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REČNI MEANDRI NA KRAŠKIH POLJIH
Izvleček:
Rečni meandri predstavljajo najpogostejšo tlorisno obliko niţinskih rek. Skoraj
desetina območja Slovenije sodi med območja potencialnega meandriranja
vodotokov, vendar jih dejansko meandrira le manjši del. Veliko rečnih odsekov, na
katerih so se pojavljali meandri, je bila namreč v povojnem času regulirana. Najbolj
ohranjeni rečni meandri so na kraških poljih. Na njihov razvoj (je) vpliva(la) vrsta
dejavnikov. Najpomembnejši izmed teh je reţim poplavnih voda. Poplave namreč
narekujejo prostorsko-časovno conacijo t.i. meandrotvornih procesov. Meandre na
kraških poljih (pre)oblikujeta dva sklopa medsebojno povezanih procesov: fluvialni
(erozija, transport in sedimentacija) in denudacijski (subaerialno in pluvialno
pogojeni) procesi. Aktivno (pre)oblikovanje meandrov poteka v obdobju prevlade
fluvialne erozije, pasivna faza tlorisne preobrazbe meandrov pa se odvija v času
prevlade denudacije breţin in (ali) sedimentacije plavin. Aktivna faza praviloma
poteka v obdobju srednjih voda, pasivna faza pa v obdobju izjemno visokih ali
izjemno nizkih voda. Rečni meandri Dobravke na Radenskem polju so šolski primer
delovanja in součinkovanja omenjenih meandrotvornih procesov. Meandrotvorno
aktivna in meandrotvorno pasivna faza se na celotnem proučevanem območju med
letom večkrat zamenjata. Najbolj meandrotvorno aktivna je glavna struge Dobravke,
na preteţnem delu območja Kot in podaljšane struge pa bolj ali manj prevladuje
meandrotvorna pasivnost.
KLJUČNE BESEDE: fluvialna geomorfologija, rečni meander, kraško polje,
Radensko polje, Dobravka
RIVER MEANDERS ON POLJES
Abstract:
River meanders present the most frequent planform of low land rivers. Almost one
tenth of Slovenia's area belongs to the so-called area of potential meandering but few
river reaches are actually meandering. Many river reaches where meanders had been
formed were regulated in post-war years. The best preserved river meanders can be
found on poljes. Formation of river meanders depends on many factors. The most
important of them is flood water regime. Flooding namely dictates space-time
zonation of meandering processes. River meanders on poljes are (re)formed by two
groups of interacting processes: fluvial (erosion, transportation, sedimentation) and
denudational (subaerially and pluvially conditioned) processes. Active (re)formation
of meanders occurs during predominantly fluvial erosion while the passive phase of
planform modification occurs during predominantly bank denudation and (or)
sedimentation. Active phase takes place during the period of base discharge and
passive phase during floods or low water. Meanders of the stream Dobravka on the
Radensko polje are an excellent example of meandering processes (inter)actions. In
the study area active and passive phases alternate many times through the season. The
most active formation of meanders takes place in the Dobravka's main channel, while
the meandering passivity predominates on the greater part of the Kote area and in the
Dobravka's prolonged channel.
KEY WORDS: fluvial geomorphology, river meander, polje, Radensko polje,
Dobravka
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1. Uvod
Rečni meandri so ena izmed najbolj razpoznavnih oblik na zemeljskem
površju, ki jih ustvarjajo reke. Predstavljajo temeljno tlorisno obliko niţinskih rek.
Nastajajo povečini v niţinskem svetu na relativno širokih naplavnih ravnicah v vseh
geografskih širinah. Tudi Slovenija ima kljub reliefni razgibanosti dokaj obseţne
površine, primerne za nastanek meandrov, vendar je bila večina teh v povojnem
obdobju hidromelioriranih, saj predstavljajo obseţne naplavne ravnice tudi
»primeren« prostor za poselitev, kmetijstvo, industrijo in ostale antropogene
dejavnosti. Čeprav so bili v istem obdobju tudi za nekatera kraška polja načrtovani
različni (obseţnejši) antropogeni posegi, pa do njih, vsaj v večjem obsegu, ni prišlo.
Rečni meandri na kraških poljih so tako ostali v dokaj neokrnjenem stanju in so kot
taki najprimernejši za proučitev.
V svetovni literaturi je rečne meandre raziskovala mnoţica avtorjev različnih
1
strok . V Sloveniji je drugače, saj rečnim meandrom v slovenski (tudi geografski)
literaturi v preteklosti ni bilo posvečeno praktično nobene pozornosti. Za raziskave
rečnih meandrov na kraških poljih pa to velja tudi v svetovnem merilu. Pričujoče
diplomsko delo, ki obravnava rečne meandre na kraških poljih, je torej neke vrste
pionirsko delo na tem področju fluvialne geomorfologije.

