemljiških kategorij, od gozdov do njiv in travnikov, ki so v lasti
okoliških kmetov. Gruča učencev lahko na obdelovalnem zemljišču povzroči veliko škodo, če
ekskurzija poteka v času rasti trave ali poljščin. Z ozirom na učno snov, ki jo učenci
obravnavajo pri pouku geografije, je zaradi kvalitetnejše izvedbe ekskurzije dobro, da učenci
usvojijo znanje, ki ga kasneje na terenu smotrno uporabijo. Zaradi končne sinteze pridobljenih
ugotovitev, preverjanja in ocenjevanja znanja je smiselna organizacija pred preizkusom
znanja, kar učencem daje dodatno motivacijo za delo.
Velikost in bližina proučevanega območja omogočata uresničenje ciljev ekskurzije v enem
dnevu, v času šestih do sedmih šolskih ur.

6.1.4. Načrtovanje splošnih učnih ciljev ekskurzije s pomočjo učnega
načrta
Splošne cilje, ki jih želimo zasledovati tekom geografske ekskurzije, lahko razdelimo v tri
večje skupine, in sicer na izobraževalne, funkcionalne in vzgojne učne cilje. Splošni cilji so
predstavljeni v drugem delu učnega načrta za geografijo (2011). Geografska ekskurzija, ki je
didaktično in metodično za izvedbo najbolj kompleksna, hkrati pomaga uresničevati skoraj
vse zastavljene splošne učne cilje pouka geografije.
V okviru splošnih učnih ciljev učenci razvijajo poznavanje in razumevanje:
§ »lokacij in prostorov (lokalni, regionalni, planetarni vidik), da bi bili sposobni
postaviti lokalne, nacionalne in mednarodne dogodke v geografski okvir in razumeti
osnovne prostorske odnose;
§ glavnih naravnih sistemov na Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje, rastlinstvo,
živalstvo) v medsebojni pokrajinotvorni povezanosti, da bi razumeli součinkovanje v
ekosistemih in med njimi;
§ glavnih družbenoekonomskih sistemov na Zemlji (kmetijstvo, naselitev, gospodarstvo,
energija, prebivalstvo in drugi), da bi pridobili občutek za prostor;
§ pomembnejših geografskih pojavov in procesov v domači regiji (v domačem kraju,
občini) (lokalna raven), državi (regionalna raven) in na svetu (planetarna raven) z
vidika časovnih sprememb, da bi spoznali, da je vse v nenehnem spreminjanju
(procesni vidik)« (Učni načrt Geografija - OŠ, 2011, str. 6).
S splošnimi funkcionalnimi cilji učenci pridobivajo spretnosti:
§ »uporabe besednih, količinskih in simboličnih podatkov, kot so besedila, slike, grafi,
preglednice, diagrami in zemljevidi (kartografska, numerična in funkcionalna
pismenost);
§ zbiranja in uporabe virov informacij s terenskimi metodami in tehnikami dela (risanje
panoramskih slik, tematskih zemljevidov, kartiranje, anketiranje, merjenje idr.);
§ zbiranja in interpretiranja sekundarnih virov informacij ter uporabe statističnih
podatkov;
§ uporabe komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za raziskovanje
geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in planetarni ravni;
§ osnovnega geografskega proučevanja in raziskovanja domače pokrajine in Slovenije
ter sposobnost za uspešno vključevanje v odločanje o njunem razvoju;
§ za vrednotenje protislovij v okolju (lokalnem, regionalnem, planetarnem) sodobnega
sveta, obenem pa se usposabljajo za prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja ter
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odgovornosti do ohranjanja fizičnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje
generacije« (Učni načrt Geografija - OŠ, 2011, str. 6).
Učenci pri geografski ekskurziji uresničujejo tudi splošne vzgojne cilje, ko razvijajo
vrednote, ki prispevajo k:
§ »razvijanju pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu in
državi ter ljubezni do njene naravne in kulturne dediščine;
§ zanimanju za družbene potrebe, reševanju skupnih trajnostnih prostorskih vprašanj na
lokalni, nacionalni, regionalni in planetarni ravni;
§ vrednotenju raznolikosti in lepot naravnega okolja na eni strani in različnih
življenjskih razmer ter družbenih potreb na drugi;
§ skrbi za kakovost in načrtovanje uravnotežene rabe okolja ter skrbi za življenje
prihodnjih generacij (trajnostni razvoj);
§ povezovanju različnih vidikov izobraževanja, kot so spoznavni, čustveni, etični,
estetski, motorični;
§ razumevanju pomena odnosov in vrednot pri odločanju o posegih v prostor;
§ pripravljenosti za odgovorno uporabo geografskega znanja in veščin v osebnem,
poklicnem in javnem življenju;
§ skrbi za ohranjanje zdravja okolja in lastnega zdravja;
§ pripravljenosti vživljanja v položaj drugih ljudi in pomoči ob naravnih nesrečah;
§ spoštovanju pravice do enakopravnosti vseh ljudi, ohranjanju kakovosti naravnega in
družbenega okolja za prihodnje generacije;
§ reševanju lokalnih, regionalnih in planetarnih vprašanj po načelih trajnostnega
razvoja in načelih Svetovne deklaracije o človekovih pravicah« (Učni načrt Geografija
- OŠ, 2011, str. 7).

6.1.5. Predvideni pripomočki za izvedbo terenskega dela
Sama izvedba ekskurzije za pedagoga predstavlja velik izziv tako na strokovnem kot na
pedagoškem področju. Zato je v okviru priprave potrebno poiskati relevantno strokovno
literaturo in strokovno proučiti območje in poiskati tiste pojave in procese, ki jih bodo učenci
podrobneje obravnavali z metodami terenskega dela. Za potrebe ekskurzije je potrebno
pripraviti zemljevide, s katerimi se bodo učenci orientirali v naravi, ter tematske karte, ki
predstavljajo značilnosti površja. Poiskati je potrebno statistične podatke, ki opisujejo
proučevano območje (Mills, 1988).
Izvedba terenskih metod zahteva določene tehnične pripomočke. Vsak vsebinski sklop
zahteva posebno obravnavo z raznovrstnimi terenskimi metodami. Že na poti se orientiramo s
kompasom in karto, s fotoaparatom fotografiramo zanimiv geografski pojav. Za proučevanje
kraških geomorfoloških pojavov je priporočljivo uporabiti meter, HCl kislino; pri kopanju
profila in ugotavljanju značilnosti prsti so nepogrešljivi: lopata, motika, nož, HCl kislina,
indikatorski lističi, kapalka, epruvete, petrijevke. Pri obravnavi vodnih virov na krasu je
nepogrešljiv indikatorski listič, termometer in mogoče terenski pripomočki za ugotavljanje
čistosti vode; Tehnični pripomočki za izvedbo terenskega dela lahko predstavljajo veliko
logistično breme, zato je dobro predhodno premisliti, kateri so tisti, ki jih zares potrebujemo
za doseganje zastavljenih ciljev.
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6.1.6. Delo učencev
Kljub metodični pestrosti lahko še tako skrbno načrtovana ekskurzija učencem predstavlja le
oddih in izlet. Res je delovno vzdušje na ekskurziji bolj sproščeno kot v razredu, vendar
izvedba terenskega dela zahteva določeno mero motivacije in zbranosti. Dobro je, da učenci
že v naprej vedo, da bo njihov izdelek in sodelovanje na koncu ocenjeno. Smiselno je od
učencev zahtevati sprotno zapisovanje v »terenski zvezek« in izpolnjevanje učnih listov.
Dodatno motivacijo učencem predstavlja sama izvedba metod terenskega dela, ko operirajo z
raznimi pripomočki in tako pridobivajo številne veščine (Mills, 1988). Smiselno zaokroženje
spoznanj, pridobljenih na ekskurziji, predstavlja poročilo (referat, plakat), ki ga učenci
izdelajo po končanem delu.
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6.2. Izvedba geografske ekskurzije
Izvedba geografske ekskurzije, ki je predstavljena v nadaljevanju, predpostavlja minimalno
število odraslih spremljevalcev. V primeru, da je na voljo več spremljevalcev, je smiselno
učence razdeliti na več manjših skupin in ločeno obiskati opazovalne točke.

6.2.1. Pot ekskurzije
Za podrobnejše proučevanje smo izbrali območje v velikosti 4 km², ki se nahaja dober
kilometer severneje od šole v Moravčah in je po Gauss-Krügerjevih koordinatah omejeno
med X = 5479000 do 5481000 in Y = 5111000 do 5113000 (TTN, 1990).
Izhodišče ekskurzije je osnovna šola Jurija Vege v Moravčah, od koder se kilometer
severneje, ob kraškem izviru, nahaja prva točka »Voda na krasu«. Druga točka, v vasi Pogled,
je od prve oddaljena okoli 500 metov. »Kraške oblike« so tretja točka, ki se nahaja v gozdu,
kilometer zahodneje. Fluviokraške značilnosti pa učenci spoznavajo ob vrnitvi proti izhodišču
ekskurzije.

Slika 13: Načrtovana pot ekskurzije (kartografska podlaga: PISO, 2013).
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6.2.2. Predvideni časovni potek ekskurzije
Preglednica 4: Časovni potek ekskurzije.

Čas
8:00
8:30
9:30
10:15
10:30
12:15
13:30

Postaja
Odhod izpred šole
Voda na krasu (45 min)
Človek in kras (45 min)
Malica (15 min)
Kraške oblike (90 min)
Fluviokras (45 min)
Povratek v šolo

6.2.3. Operativni učni cilji ekskurzije
Učenec:
§ se orientira s pomočjo kompasa in tudi brez njega (po naravnih pojavih);
§ pravilno orientira karto;
§ opiše delovanje kraške hidrologije;
§ pojasni probleme onesnaževanja vode na krasu;
§ opiše kraške izvire na Moravškem osamelem krasu;
§ s pomočjo pridobljenih rezultatov meritev analizira kemijsko stanje vode;
§ našteje in opiše glavne dejavnike za razvoj kraških oblik;
§ pojasni delovanje korozije;
§ razloži nastanek kraških oblik na Moravškem osamelem krasu;
§ opiše in skicira kraške oblike na Moravškem osamelem krasu;
§ razloži součinkovanje človekovega delovanja na kraškem površju;
§ na podlagi primera analizira rabo tal na kraškem površju;
§ opiše značilnosti fluviokraškega reliefa;
§ našteje in razloži nastanek fluviokraških oblik;
§ pojasni pomen fluviokraškega površja za kmetijstvo;
§ v domači pokrajini prepozna kraške oblike;
§ ovrednoti pomen kraškega površja za človeka.

6.2.4. Priprava v razredu
V razredu učencem eno šolsko uro predstavimo namen in cilje geografske ekskurzije.
Natančno opišemo pot, po kateri bomo hodili, in opozorimo na geografske značilnosti, ki jih
bomo ob poti opazovali. Učenci se seznanijo s podrobnimi navodili za udeležbo na ekskurziji:
potrebščine, obleka in obutev, malica. Po predhodnem dogovoru z vodstvom šole so staršem
poslana obvestila o izvedbi ekskurzije.
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6.2.5. Prva točka: Voda na krasu
6.2.5.1. Predviden potek usvajanja učne vsebine
§ Kratka razlaga hidroloških zakonitosti na krasu
§ Delo učencev
§ Komentarji rezultatov in končna sinteza
6.2.5.2. Učne metode
Učitelj preko razlage, razgovora in prikazovanja učencem razloži značilnosti kraške
hidrologije ter opiše kraške oblike, ki jih učenci opazujejo na terenu. Učenci spremljajo
razlago, opazujejo kraške oblike. S pomočjo rezultatov merjenja temperature in pH vode
izpolnijo učni list.
6.2.5.3. Učni pripomočki
Termometer, pH lističi.
6.2.5.4.