1.1. Namen in cilji diplomskega dela
Osnovni namen tega diplomskega dela je proučiti zakonitost nastanka in
(pre)oblikovanja rečnih meandrov na kraških poljih. Na tej osnovi je bilo postavljenih
pet ciljev:






ugotoviti vzroke nastanka rečnih meandrov,
identificirati procese (pre)oblikovanja meandrov – meandrotvorne procese,
oceniti dinamiko in razmerja med meandrotvornimi procesi in
identificirati ključne dejavnike, ki na te procese vplivajo ter
potrditi (ali ovreči) zastavljeno delovno hipotezo.

1.2. Delovna hipoteza
Na osnovi splošnih spoznanj velja trditev, da je rečne meandre izoblikovala
tekoča rečna voda. Na tej osnovi je bila izoblikovana tudi delovna hipoteza, ki se
glasi: rečni meandri so geomorfne oblike, nastale kot posledica delovanja tekoče
rečne vode.

1.3. Metode dela
Diplomsko delo je zasnovano na pozitivističnem, znanstvenem objektivizmu.
Tovrstni nazor sicer temelji na induktivni (ideografski) metodi, vendar pa je uporaba
njene dialektično nasprotne inačice – deduktivne (nomotetične) metode ravno tako
1

V tem poglavju pregledu dosedanjih raziskav ni posvečeno nobeno posebno (pod)poglavje. Pregledi obstoječih raziskav po
posameznih področjih so narejeni v okviru posameznih poglavij (v tekstu ali v opombah pod črto), ki jih ta obravnavajo.
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pomembna. Pri proučevanju rečnih meandrov na kraških poljih je namreč potrebno
upoštevati tako obstoječe, splošno sprejete fizikalne zakone, ki določajo procese
(pre)oblikovanja meandrov, ter ţe sprejete teorije nastanka in (pre)oblikovanja
»navadnih« meandrov, kot tudi posebnosti, ki na te zakone vplivajo. Tekom raziskave
sta se torej stalno izmenjavala oziroma sta sočasno potekala oba načina proučevanja –
induktivni in deduktivni.
Ţe v začetni fazi nastajanja diplomskega dela je hkrati s preučevanjem
modelov, paradigem, zakonov in teorij na osnovi dosegljive znanstvene literature
potekalo tudi proučevanje na terenu, na začetku le s seznanjanjem in opazovanjem ter
opisovanjem videnega, kasneje pa tudi z njegovo razlago. Ta sočasnost in prepletenost
induktivne in deduktivne metode se je izkazala za nujno, saj se je nemalokrat zgodilo,
da je bil terenski ogled povod za teoretično proučitev videnega, na drugi strani pa je
tudi študij literature povzročil spoznanje nečesa, kar bi sicer ostalo nejasno, lahko celo
skrito.
V sklopu kabinetnega dela je v prvi vrsti šlo za obseţno proučitev obstoječe
znanstvene literature, tako tiste starejšega datuma kot tudi novejših elektronskih virov.
V večini primerov so bili to znanstveni članki znanstveno-informacijskega servisa
ScienceDirect in nekaterih drugih, javno dostopnih internetnih strani. Za prikaz in
nekatere analize prostorskih podatkov se je uporabljalo GIS orodja Arc Map, Global
Mapper in Idrisi.
Glavnino terenskega dela je predstavljalo spremljanje in opazovanje procesov
ter pokrajine nasploh. To je potekalo na dva načina: kot namensko in kot nenamensko
opazovanje. Namensko se je iskalo določene “indice”, ki bi potrdili ali ovrgli
ugotovitve, zapisane v literaturi. V primeru nenamenskega pa je šlo za celovito
opazovanje dogajanja v pokrajini, kar je privedlo do posameznih zamisli, katere je
bilo kasneje potrebno ovrednotiti. Poleg opazovanja se je izvedlo tudi troje vrst
»morfoloških« meritev, in sicer meritve naklonov breţin ter širine in globine struge.
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2. Fluviogeomorfni procesi tlorisne oblike strug(e)
2.1. Fluviogeomorfni procesi
S terminom fluvialni geomorfni procesi se označuje snovno-energijske pretoke
po strugi vodotoka2 oziroma znotraj rečnega koridorja (Bizjak, 2003). Glavni dejavnik
geomorfnega delovanja tekoče vode, ki je povezano s premagovanjem trenja ob stiku
z bregovi in dnom ter z zmoţnostjo prenašanja plavin po dnu, v suspenziji in v
raztopini (Natek, 2003), je strugotvorni3 pretok (Bizjak, 2003). To je pretok, ki teče
skozi mokri profil in zapolnjuje strugo vodotoka do višine, ko se voda začne prelivati
preko breţin (Bizjak, 2003). Razpoloţljiva energija, ki jo vodotok porablja na svoji
poti za opravljanje dela, se v prvi vrsti troši za lastni tok, tj. za premagovanje
viskoznosti in turbulentnosti oziroma notranjega trenja tekočine ter za premagovanje
trenja s podlago. Preseţek energije vodnega toka se nato porabi za transport v toku
vsebovanih plavin in nazadnje še za erozijsko delovanje (Natek, 2003; Knighton,
1998). Potek fluviogeomorfnih procesov je v veliki meri odvisen od značilnosti
vodnega toka in gradiva v rečnem koritu (Applied fluvial…, 1997).
2.1.1. Temeljne značilnosti rečnega toka
V vodotokih (v osnovi) veljajo zakoni hidravlike toka s prosto gladino.
Temeljna lastnost takšnega toka je, da ima ta vzdolţ toka oblikovano t.i. prosto
gladino, na katero deluje atmosferski tlak okolice (Steinman, 1999). Tako določata
način odtekanja vode dve temeljni sili – gravitacijska sila in sila trenja. V nekaterih
primerih poleg ţe omenjenih dveh vplivajo na tok tudi druge sile, kot sta na primer
centrifugalna sila v rečnih zavojih in Coriolisova sila (Mikoš, 2000).
Zaradi premagovanja trenja je vodni tok – tok realne tekočine podvrţen
izgubam energije. Ob toku vode nastajajo t.i. trenjske oziroma linijske izgube, lokalne
izgube pa se pojavijo zaradi lokalnih motenj, t.j. sprememb smeri tokovnic, ki so
posledica sprememb smeri toka, širjenja in oţenja toka, zavojev ipd. Pomemben vpliv
na energijske izgube imajo torej najrazličnejše »anomalije«, ki vplivajo na vrsto toka
tekočine oziroma njen reţim (Steinman, 1999). Ta lastnost je v neposredni povezavi s
spremenljivostjo hitrosti vodnega toka, od katere je odvisna erozijska sposobnost
posameznega vodotoka, ki se intenzivno spreminja tako prostorsko kot časovno
(Knighton, 1998).
Obstojijo štiri različne delitve vodnega toka (Knighton, 1998):





enakomerni in neenakomerni tok,
stalni in nestalni tok,
laminarni in turbulentni tok ter
mirni in deroči tok.