Opis učne vsebine

Kraški izviri
Zaradi plitvosti in omejenosti kraške kamnine na posamezne otoke se na Moravškem
osamelem krasu intenzivnejši podzemni pretok vode ni razvil. Iztekanje vode iz kraškega
vodonosnika se vrši preko kraških izvirov, ki so kot končna točka podzemnega pretakanja
vode nastali na stiku med kraško in nekreaško kamnino (Natek, 2003). Kraške izvire na
Moravškem lahko ločimo na stalne in občasne ali proste, zajezene ter ujete.
Stalni izviri se nahajajo ob vznožjih vzpetin, kjer se propustne kamnine dvigujejo nad
nepropustnimi. Čeprav je pretok vode majhen, je skozi celo leto konstanten. Le v času po
padavinah je pretok večji. Bruhalniki, ali po domače hudourniki, so občasni kraški izviri. Že
ljudsko poimenovanje nam pove, da iz tovrstnega izvira voda izteka občasno, ob močnejših
padavinah.
Večina stalnih kraških izvirov na Moravškem je zajezenih. Domačini jim pravijo studenci.
Kraški izviri so bili v preteklosti lahko dostopen vir pitne vode, zato so v njihovi bližini
nastajale vasi. Nekateri stalni izviri so uvrščeni med proste kraške izvire. Ti izviri so
razmeroma šibki. Ker ni vidnega iztoka, območje pa je skozi celo leto močvirnato, imenujemo
take izvire močila. Največkrat gre za izvire ob stiku različno propustnih kamnin, kjer se na
nepropustni preperlini odražajo kot stalno mokrotno območje. Posebna oblika zajezitve šibkih
izvirov so kali, primer je vas Kal nad Hrastnikom.
Do zanimivih ugotovitev sta prišli učenki OŠ Jurija Vege pod mentorstvom Maje Gerčar, ko
sta v raziskovalni nalogi Izviri na Rači, povezani s perišči (2007) merili temperaturo vode na
izbranih izvirih, ki napajajo Račo. Kar pri treh je povprečna temperatura čez leto, brez večjih
sezonskih nihanj dosegala višje temperature od pričakovanih. Voda ima na izviru v Krašcah
povprečno 15.3 °C na izviru v Dvorjah 17 °C, na izviru v Zalogu pod Sv. Trojico, ki se sicer
nahaja izven občinske meje, pa 17.4 °C. V ostalih kraških izvirih temperatura vode sledi
sezonskim nihanjem temperature skozi leto. Na običajnem kraškem izviru ima voda
povprečno temperaturo 7.5 °C (izvir Tuštanj). Razlaga tega pojava je povezana z manjšimi
prelomi, ki tečejo v bližini izvirov (Osnovna geološka karta SFRJ, list Ljubljana L 33–66,
1978). S termalno vodo je bilo v preteklosti povezanih več perišč. V okviru raziskovalne
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naloge je bila s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj na izbranih izvirih opravljena tudi
kemijska analiza kakovosti vode. Prav tako je bilo z merjenjem pretoka ugotovljeno, da je
pretok vode v termalnih izvirih skozi leto konstanten, nihanja pretoka na običajnih kraških
izvirih na proučevanem območju pa se spreminjajo glede na količino padavin v zaledju
(Strehar, Vesel, Gerčar, 2007).
Zaradi hitrega podzemnega pretakanja, ki zmanjšuje samočistilne sposobnosti, je kraška voda
podvržena večjemu onesnaževanju. Na kraškem površju je tako zelo pomembna skrb za
odpadne vode.
Hidrološke značilnosti nekraškega sveta
Stalni manjši kraški izviri se združujejo v manjše potoke in kasneje v dva večja vodotoka na
Moravškem, Drtijščico in Račo, vendar nimata izrazitega kraškega značaja. Drtijščica izvira v
Kandršah in nima značaja kraške reke. V njeno strugo, ki jo je v smeri vzhod – zahod
poglobila v vznožju Slivne, kjer je tudi stik med karbonatnimi kamninami in miocenskimi
sedimenti, se stekajo manjši kraški izviri na levi in močnejši pritoki z nekrasa na desni strani
in tako zagotavljajo stalen dotok vode. Pri Drtiji spremeni svoj tok proti severu, kjer po dobrih
dveh kilometrih toka po terciarnih usedlinah doseže karbonatno podlago na trojanski
antiklinali, del katere prečka skozi strmo sotesko vrezano v apnence in dolomite. Njen tok se
zopet spremeni, ko v Podorehu priteče do permokarbonskih glinastih skrilavcev, kjer spet
zavije proti zahodu in teče na stiku med dolomiti na levi in skrilavci na desni strani. Tudi
tukaj se podobno v njeno strugo stekajo številni kraški izviri na levi in manjši pritoki z
nekraškega sveta na desni. Stik s kraškim površjem Drtijščica izgubi v Gradiškem jezeru
(Topole 2003).
Rača ima za razliko od Drtijščice bolj kraški značaj. Pod Krašcami se združita Češnjiška
Rača, ki izvira v kraškem izviru pri Češnjicah, in Rudniška Rača, ki priteka iz nekraškega
sveta na območju Rudnika pod Moravčami. Do sotočja pod Krašcami oba kraka tečeta
večinoma po miocenskih usedlinah, kjer se jima pridružujejo maloštevilni pritoki. Od sotočja
naprej Rača nadaljuje svoj tok po apneniški podlagi, v katero si je v obliki manjšega kanjona
urezala svojo strugo. Pod Sv. Andrejem je vodna jama, ki je edini večji pritok vode na
apneniški podlagi (Topole 2003). Rača z vijuganjem nadaljuje na ugreznjeni uravnavi med
Dolami pod Sv. Trojico in Kokošnjami. Nato svojo pot po kvartarnih usedlinah
kamniškobistriške ravni zaključi pri Podrečju, kjer se izlije v Radomljo (Stražar, 1979).
6.2.5.5. Delo učencev
Merjenje temperature in pH vode na izviru.
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6.2.6. Druga točka: Človek in kras
6.2.6.1. Predviden potek usvajanja učne vsebine
Razlaga povezanosti človeka s kraškim površjem na območju občine Moravče.
6.2.6.2. Učne metode
Učitelj preko razlage, razgovora in prikazovanja učencem razloži značilnosti poselitve
kraškega območja na primeru vasi Pogled. Učenci spremljajo razlago, opazujejo
družbenogeografske značilnosti, ki so odraz kraškega reliefa. Učenci nato sami kartirajo
stavbe v vasi glede na njihovo rabo v stanovanjske in gospodarske namene.
6.2.6.1. Učni pripomočki
Karta območja, barvice.
6.2.6.2.