Ang.: river ali stream. Prvi izraz se pogosteje uporablja za večje vodotoke (reke), drugi pa za vodotoke manjših dimenzij. Za
slednje sta pogosti sopomenki: rečica (ang.: creek) in potok (ang.: brook) (Mikoš et al., 2002).
3
Pridevnik »strugotvoren« (ang.: bankfull) se ponavadi uporablja v besednih zvezah: strugotvorni pretok (bankfull discharge),
strugotvorni vodostaj (bankfull stage), strugotvorna hitrost (bankfull velocity), strugotvorna globina (bankfull depth),
strugotvorna širina (bankfull width) in strugotvorni prečni prerez struge (bankfull cross section) (Mikoš et al., 2002; Bizjak,
2002). Izkazuje vrednosti omenjenih karakteristik v fazi, ko je rečna struga z vodo povsem zapolnjena.
2
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Prva delitev je opravljena na osnovi prostorske spremenljivosti hitrosti
vodnega toka, ki se spreminja tako v vertikalni kot v prečni in vzdolţni smeri.
Vertikalni hitrostni profil sestavlja več »plasti«, ki se medsebojno razlikujejo. Oblika
profila je v veliki meri odvisna od globine in velikosti posameznih elementov rečne
struge, ki vplivajo na trenje (Knighton, 1998). Vertikalni hitrostni profili pogosto
izkazujejo logaritmično porazdelitev hitrosti (Mikoš, 2000).
Slika 2.01: Porazdelitev vzdolţnih hitrosti vodnega toka po prečnem prerezu (levo) in prostorski prikaz
porazdelitve hitrosti v prečnem prerezu (desno).

Vir: Steinman (1999)

Porazdelitev hitrosti po prečnem prerezu je lahko zelo neenakomerna. Odvisna je od
oblike samega prečnega prereza, ki določa stopnjo vpliva breţin (velik vpliv pri ozkih
in globokih strugah) oziroma dna struge (velik vpliv pri širokih in plitvih strugah),
vzdolţnega poteka oziroma tlorisne izoblikovanosti vodotoka, ki lahko močno vpliva
na asimetričnost prečnega hitrostnega profila, ter drugih ovir v vodnem toku.
Najmanjša je ob ostenju rečnega korita, v osrednjem delu prečnega prereza, kjer je
vpliv hrapavosti dna in breţin najmanjši pa se pojavi ena ali več matic toka
(Knighton, 1998; Steinman, 1999). Za idealiziran enakomerni tok velja, da je vektor
δv
hitrosti konstanten vzdolţ vsake tokovnice ( δs = 0). Moţnost nastanka takega toka je
v strugi enakega preseka, globine vode in pretoka (Steinman, 1999). V nasprotju z
zgoraj zapisanim pa pri neenakomernem toku prihaja do sprememb hitrosti ravno
zaradi spremenljivosti prej omenjenih karakteristik rečnega korita (Mikoš et al., 2002;
Steinman, 1999).
Delitev na stalni oziroma nestalni tok zaznamuje časovno (ne)spremenljivost
vodnega toka. Za stalni oziroma stacionarni tok je značilno, da se njegova hitrost v
δv
času tako po velikosti kot smeri ne spreminja ( δt = 0), kar pa ne velja za nestalni tok
δv

( δt ≠ 0), saj pri njem prihaja do spreminjanja hitrosti s časom v vsaki točki prečnega
prereza struge (Mikoš et al., 2002; Steinman 1999).
V primeru laminarnega toka, ki je lahko tako stacionaren kot nestacionaren
(Steinman, 1999), se delci v vodnem toku brez opaznega prečnega mešanja med
sosednjimi sloji gibljejo po relativno gladkih tokovnicah (Mikoš, 2000). V
laminarnem toku tako prevladujejo viskozne sile. Striţna napetost je v tem primeru
odvisna od hitrostnega gradienta oziroma stopnje spremembe hitrosti vodnega toka z
dv
globino (dy ) in molekularne viskoznosti (μ) (Knighton, 1998).

𝜏=𝜇

𝑑𝑣
𝑑𝑦

𝑃𝑎

(2.01)
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Tovrstni tok se v naravi izredno redko pojavlja (Knighton, 1998). Pojavlja se pri zelo
majhnih hitrostih gibanja tekočine, npr. pri toku podzemnih voda (Steinman, 1999).
Ko globina ali hitrost vodnega toka preseţeta kritično vrednost, postane laminarni tok
nestabilen. Zaradi pulzacij hitrosti vodnega toka se pojavi stohastično mešanje delcev
med posameznimi plastmi, pojavi se t.i. turbulentni tok (Knighton, 1998;
Steinman,1999). Ta povzroča sporadično pojavljanje vrtincev različnih velikosti tako
v vertikalni kot v horizontalni smeri ter posledično hitro časovno in prostorsko
spreminjanje erozijske zmogljivosti (kompetence) vodnega toka (Applied fluvial…,
1997), saj se v tem primeru pojavijo dodatne striţne napetosti imenovane tudi
Reynoldsove napetosti (Steinman, 1999).