Opis učne vsebine

Poselitev
Sklepamo lahko, da je lovišče ledenodobnega lovca obsegalo tudi predele Moravške doline.
Jame, brezna in vrtače so pomagali pri uspešnejši lovski tehniki in nastanitvi v času lova.
Posredne dokaze za poselitev tega območja v času ledene dobe so arheologi našli v Babji jami
na Gorjuši (Osole, 1971).
Kraško površje je bilo poseljeno tudi v času kovinskih dob, saj je imelo številne prednosti, ki
so jih s pridom uporabili takratni prebivalci tega območja. Na slemenih od Ihana do Vač so se
nahajala gradišča. Že lokacija gradišč razkriva, da so bila težje dostopna območja, hriboviti
kraški predeli, za poselitev privlačnejša, saj so prepadne stene na jugu in globoke vrtače ob
straneh zagotavljale dober obrambni položaj. Hkrati je z vrhov slemen omogočen dober
pregled nad širšim območjem. Prebivalci gradišč so se ukvarjali s pridobivanjem železa
(pomembna so bila nahajališča bobovca), vrtače pa so spremenili v delane vrtače in v njih
gojili poljščine. Prednost so bili bližnji izviri vode. Še v času pozne antike in zgodnjega
srednjega veka je kraški relief odigral odločilno vlogo pri poselitvi območja današnje občine.
Slovanska in druga faza priseljevanja v zgodnjem srednjem veku je vključevala nižje predele
Moravške doline. V srednjem veku so višinske postojanke, gradišča, na odmaknjenih kraških
predelih postopoma zamrle. Spet je bilo hribovito kraško območje delno poseljeno v poznem
srednjem veku s fazo višinske kolonizacije. Tako so nastale samotne kmetije na strmih
pobočjih. Zaradi gospodarskih sprememb v drugi polovici 19. stoletja, ko se je začela razvijati
industrija, ljudje pa so posledično delo iskali v mestih, so demografsko najprej začela
nazadovati prav hribovita, kraška območja. Zmanjševanje števila prebivalcev na tem območju
se je nadaljevalo skozi celotno obdobje 20. stoletja (Stražar, 1979). V zadnjih 20. letih je
hribovito območje kraškega površja v občini Moravče ponovno postalo zanimivo, saj se
zaradi odmaknjenosti in lepe kulturne pokrajine na tem območju začnejo pojavljati vikendi
(npr. Limbarska gora, Javorščica). V občini Moravče kar 45 % vseh naselij leži v pasu med
300 in 400 m.n.v.
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Raba tal na kraškem površju v občini Moravče
Raba tal na kraških predelih občine Moravče se je skozi zgodovino spreminjala. Prvotno je
območje Moravške doline preraščal gozd. Najprej so gozd krčili prebivalci gradišč, ko so za
potrebe poselitve in kmetijske dejavnosti izkrčili manjše otoke na vrhovih hribovja.
Ko se je poselitev v začetku srednjega veka skoncentrirala v nižinskih predelih, je hribovita
območja ponovno prerasel gozd. V srednjem veku so s krčenjem gozda postopno pridobivali
kmetijske površine. Do konca srednjega veka je bilo izkrčenega največ gozda in obdelanih
največ površin. V zadnjem stoletju je razlog za opuščanje kmetijske dejavnosti v hribovitih
kraških predelih težka dostopnost terena in omejene možnosti uporabe sodobne kmetijske
mehanizacije. Tako se opuščajo delane vrtače, majhni travniki in pašniki, katerih obdelava ni
več dobičkonosna. Večino hribovitega kraškega sveta v občini Moravče danes prerašča gozd.
Nižinski predeli kraškega sveta so zaradi debelejših nanosov prsti ugodni za kmetijsko
obdelavo, tako večji del obsegajo kmetijske površine, njive in travniki (Topole, 2003).
Ljudsko poznavanje Moravškega osamelega krasa
Če bi vprašali starejše Moravčane, kaj je to Moravški osameli kras, kaj so vrtače, dolci itd.,
najverjetneje ne bi dobili zadovoljivega odgovora. Vendar nam znaki človekove prisotnosti v
pokrajini kažejo, da je človek v preteklosti znal živeti s kraškim površjem in se mu prilagodil
v taki meri, da je bila njegova izraba najdonosnejša. Ljudje v preteklosti kraškega površja niso
raziskovali tako kot moderna geografija počne danes. Njihovo vedenje in poznavanje
zakonitosti je izviralo iz modrosti in izkušenj prednikov, ki so tekom časa dejavnosti na
kraškem površju izkoristili do potankosti. Seveda so številna vprašanja in pojavi na krasu
zaradi nerazumevanja dobili mitološko ozadje (Stražar, 1979). Na kartah TTN (1990) za
območje občine Moravče, so za posamezna območja navedena tudi ledinska imena. Znano je,
da so ledinska imena nastala v času kolonizacije ozemlja. Samo poimenovanje pa med drugim
navadno opisuje tudi topografske značilnosti območja. Na osamelem krasu na območju
občine se pojavljajo tudi ledinska imena, ki opisujejo kraške pojave na teh območjih.
Najpogostejše ledinsko ime je Dolina, kar označuje vrtačo, in Doline, ko je vrtač več. Dolin'ca
navadno pomeni njivo v delani vrtači. Na splošno na Moravškem ledinsko ime Dolina pomeni
kraški pojav in se redko navezuje na fluvialni relief (Stražar, 1979). Drug najpogostejši izraz
je Dol, Dole, Na doleh, ki opisuje dolce v dolomitih. Zanimiva so tudi ledinska imena kot so
Breznarica, Rupe, Rigelj, Ponikovca, Pšenk, Na kalu, Zakališče. S kraškimi izviri so povezana
imena Močila, Roje, Studenci, Virnik, Močilnikar, Vodice, Mrzlica in še mnoga druga (TTN,
1990). Primerjava z geološko karto pokaže, da večina ledinskih imen ustreza kamninski
podlagi in pričakovanim kraškim pojavom.
Tudi hišna imena včasih dobijo poimenovanje po kraškem pojavu v bližini (npr. Potokar,
Močilnikar), vendar najdemo tudi izjeme.
Človek sooblikuje kraško površje na Moravškem
Človekovi posegi v kraški svet so se začeli že zelo zgodaj ob pojavu prve stalne poselitve na
tem območju. Ograjevanje vrtač, prestavljanje kamenja in zidanje obzidij so bili glavni posegi
v kraško površje, ki so na terenu vidni še danes (Gams, 2004). Kasneje se je kultiviranje
kraškega površja nadaljevalo še bolj organizirano in ciljno. Za potrebe njiv in travnikov so
bila številna kraška zemljišče otrebljena večjih kamnov, ki so jih ljudje znosili na kupe ob
robovih. Takim kupom kamenja, ki jih sedaj prerašča gozd ali vsaj grmovje, pravijo groblja.
Deponirani material so nato uporabljali za gradnjo, utrjevanje cest, brežin. V takih grobljah so
se v preteklosti odlagali tudi gospodinjski odpadki, vendar so zdaj groblje večinoma očiščene.
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Na območjih, ki so bila preveč kamnita za intenzivnejšo obdelavo, se razprostirajo pašniki in
gozd. Večina pašnikov je opuščenih in se zaraščajo (Stražar, 1979; Topole, 2003). Vztrajnost
in prizadevanje kmetov za čimbolj ravno obdelovalno površino je zasula marsikatero kraško
globel, ki je predstavljala priročno deponijo gradbenih in tudi ostalih odpadkov. Zasipanje
vrtač je ponekod še vedno prisotno (Hrastnik). Kraška brezna pa so pred divjimi odlagališči
zaščitena. Pred erozijo prsti je strmine na kraških kamninah kmet zaščitil z obdelovalnimi
trasami, ki so nastale kot posledica deponije otrebljenega kamenja in zgodovine oranja
pravokotno na potek naklona (Stražar, 1979).
Kraška kamnina kot gradbeni material se je uporabljala pri zidavi v kombinaciji z moravškim
peščenjakom, razvito je bilo žganje apna, posebno vrsto apnenca, imenovanega peški marmor
pa so kamnoseki uporabljali za obrt. Pesek iz dolomitnih območij so uporabljali kot gradbeni
material ali material za utrjevanje cest. Tako so nastali večji useki v brežine, ki jih danes
najdemo na strmih dolomitnih območjih ob poteh. Vzporedno s preoblikovanjem kraškega
površja je potekala uporaba kraške kamnine (Stražar, 1979).
Studenci in manjši izviri so bili preurejeni v perišča in zajemališča vode. Za pogon vodnih
koles moč vode na izvirih na Moravškem ne zadošča, zato so bili locirani ob potokih. Višje
ležeči kraji so ob šibkih izvirih uredili kali, kjer se je napajala živina. Pred približno 100 leti
so začeli vodo iz izdatnejših kraških izvirov uporabljati kot vodno zajetje za javne vodovode
(Stražar, 1979).
V jamah, ki so že od nekdaj nudile ljudem zavetje, so tudi še v prejšnjem stoletju živeli ljudje.
Stražar (1979) poroča o samotarju, ki je živel v Lovrišnikovi jami nad Zgornjimi Kosezami.
6.2.6.3. Delo učenca
Opazuje družbenogeografske značilnosti na terenu in kartira stavbe v vasi Pogled.
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6.2.7. Tretja točka: Kraške oblike
6.2.7.1. Predviden potek usvajanja učne vsebine
§ Razlaga značilnosti in oblik kraške geomorfologije
§ Delo učencev
§ Komentarji rezultatov in končna sinteza
6.2.7.2. Učne metode
Učitelj preko razlage, razgovora in prikazovanja na primeru vrtače učencem razloži
značilnosti kraškega reliefa, njegov nastanek in procese, ki kras oblikujejo. Učenci spremljajo
razlago, opazujejo značilnosti kraškega reliefa. Nato kartirajo vrtače na manjšem območju,
eno izmed vrtač natančneje premerijo in skicirajo.
6.2.7.3. Učni pripomočki
Meter, HCl kislina, karta območja.
6.2.7.4. Opis učne vsebine
Kljub omejenosti za razvoj kraških oblik na območju osamelega krasa jih vseeno najdemo kar
nekaj. Intenziteta kraškega delovanja je na proučevanem območju najbolj odvisna od naklona,
čistosti kraške kamnine in debeline karbonatnih skladov. Kraške oblike lahko na tem območju
v neokrnjeni obliki opazujemo le v gozdovih in sedaj zaraščajočih se pašnikih. Drugod so
kraške oblike preoblikovane največkrat za namene kmetijstva.
Škraplje
Na kraškem površju proučevanega območja se v skupinah pojavljajo kamninski bloki, ki
štrlijo iz tal in so del razpadle kamninske osnove. Nastali so tako, da se ob razpokah s
korozijo začnejo širiti špranje, ki se s časoma poglobijo do te mere, da pojav poimenujejo
škraplje. Vmesni del zapolnjuje prst, pod katero se korozijsko preoblikovanje nadaljuje
(Stepišnik, 2011). Korozijskemu preoblikovanju skal na površini pomaga tudi zmrzalno
preperevanje (Gams, 2004). Na proučevanem območju se škraplje pojavljajo na območju
gozdov. Ponekod se da iz njihovega položaja razbrati smer skalne razpokanosti, v več
primerih pa preperlina vmesne kotanje pokriva do te mere, da to ni mogoče. Skale, kot jih
imenujejo domačini, so po površini porasle z mahom, del pa je gol. Vegetacija korozijo še
pospešuje. Na skalah so vidne manjše vdolbinice, ki so večje na predelih, ki jih porašča mah
ali druga vegetacija. Pod večjimi strminami so velike skale posledica pobočnih procesov.
Žlebiči
Na proučevanem območju najdemo tudi žlebiče vseh dimenzij. Njihov nastanek je pogojen z
odtekanjem padavinske vode po karbonatni kamnini, pri čemer s korozijo nastanejo na
površini kanali v smeri največjega strmca (Stepišnik, 2011). Žlebiči, ki jih najdemo, so
manjših dimenzij, pojavljajo se v kombinaciji s škrapljami na območju, kjer kraške kamnine
štrlijo iz tal.
Vrtače
Vrtače so depresijske oblike, ki so nastale s pomočjo korozije (raztapljanja) lokalno
koncentrirane padavinske vode ob njenem pronicanju s površja v notranjost kraške kamnine
(Gams, 1973). Vrtače so tipični predstavnik geomorfoloških oblik na osamelem krasu. Večje
in globje so vrtače na slemenu od Murovice do Slivne in na območju Mohorjevega hriba ter
Limbarske gore.
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V Vrhpoljskem podolju se je zakrasevanje pričelo šele, ko so bili odstranjeni miocenski
sedimenti, zato so tam vrtače manjše.
Vrtače so na proučevanem območju večinoma skledaste oblike, ponekod je gostota vrtač tako
velika, da so robovi med njimi močno znižani, ponekod skoraj neopazni in lahko govorimo o
sestavljenih vrtačah (Slovenska kraška terminologija, 1973). Lep primer takšnih vrtač je na
vrhu Limbarske gore. Na pobočjih se nahajajo vrtače, katerih obod je oblikovan v smeri
naklona pobočja (Gams, 2004).
Kraške jame
Kraški svet na območju Moravč je že skozi zgodovino poznan tudi po jamah. Gotovo je
trditev na mestu, ko opisujemo najznamenitejšo jamo na Moravškem.
Osoletova jama (Kat. št. 3467) je nastala na stiku med karbonatnimi in permokarbonskimi
kamninami, ki onemogočajo vertikalen odtok vode globje v podzemlje. Vhod v jamo, ki se
začne s 40 metrskim navpičnim spustom, je na slemenu med Murovico in Slivno. Jama je
globoka 260 m in dosega približno višino osrednjega podolja Moravške doline. Kmalu za
vhodom v jamo se odpre prva večja jamska dvorana, ki jo krasijo tudi številni kapniki. Jamarji
še vedno odkrivajo nove predele te jame (Topole, 2003).
Majčevo brezno (Kat. št. 3576) pri Zgornji Javorščici je dolgo 853 m in globoko 153 m. Tudi
Majčevo brezno sega do nepropustne kamninske podlage. Tam se jamski rov nadaljuje
vodoravno (Stražar 1979). V bližnji okolici tega brezna se nahaja tudi več drugih kraških
brezen.
Ostale jame so manjše, vendar pomembne zaradi bogatega jamskega življenja v njih. Pestro
jamsko favno so v moravških jamah odkrivali že v klasični dobi speleobiologije pred dobrimi
150 leti, ko so v jame zahajali prvi raziskovalci. Nekaj primerkov živali so prvič odkrili in
popisali prav na območju Moravškega osamelega krasa. Najbolje raziskani so jamski hrošči,
polži in pajkovci (Stražar, 1979).
6.2.7.5. Delo učencev
Učenci opazujejo kraško površje, kartirajo in merijo kraške oblike na določenem območju.
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6.2.8. Četrta točka: Fluviokras
6.2.8.1. Predviden potek usvajanja učne vsebine
§ Razlaga posebnosti fluviokraškega površja
§ Opazovanje in skiciranje dolca
6.2.8.2. Učne metode
Učitelj preko razlage, razgovora in prikazovanja učencem ob sprehodu po fluviokraškem
površju razloži značilnosti fluviokrasa. Učenci spremljajo razlago, opazujejo značilnosti nato
pa skicirajo dolec kraškega reliefa. Nato kartirajo vrtače na manjšem območju, eno izmed
vrtač natančneje premerijo in skicirajo.
§ Opazovanje, risanje.
6.2.8.3. Učni pripomočki
Karta območja.
6.2.8.4.

Opis učne vsebine

Fluviokras
V pokrajini so prehodi med dolomitom in apnencem dobro vidni in prepoznavni že od daleč.
Ostro, s štrlečim skalovjem razgibano površje v apnencu se v dolomitu nadaljuje v blago
valovito pokrajino z majhnimi dolinicami ali doli, kot jih imenujejo domačini. Najobsežnejša
sklenjena območja, ki jih gradijo dolomiti, se nahajajo na severnem delu Hribovja Svetega
Mohorja in v Hribovju Limbarske gore. Manjše zaplate je moč najti tudi na osojnih pobočjih
med Cicljem in Slivno (Topole, 2003). Dolomit je po svoji naravi bolj krhek od apnenca, zato
površje ni razbrazdano, ampak uravnano. Da je dolomitni relief del kraškega sveta, priča suho
površje in odsotnost površinskega vodnega toka, čeravno so poleg korozije rečni in pobočni
procesi ponekod še bolj odločilni za razvoj fluviokraških reliefnih oblik (Komac, 2006).
Dolci
Najbolj prepoznavne oblike, ki se razvijejo na dolomitu, so dolci. To so plitve dolinaste
reliefne oblike brez površinskega vodnega pretoka, imajo obliko suhe doline s strmejšimi
robovi in uravnanim dnom. Njihova usmeritev poteka v smeri največjega naklona površja.
Dolec je lahko ostanek stare hidrografske mreže (dolec nad Hrastnikom pod Limbarsko goro),
običajno pa je samostojna reliefna oblika. Dno dolca nemalokrat poraščajo vlagoljubne
rastline, kar kaže na prisotnost delovanja fluvio-denudacijskih procesov, ki prestavljajo
gradivo s pobočij (Komac, 2006).
Oblika dolcev na tem območju je zelo različna, predvsem je odvisna od naklona površja.
Plitvejše dolce najdemo na bolj uravnanih območjih od Limbarske gore do Planjave in na
osojnih pobočjih Slivne. Prst je, zaradi pobočnih procesov, na dnu dolca sorazmerno globoka
in rodovitna, območje pa tako primerno za kmetijsko obdelavo.
Erozijski jarki
V Hribovju Svetega Mohorja, na pobočju med Zgornjimi Kosezami in Pečami ter severno od
Planjave, strme stene v dolomitih občasno režejo globoki erozijski jarki.
6.2.8.5. Delo učenca
Opazovanje, risanje in skiciranje fluviokraških oblik.
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6.2.9. Sinteza geografske ekskurzije
Sinteza geografske ekskurzije je lahko narejena že na terenu samem. Pregledamo učne liste, ki
so jih učenci reševali sproti, preverimo pravilne rešitve, popravimo napačne in ovrednotimo
dosežene cilje geografske ekskurzije. Smiselno je, če sklepne ugotovitve, glavne značilnosti
kraškega površja, ki smo ga na terenu opazovali in preučevali, podamo tudi v razredu, pri
naslednjem rednem pouku geografije.
Sinteza geografske ekskurzije je lahko ustna ponovitev, predstavitev območja in značilnosti v
obliki plakata, referata, ustnega poročanja, izdelave geografske razstave, razstave slik itd.
Sinteza sklepnih ugotovitev je lahko predstavljena v frontalni učni obliki, s strani učitelja ali
učenca, v dvojicah ali skupini učencev.
Končna sinteza ključnih ugotovitev je hkrati tudi ponovitev in utrditev usvojenega znanja.
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6.2.10.