𝜏 = 𝜇+𝜂

𝑑𝑣
𝑑𝑣
= 𝜇𝑡
𝑑𝑦
𝑑𝑦

𝑃𝑎

(2.02)

Striţne napetosti se pri turbulentnih tokovih povečajo za faktor t.i. vrtinčne
viskoznosti (η). Ker je ta mnogo večja od molekularne viskoznosti, so v turbulentnem
toku prisotne mnogo večje striţne napetosti. Poleg tega so gradienti hitrosti v bliţini
dna mnogo večji, hkrati pa so hitrosti z globino vodnega toka bolj enakomerno
porazdeljene, saj prihaja zaradi obseţnega mešanja vodnega toka do zmanjševanja
hitrosti vode v višjih delih mokrega profila in povečevanja v niţjih delih (Knighton,
1998).
Slika 2.02: Spremenljivost hitrosti vodnega toka z globino (tipična vertikalna hitrostna profila za
laminarni in turbulentni tok).

Vir: Knighton (1998)

Za razmejevanje med laminarnim in turbulentnim tokom se uporablja Reynoldsovo
število (Knighton, 1998). To je brezdimenzijsko število, ki izraţa razmerje med
vztrajnostnimi in viskoznimi silami (Rajar, 1997; Steinman, 1999).

𝑅𝑒 =

𝑣𝑅 𝜌
𝜇

−

(2.03)

9

Luka Černuta

Rečni meandri na kraških poljih

2009

Za tok s prosto gladino velja, da je laminaren pri vrednostih Re < 500, turbulenten pa
pri Re > 2500. Med tema vrednostima oziroma med 500 in 2000 (Robert, 2003;
Mikoš et al., 2002) poteka prehod iz laminarnega v turbulentni tok (Knighton, 1998).
V naravnih vodotokih je mejna vrednost za turbulentni tok preseţena tudi več
desetkratno (Robert, 2003).
Četrta delitev, ki razlikuje mirni tok od deročega, je kvantitativno določena na
osnovi Froudovega števila, ki je tako kot Reynoldsovo, brezdimenzijsko število
(Robert, 2003). Prikazuje odnos med vztrajnostnimi silami in teţnostno silo (Mikoš et
al., 2002).

𝐹𝑟 =

𝑣
𝑔𝑦

−

(2.04)

Miren tok je v strugi vodotoka do tedaj, ko je njegova povprečna hitrost pri določeni
globini vodnega toka manjša od t.i. kritične4 (Fr < 1). Ko je ta vrednost preseţena
(Fr > 1), se pojavi deroči tok (Knighton, 1998).
Gledano v celoti je temeljna gonilna sila fluviogeomorfnih procesov v strugi
vodotoka moč vodnega toka. Največkrat je podana v obliki efektivne ali pa specifične
moči. Slednja je, gledano posplošeno, odvisna od striţnih napetosti tekoče vodne
mase, ki delujejo na dno struge (τb ) in povprečne hitrosti vodnega toka (v).
𝜏𝑏 = 𝜌𝑔𝑦𝑆𝑐
𝜔 = 𝜏𝑏 𝑣

𝑃𝑎

(2.05)

𝑊 𝑚2

(2.06)

2.1.2. Gradivo v rečnem koritu
Lastnosti rečnih plavin5 močno vplivajo na fluviogeomorfne procese in
posledično na razvoj fluvialnih oblik. Rečne plavine sestavljajo:
 snovi v raztopini (ang.: dissolved load),
 fini melj in glineni delci v suspenziji, katere vrtinčasti vodni tok vzdrţuje v
lebdenju (ang.: suspended load),
 peščeni delci, ki jih vodni tok prestavlja naprej v kratkotrajnih skokih
(ang.: saltating load) ter
 debelejši pesek in prod, ki ga voda rine in kotali po dnu rečne struge (ang.:
ang.: bed load).

Prehod (»mejo«) med mirnim in deročim tokom predstavlja kritični tok (Fr = 1).
Okvirne vrednosti gostote gradiva v rečnem koritu znašajo 2650 kg m3 (v primeru naravnih peskov in prodov med 2650 in
2680 kg m3 ). Zrna (na)plavin, ki jih sestavljajo t.i. teţki minerali pa so ponavadi gostejša (3000 kg m3 ) (Mikoš, 2000).
4
5
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Tabela 2.01: Delitev zrn (na)plavin v zrnavostne razrede, ki se uporabljajo v slovenski hidrotehniški
praksi.
Oznaka
P
O
C
M
S
G
K
R

Zrnavostni razredi
šota, humus
organski melj
glina
melj
pesek
prod
grušč
groblja

Premer zrn mm
nedoločljiv
teţko določljiv
< 0,002
0,002 − 0,06
0,06 − 2
2 − 60
60 − 120
> 120

Vir: Mikoš (2000)

Zrnavostna sestava v prvi vrsti vpliva na erodibilnost gradiva struge. Tako v
primeru prodnih kot v primeru peščenih strug vlada med erodibilnostjo in velikostjo
zrn izrazita korelacija, ki pa se v primeru vezljivih materialov zaradi posebne elektrokemične strukture, ki jo imajo delci glinastih in meljastih frakcij, praktično povsem
izgubi (Mikoš, 2000). Poleg zrnavostne sestave v splošnem, je za erodibilnost gradiva
v strugi vodotoka, tako na njegovem dnu kot v breţinah, pomembna tudi struktura
gradiva oziroma njegova velikostna heterogenost. Poleg tega zrnavostna sestava
površinskega sloja rečne struge vpliva tudi na hrapavost le-tega, s čimer vpliva na
lastnosti vodnega toka. Razlikuje se hrapavostni upor oziroma t.i. zrnavostna
hrapavost, katere vpliv je najdominantnejši v prodonosnih vodotokih (ang.: gravel-bed
stream) (Knighton, 1998) ter oblikovni upor, ki je posledica mikrooblik dna kot so
dine6, antidine7, rebra8, ipd. Vpliv tovrstnega upora je najizrazitejši v peskonosnih
vodotokih (ang.: sand-bed stream) (Mikoš, 2000; Knighton, 1998).
Velikost zrna plavin oziroma velikostno sestavo gradiva v strugi se ponavadi
določa s sejalno analizo, z neposredno meritvijo posameznih razseţnosti zrna ali pa s
t.i. premerom posedanja. Zadnja metoda je primerna le za drobna zrna plavin in kot
taka dopolnjuje sejalno analizo (Mikoš, 2000), s katero skupaj sestavljata mehansko
analizo.

2.1.3. Erozija
V sklop rečne erozije se uvršča tako procese mehaničnega kot kemičnega
odnašanja. To poteka s hidravlično silo, z abrazijo transportiranega gradiva in s
korozijo (Bizjak, 2003). Glede na smer delovanja rečne erozije se razlikuje globinsko
in bočno erozijo. Globinska erozija, zaradi katere se vrši proces poglabljanja struge v
lastne nanose ali ţivoskalno podlago, nastaja zaradi sile teţnosti. Poglabljanje
simultano spremlja t.i. zadenjska oziroma retrogradna erozija, v okviru katere se
vodotok zadenjsko zarezuje v reliefne stopnje, ki se sčasoma prestavljajo po strugi
gorvodno. Pri pojavu bočne erozije se vodni tok zajeda v rečne breţine in vznoţja
pobočij, kar ima za posledico bočno odmikanje breţin in s tem širitev rečne struge, pa
Peščine oziroma sipine: oblike dna s trikotnim profilom in majhnim naklonom v smeri proti toku, ki napredujejo dolvodno s
premikanjem plavin z gorvodne nagnjene površine in njihovim odlaganjem na dolvodni, bolj strmi površini. Peščine se premikajo
dolvodno s hitrostjo, ki je manjša od hitrosti vodnega toka (ang.: dunes) (Mikoš et al., 2002).
7
Antipeščine oziroma antisipine: praviloma gorvodno premikajoče se oblike dna, ki se pojavljajo pri hitrostih vode v vodotoku,
večjih od hitrosti, ki oblikujejo peščine ali ravno dno. (ang.: antidunes) (Mikoš et al., 2002).
8
Rebra v obliki majhnih din, ki jih je oblikoval tok vode na dnu vodotoka (ang.: ripples) (Mikoš et al., 2002).
6
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tudi dolinskega dna (kadar neposredno spodjeda pobočje) (Geografija, 2001; Natek,
2003).
Delec, ki miruje na dnu vodotoka, spravi v gibanje t.i. vlečna oziroma porivna
sila (ang.: drag force, tudi: tractive force). To silo povzroči voda, tekoča preko
posameznega delca, ki je kot taka odvisna od lokalnih pretočnih hitrosti. Potisna sila
nastane zaradi tlačnih razlik na sprednji in zadnji strani zrna. Poleg te je pomembna
tudi dviţna sila (ang.: lift force) oziroma dinamični vzgon. Ta je rezultat delovanja
turbulence, ki lahko deluje tako v smeri proti dnu (povečanje stabilnosti delca), ali pa
ga dodatno dviguje in tako zmanjšuje njegovo stabilnost (Mikoš, 2000). V predelu
breţin pa poleg omenjenih sil na nestabilnost delca vpliva tudi sila gravitacije
(Steinman, 1999).