Učni list

6.2.10.1. Prva točka: Voda na krasu/studenec
Vnesi vrednosti, pridobljene na terenu.
· Odčitana vrednost pH znaša:________, kar pomeni, da je voda ______________.
· Temperatura vode na obravnavanem območju je: __________
Določitev čistosti vode:
Na izviru zajemi vodo v plastenko in določi čistost ali motnost vzorčne vode.
Voda v plastenki je: - čista, brez vsebnosti majhnih delcev;
- v vodi plavajo delci posamično;
- voda je polna majhnih delcev, a še vedno prozorna;
- voda je motna.
Podčrtaj pravilni odgovor.
Naloge:
1. Kaj je vzrok čistosti ali motnosti vode v prejšnji nalogi?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Kašen je bil včasih pomen kraških izvirov za poselitev?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Zakaj je kraška voda občutljiva na onesnaževanje?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Kaj je »trda voda«? Kakšni so vzroki zanjo in kakšne probleme predstavlja?
(gospodinjstvo)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6.2.10.2. Druga točka: Človek in kras / Pogled
Na karti označi namensko rabo stavb v vasi Pogled:
· z modro barvo pobarvaj stanovanjske objekte,
· z rdečo gospodarska poslopja (hlev, svinjak, kozolec),
· s črno delavnice in garaže.

Slika 14: Vas Pogled (kartografska podlaga: PISO, 2013).

Naloge:
1. S katero dejavnostjo so se ukvarjali prebivalci tega kraja v preteklosti? S čim meniš,
da se ukvarjajo danes? Zakaj? V svoj odgovor vključi ugotovitve s karte.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Zakaj so na kraškem površju slabše možnosti za intenzivnejše kmetijstvo? Katere
gospodarske panoge pa bi se tu lahko razvile?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6.2.10.3. Tretja točka: Kraške oblike/vrtače
Na karti označi vrtače, ki jih najdeš v zaokroženem območju »Martinkove doline« (območje
med potmi). Na voljo imaš 30 minut.

Slika 15: Martinkove doline (kartografska podlaga: PISO, 2013).

Dogovorjeni znak:
Ө - VRTAČA
Izberi eno izmed vrtač, izmeri njeno globino in premer ter skiciraj njen profil.
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6.2.10.4. Četrta točka: Fluviokras/dolec
Skiciraj podolžni in prečni profil dolca.

Podolžni profil

Prečni profil

Naloge:
1. Naštej geomorfološke oblike, ki jih najdemo na fluviokraškem površju.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Kateri preoblikovalni procesi sodelujejo pri nastanku fluviokraških oblik? Opiši
njihovo součinkovanje.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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6.2.11.

Učni list - rešitve

6.2.11.1. Prva točka: Voda na krasu/studenec
Vnesi vrednosti, pridobljene na terenu.
· Odčitana vrednost pH znaša: 7.5, kar pomeni, da je voda rahlo bazična.
· Temperatura vode na obravnavanem območju je: 8 °C
Določitev čistosti vode:
Na izviru zajemi vodo v plastenko in določi čistost ali motnost vzorčne vode.
Voda v plastenki je: - čista, brez vsebnosti majhnih delcev;
- v vodi plavajo delci posamično;
- voda je polna majhnih delcev, a še vedno prozorna;
- voda je motna.
Podčrtaj pravilni odgovor.
Naloge:
1. Kaj meniš, da je vzrok čistosti ali motnosti vode v prejšnji nalogi?
V vodi plavajo manjši delci mulja ali rastlin, ki pridejo v izviru na dan. Voda na tem kraškem
izviru je čista, saj je od padavin minilo dalj časa.
2. Kašen je bil včasih pomen kraških izvirov za poselitev?
Kraški izviri so bili v preteklosti vir pitne vode za človeka in živino.
3. Zakaj je kraška voda občutljiva na onesnaževanje?
Ker se voda hitro pretaka po podzemlju, se njene samočistilne sposobnosti zmanjšujejo,
onesnaženje pa se razširi na širše območje.
4. Kaj je »trda voda«? Kakšni so vzroki zanjo in kakšne probleme predstavlja?
(gospodinjstvo)
Kraška voda s seboj v raztopini prenaša raztopljeno kamnino. Zaradi trde vode se mašijo
vodovodne cevi, kvarijo grelci pri pralnem ali pomivalnem stroju …
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6.2.11.2. Druga točka: Človek in kras/Pogled
Na karti označi namensko rabo stavb v vasi Pogled:
· z modro barvo pobarvaj stanovanjske objekte,
· z rdečo gospodarska poslopja (hlev, svinjak, kozolec),
· s črno delavnice in garaže.

Slika 16: Vas Pogled – kartirana namenska raba stavb (kartografska podlaga: PISO, 2013).

Naloge:
1. S katero dejavnostjo so se ukvarjali prebivalci tega kraja v preteklosti? S čim meniš,
da se ukvarjajo danes? Zakaj? V svoj odgovor vključi ugotovitve s karte.
V preteklosti so se prebivalci ukvarjali s kmetijstvom, saj je zraven vsake starejše hiše
postavljeno tudi gospodarsko poslopje. Zdaj se prebivalci ukvarjajo z drugimi dejavnostmi,
hodijo na delo v mesta, saj je nekaj povsem novih hiš. Tudi kmetje so večinoma zaposleni v
drugih dejavnostih, popoldne pa obdelujejo kmetijo.
2. Zakaj so na kraškem površju slabše možnosti za intenzivnejše kmetijstvo? Katere
gospodarske panoge pa bi se tu lahko razvile?
Na kraškem površju je plitva prst, kamnito površje in pomanjkanje vode v poletnih mesecih,
zato je površje manj primerno za kmetijstvo. Velike potenciale imajo turizem in druge
storitvene dejavnosti.
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6.2.11.3. Tretja točka: Kraške oblike/vrtače
Na karti označi vrtače, ki jih najdeš v zaokroženem območju »Martinkove doline« (območje
med potmi). Na voljo imaš 30 minut.

Slika 17: Martinkove doline - rešitve (kartografska podlaga: PISO, 2013).

Dogovorjeni znak:
Ө - VRTAČA
Izberi eno izmed vrtač, izmeri njeno globino in premer ter skiciraj njen profil.
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6.2.11.4. Četrta točka: Fluviokras/dolec
Skiciraj podolžni in prečni profil dolca.