Slika 2.03: Sile, ki delujejo na delec v vodotoku.

Vir: Knighton (1998)

Striţna napetost ni enakomerno porazdeljena po obodu vodotoka. Njena razporeditev
je odvisna od porazdelitve t.i. primarnih oziroma vzdolţnih hitrosti toka, kot tudi od
sekundarnih (prečnih) tokov v strugi (Steinman, 1999). V neposredni bliţini breţine
(nad breţino) se striţna napetost ne povečuje konstantno z naraščajočo pretočno
globino, ampak svojo maksimalno vrednost doseţe pribliţno na 3 4 globine toka,
globlje pa se nekoliko zmanjša (Mikoš, 2000).
V primeru bočne erozije je, poleg samih fluviogeomorfnih procesov, vzrokov
za bočne spremembe vodotokov več. Pomembni so namreč tudi procesi denudacije
breţin. Določitev najdominantnejšega procesa bočnih sprememb, ki vplivajo na
tlorisno izoblikovanost vodotoka, je tako zelo teţavna (Applied fluvial…, 1997).
Zaradi kompleksnosti samih razdiralnih procesov in njihove medsebojne prepletenosti
in soodvisnosti je za erozijo breţin značilna izjemna prostorska in časovna
spremenljivost intenzivnosti (Robert, 2003). Ocenjene intenzivnosti odnašanja gradiva
breţin vodotokov tako znašajo od 1 centimetra pa vse do 1 kilometra letno (Applied
fluvial…, 1997).
12
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2.1.4. Transport
Način oziroma oblika transporta plavin je odvisna od velikosti delcev in
intenzitete vodnega toka (Robert, 2003). Gradivo v rečni strugi se prenaša z rinjenjem,
kotaljenjem, poskakovanjem, lebdenjem (v suspenziji) in v raztopini (Knighton, 1998;
Bizjak, 2003; Mikoš, 2000; Natek, 2003).
Z rinjenjem se prenašajo t.i. rinjene plavine (Mikoš et al., 2002). Prodonosnost
je povsem odvisna od transportnih kapacitet vodnega toka. Koncentracija in velikost
posameznih delcev, za katere je značilno stohastično gibanje, se z oddaljenostjo od
dna hitro zmanjšujeta (Knighton, 1998). Rinjene plavine se v obliki drsenja, kotaljenja
(prod) ali poskakovanja (pesek) premeščajo po dnu struge (oz. v njeni neposredni
bliţini), s hitrostmi posameznih delcev okoli 2 – 15 % hitrosti vodnega toka (Bizjak,
2003; Knighton, 1998; Mikoš, 2000; Mikoš et al., 2002; Robert, 2003;). Poskakovanje
je oblika premeščanja plavin s ponavljajočimi se skoki. Gre za nepovezano gibanje
delcev gradiva v vodnem toku nad dnom struge (Mikoš et al., 2002). Predstavlja
vmesno stopnjo med premeščanjem rinjenih in lebdečih plavin (Mikoš, 2000; Robert,
2003). Premeščanje plavin spremlja medsebojno udarjanje in trenje posameznih zrn,
zaradi česar se delci drobijo, krušijo in brusijo ter gladijo, zaobljujejo in zmanjšujejo
(Mikoš, 2000; Natek, 2003;). Da se velikost delcev zmanjša za polovico, je potrebnih
10 do 100 km (Knighton, 1998) oziroma 30 do 250 km (Natek, 2003). Na hitrost
zmanjševanja delcev močno vpliva kamninska oziroma mineralna sestava.
Najodpornejši so kremen in finozrnate kristalinske kamnine, najmanj odporni pa so
laporji in dolomiti (Natek, 2003). Prodonosnost je najbolj dominantna oblika