Podolžni profil

Prečni profil

Naloge:
1. Naštej geomorfološke oblike, ki jih najdemo na fluviokraškem površju.
Dolec in erozijski jarki.
2. Kateri preoblikovalni procesi sodelujejo pri nastanku fluviokraških oblik? Opiši
njihovo součinkovanje.
Dolec je recentna reliefna oblika, ki se je razvila iz plitvih vdolbin na pobočjih, ki naj bi
nastale s korozijo. Zaradi sedimenta, ki se je nabral v vdolbini, je tu zastajala voda, korozija
pa je pospešeno delovala na robove vdolbine. V večjo vdolbino je bilo nato z denudacijo
prenešeno mehansko razpadlo dolomitno gradivo.
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7. ZAKLJUČEK
Območje občine Moravče zaznamuje pestra geološka sestava. Kljub temu da je na površju
mogoče najti kamnine, ki so nastajale od karbona do danes, so za naše raziskovanje
pomembne kamnine, nastale v času mezozoika. Karbonatne kamnine se na proučevanem
območju nahajajo v plitvih skladih, ki so jih tektonske sile razlomile, tako posamezna
območja gradijo apnenci in dolomiti, naloženi na nekarbnatno podlago. Karbonatne sklade
preoblikujejo kraški procesi, kraške oblike pa so zaradi plitvosti in omejenosti samega obsega
nekje bolj, drugje manj izrazite. To območje je zato v znanstveni literaturi uvrščeno v
območje osamelega krasa v Posavskem hribovju.
Zastavljena hipoteza H1: Na Moravškem osamelem krasu so se na karbonatni kamninski
podlagi razvile kraške oblike značilne za globoki kras, plitvi kras, fluviokras in kontaktni kras
je potrjena, saj smo na proučevanem območju evidentirali več tipov kraškega površja.
Zaradi različne debeline karbonatnih skladov, različnega tipa kraških kamnin, specifičnega
kontakta kraškega in nekraškega reliefa lahko govorimo o več tipih krasa in s tem
geomorfoloških oblik, ki so značilne za določen tip. Glede na globino vertikalnega prenikanja
padavinske vode skozi kraško kamnino ločimo med globokim in plitvim krasom. Za globoki
kras, ki se je na tem območju razvil v triasnih apnencih in dolomitih, so značilne vrtače, ki so
globje, večje na uravnanih temenih litijske in trojanske antiklinale ter manjše, plitvejše na
območju Vrhpoljskega podolja. Na površju globokega krasa so prisotne tudi drobne kraške
oblike, kot so škraplje, škavnice in žlebiči. Tipična kraška oblika tega območja so tudi jame.
Tiste, ki jih danes obiskujejo in raziskujejo jamarji se nahajajo v vadozni coni in so
poligenetskega nastanka. Za plitvi kras je značilno, da dna večjih kraških kotanj segajo do
nepropustne kamnine, v našem primeru do gladine podzemne vode. Območja plitvega krasa
se nahajajo v sinklinali, na predelu Vrhpoljskega podolja, ob potoku Rača, ki ima kraški
značaj, in potoku Drtijščica. Oblika plitvega krasa na Moravškem je kanjon, po katerem
potoka prečkata manjšo kraško uravnavo (Rača) in kraški greben (Drtijščica). Ponekod na
dolomitni podlagi pri preoblikovanju površja poleg korozije sodelujejo tudi
fluviodenudacijski procesi. Tako so se izoblikovale tudi značilne fluviokraške oblike: dolci,
kjer je naklon površja blag in erozijski jarki, kjer se naklon dolomitnega površja strmo spušča.
Ker so karbonatni skladi naloženi na nekarbonatne kamnine, se na proučevanem območju, na
stiku kraškega in nekraškega površja, pojavljajo majhne zatrepne doline, ki so značilne za
izvirni kontaktni kras.
Kraško površje je bilo zaradi svoje privzdignjene lege že od nekdaj privlačno za poselitev.
Prvi dokumentirani prebivalci tega območja so bili ledenodobni lovci, ki so kraške oblike
uporabljali pri lovu in naseljevanju. Kasneje so v prehodu v poljedelstvo prvič kultivirane
vrtače. Pestro demografsko podobo kraškega površja na Moravškem odkrivajo arheološki
ostanki prazgodovinskih gradišč, ostanki topilnic železa in posamezni predmeti, najdeni v
okolici. Skozi zgodovino se poselitev in pritisk prebivalstva na kraško območje ni zmanjšal,
nasprotno, v zadnjem času je kraško površje najbolj ogroženo zaradi novogradenj in širjenja
naselij.
Raba tal na kraškem območju se razlikuje glede na lego. Kraško površje na temenih antiklinal
je bolj kamnito, v preteklosti so se ob delanih vrtačah razprostirali skromnejši pašniki, ki jih
zdaj večinoma prerašča gozd. Dolomitno površje je manj skalnato in razgibano, zato so se tam
večinoma ohranili travniki, v dneh dolcev pa njive. V podolju je kraško površje prekrito z
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debelejšo plastjo prepereline, ki je bila prinešena s pobočij, tako se tu razprostirajo boljše
kmetijske površine, njive in travniki.
H2: Kraško površje občine Moravče je kot sestavna enota geografije domače pokrajine
primerno za podrobnejšo obravnavo pri pouku geografije v osnovni šoli se glasi druga
zastavljena hipoteza.
Namen raziskovanja kraškega površja je bila aplikativna uporaba izsledkov v namene šolske
geografije. Stroka daje vse večji pomen proučevanju domače pokrajine v osnovni šoli. V
namen ciljnega proučevanja kraškega površja v domači pokrajini smo najprej pregledali in
analizirali učni načrt za geografijo v osnovni šoli. V osnovni šoli učenci spoznavajo
geografijo od petega razreda naprej. Večinoma je v programu regionalna geografija, tako
vsebine iz geografije domače pokrajine ostanejo v ozadju. Več priložnosti za vključevanje
tematik domače pokrajine je pri pouku geografije v devetem razredu, ko se vsebinsko
tematike dobro skladajo z učnim načrtom. Učni načrt predvideva tudi usvajanje učnih vsebin
na geografskih ekskurzijah, kjer pa je več priložnosti za obravnavo tematik, tudi iz območja
domače pokrajine, kjer se doživljanje in razumevanje domače pokrajine vrši s pomočjo
geografskih metod terenskega dela, okolje pa je učencem blizu, saj se vsakodnevno srečujejo
z njim in njegovimi značilnostmi.
Geografske metode, ki jih je smiselno uporabiti za raziskovanje geografskih pojavov in
procesov, se v grobem delijo na neposredne in posredne. Med neposrednimi geografskimi
metodami smo opisali metodo opazovanja, kartiranja, risanja, merjena, anketiranja in metodo
zbiranja vzorcev. To so metode, s katerimi učenci spoznavajo geografske pojave in procese na
terenu samem. Nasprotno so posredne geografske metode, med njimi smo opisali,
prikazovanje, razlago, razgovor, delo s pisnimi viri, grafično metodo, primerne tako v času
priprave na terensko delo kot tudi na terenskem delu samem.
Ob iskanju primernih lokacij za izvedbo ekskurzije smo bili pozorni na naslednje dejavnike:
proučevano območje kraškega sveta naj bo smiselno zaokroženo in pokrajinsko kar najbolj
pestro; prisotnih naj bo čim več oblik in procesov, značilnih za kraško območje občine
Moravče; območje naj se zaradi logistike same nahaja v bližini šole itd.
Izbrano je bilo območje, veliko 4 km² v neposredni bližini šole, kjer je proučevanje glavnih
značilnosti osamelega krasa zasnovano na podrobnejšem obravnavanju preko štirih
opazovalnih točk. Predlagani so naslednji vsebinski sklopi, na vsaki točki po eden: Voda na
krasu; Kraške oblike osamelega krasa; Človek in kras; Fluviokras. Predstavitev vsakega
sklopa je zasnovana tako, da poskuša vključiti kar največ možnih geografskih metod pri
spoznavanju kraških oblik na določeni opazovalni točki.
Prva opazovalna točka ima naslov »Voda na krasu«. Opazovani pojav je studenec, ob katerem
se razloži glavne značilnosti kraške hidrologije. Kasneje s terenskimi analizami vode, ki jo
izvajajo učenci, in interpretacijo rezultatov analiz ponovimo osnovne značilnosti hidrologije
na krasu. Poudarek je na onesnaževanju in varovanju kraške vode. Skozi drugo točko »Človek
in kras« učenci spoznavajo naselje, vas na kraškem površju. Po kratki razlagi vpliva krasa na
tukajšnje družbenogeografske procese in pojave sledi anketiranje prebivalstva, kartiranje
značilnosti naselja. S stikom s prebivalci učenci podrobneje spoznavajo družbenogeografske
značilnosti osamelega krasa, ki jih nato primerjajo z družbenogeografskimi značilnostmi
pravega krasa. Pri tretji točki »Kraške oblike« je opazovani pojav kraško površje. Kratki
razlagi procesov na kraškem površju sledi kartiranje in merjenje kraških oblik na določenem
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območju. Interpretacija rezultatov in primerjava oblik osamelega krasa in oblik na »pravem«
krasu sledi po opravljeni nalogi. »Fluviokras« je naslov zadnje točke, kjer je opazovani pojav
dolec. Kratki razlagi fluviokraških procesov in značilnosti sledi opisovanje značilnosti dolcev
in erozijskih jarkov. Kasneje je opravljena primerjava krasa in fluviokrasa.
S »sprehodom« skozi pestro kraško površje želimo učencem približati kraški svet in v njih
vzbuditi zavedanje o pomenu kraškega površja za človeka, prednosti in priložnosti, ki jih
sobivanje s krasom prinaša ter skrb za ohranjanje in varovanje osamelega krasa. Hkrati pa ob
uspešnem izvajanju geografske ekskurzije zasledujemo večino predpisanih učnih ciljev v
učnem načrtu za geografijo v osnovnih šolah.
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8. SUMMARY
The area of Moravče municipality has a very varied geological structure. Despite the fact that
there are also rocks which have been formed since the Carboniferous Period until today, the
Mesozoic rocks are those that are important for our research. In the research area, the
carbonate rocks are found in shallow layers broken apart by various tectonic forces thus some
parts of this area are built up with limestone and dolomite accumulated on non-carbonate
rock. Various karst processes transform carbonate layers and karst formations are in some
places more and in some less distinct due to the shallowness and a small scale of their
appearance. This is why in scientific literature this region is classified as a part of isolated
karst in the Sava Hills.
The hypothesis – on carbonate rocks at the Moravče isolated karst, geomorphological
features typical of deep karst, shallow karst, contact karst and fluviokarst were formed – is
approved since we recorded several types of karst landscapes in the research area.
Due to different thickness of carbonate layers, different types of karst rock and a specific
contact of karst and non-karst relief, several types of karst and geomorphological formations
typical of the respective type can be observed. Considering the depth of the vertical
infiltration of rainwater through the karst rock, we distinguish between deep and shallow
karst. Deep karst, in this region formed in the Triassic limestone and dolomite, features deeper
and bigger dolines on the flat vertices of Litija anticline and Trojane anticline and smaller and
shallower ones in the area of the Vrhpolje Valley. Caves are another typical karst formation of
the region. It is typical of shallow karst that bottoms of bigger karst hollows stretch to the
surface of the underground water. Shallow karst areas are found in the syncline (in a part of
the Vrhpolje Valley, along Drtijščica Creek and Rača Creek, which has a karst character). A
canyon is a shallow karst formation in the Moravče region with both creeks flowing through it
(Rača Creek flows on a small karst plateau whereas Drtijščica Creek flows on a karst ridge).
In some places on the dolomite bedrock not only corrosion but also fluvial denudation
processes are changing the landscape and forming typical fluviokarst features, e.g. dolci with
small surface gradient and erosion trenches with steep surface gradient. Since carbonate layers
are accumulated on non-carbonate bedrock, small pocket valleys typical of contact karst can
be observed in the research area where karst and non-karst relief come together.
Due to its elevated position, the karst surface has always attracted people to settle down. First
recorded inhabitants of this area were ice-age hunters who used karst features for hunting and
settlement. Later on, people started using dolines for agricultural purposes. Archaeological
remains of prehistoric forts, iron smelteries and various objects found in this neighbourhood
testify to the rich demographic diversity in the karst area of the Moravče region. Throughout
history this area has remained attractive for settling down and in recent times the karst
landscape is being endangered due to construction of new buildings and settlement
expansions.
Land use in the karst area depends on a location. The karst surface on the vertices of
anticlines is rockier. In the past humble pastures, nowadays mostly forested, lied along
worked dolines. The dolomite surface is less rocky and rugged thus in this area meadows and
fields in the bottoms of dolci are mostly still preserved. In the valley the karst surface is
covered in thicker soil layer from neighbouring hillsides this is the reason why this area
displays better farmlands, fields and meadows.
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The second hypothesis was: The karst surface in the municipality of Moravče is adequate for
a thorough study in geography lessons in primary school as a part of home region geography.
The purpose of the research of the karst surface was to use results in geography lessons in
school. The experts emphasise the growing importance for studying home region in primary
school. For the purpose of targeted study of the karst landscape in the home region, we
examined and analysed the geography syllabus in primary school. Geography is a school
subject from the fifth class onwards. Regional geography seems to be quite important whereas
home region geography lags behind. However, in ninth class teachers have more opportunities
to include home region geography in their lessons since this topic is in line with the syllabus.
The syllabus expects to become familiar with some teaching contents at geography excursions
where we have more opportunities to discuss phenomena typical of home region. Students are
already familiar with the home region but nevertheless learn new things about it while they
are engaged in fieldwork.
Geography methods to be used for studying geographical phenomena and processes can be
roughly divided into direct and indirect methods. The following direct methods were
described in the thesis: observation, mapping, drawing, measuring, survey, and collecting
samples. These are the methods enabling students to get to know geographical phenomena
and processes while taking part in the fieldwork. On the other side, the indirect methods
(explanation, work with written sources, discussion, graphic method) can be used both while
preparing for the fieldwork or in the fieldwork.
In search for suitable places to carry out our excursion, the following factors were taken into
account:
· The research area of the karst landscape in the municipality of Moravče should be
reasonably chosen with a size of a few square kilometres and as diverse as possible.
· The chosen area should feature as many phenomena and processes typical of the whole
karst area in the municipality as possible.
· The chosen area should be close to the school (within walking distance).
· The chosen area should be relatively safe with no deep chasms, precipitous rocks etc.
· The study of the surface can be divided into several parts and carried out at different
points.
· This area was well researched in the past so there is additional literature available.
The chosen area is 4 square kilometres in size and lies in the proximity of our school. The
study of the main characteristics of the isolated karst is carried out at four different
observation points. The following topics are suggested (one topic for each point): Water in
karst; Karst features; Man and karst; Fluviokarst. Introduction to each topic should include
as many geographical methods as possible to get familiar with karst features at the respective
point.
The first observation point is entitled Water in karst. The observed phenomenon is a creek. At
this point the main characteristics of karst hydrology are to be explained. After that students
carry out water analyses and while interpreting the results the main characteristics of karst
hydrology are repeated. The emphasis is placed on pollution and protection of water in karst.
At the second observation point Man and karst students get to know a village in karst.
Following a short explanation of how karst influences the human geography processes and
phenomena, students conduct surveys with local people and map the main characteristics of
the settlement. Students get to know the human geography features of isolated karst and can
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compare them with the human geography features of common karst. At the third observation
point Karst features the observed phenomenon is a karst surface. Mapping and measuring of
the karst features in the area is preceded by a short explanation of the processes that are
typical of karst. After completing this task it is time for interpreting the results and comparing
the features of isolated karst with those of common karst. The last observation point is called
Fluviokarst. The observed phenomenon is a dolec. Following a short explanation of the
fluviokarst processes and features the main characteristics of a dolec and erosion trenches are
described and a comparison between karst and fluviokarst is made.
We would like to bring the rich karst landscape closer to students and make them aware of its
importance for a man, the advantages and opportunities of it and last but not least to make
students aware that they are responsible for protection and conservation of the isolated karst.
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