transporta rečnih plavin v gorskem svetu, kjer deleţ glede na količino vode pri večjih
alpskih rekah znaša od 10 – 100 cm3/m3 vode (0,01 in 0,1 ‰) (Natek, 2003). V
svetovnem merilu pa predstavlja le 10 % vsega transportnega gradiva (Knighton,
1998).
Lebdeče plavine zaradi turbulence daljše obdobje lebdijo v vodnem toku,
zaradi česar ne prihaja do usedanja delcev na dno (Mikoš, 2000; Mikoš et al., 2002;
Robert, 2003). Najpogosteje je to gradivo fine (meljasto-glinaste) frakcije, ki se
prenaša v suspenziji, s podobnimi hitrostmi kot tok. Zaradi turbulence se
koncentracija lebdečih plavin z globino le malo spreminja (izjema so peščene
frakcije). Količina prenešenega materiala ni toliko odvisna od transportne
zmoglijivosti (kapacitete) vodotoka kot pa od količine meljasto glinastega gradiva v
porečju ter količine in intenzivnosti padavin. Gradivo prihaja v vodotok z erozijo
bregov in s površinskim spiranjem s pobočij (denudacija in jarkovna erozija). Ob
normalnih razmerah (ob povprečnem oz. strugotvornem pretoku) je količina
suspendiranega materiala v toku nekajkrat manjša od transportnih kapacitet. Medtem
ko se deleţ snovi, prenešene v suspenziji, v takih razmerah giblje v povprečju okoli 1
‰, pa v primeru blatnih tokov dosega tudi 750 ‰ (Natek, 2003). Količine
prenešenega gradiva tako močno nihajo, saj je večina teh prinešena v (kratkih)
obdobjih visokih voda (Knighton, 1998). Lebdeče plavine predstavljajo 70 % vsega
gradiva, ki ga v svetovne oceane vsako leto prinesejo reke (Knighton, 1998), največ v
savanskem, polpuščavskem in puščavskem svetu (Natek, 2003).
Transport rečnih plavin v raztopini nima (večjega) vpliva na morfološko
preoblikovanje vodotokov. Na ta način je v svetovne oceane prinešenega 20 % vsega
gradiva, ki ga prinesejo reke, največ, z izjemo gorskega sveta, v zmerno toplem pasu
(Knighton, 1998; Natek, 2003). Ponavadi so največje koncentracije ob nizkih
vodostajih, skupne količine odnešenega gradiva v raztopini pa so v neposredni
korelaciji z rečnim pretokom. Posebno visoke so koncentracije raztopljenega gradiva
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pri kraških vodotokih, kjer lahko deleţ raztopljenega CaCO3 znaša med 0,06 in 0,22
‰ (Gams, 2004). Časovna razporeditev transporta preko leta je mnogo bolj
enakomerno porazdeljena kot pri suspendiranem gradivu (Knighton, 1998).

2.1.5. Sedimentacija
Sedimentacija plavin v vodotoku se začne, ko hitrosti vodnega toka padejo
pod umiritveno hitrost, ki je za različne frakcije različna. Medtem ko so te v primeru
gradiva večjih frakcij le za drobec manjše od kritičnih erozijskih hitrosti, pa se pri
najmanjših frakcijah (glina) močno razlikujejo, saj se te usedajo le v primeru stoječe
vode (Knighton, 1998). Tako kot pri prejšnjih dveh procesih se tudi v primeru
sedimentacije zaradi različnih vzrokov pojavlja »nelinearnost« v poteku procesa
posedanja. Do takšne modifikacije splošnega vzorca posedanja na primer prihaja pri
posedanju skupine (oblaka) zrn.
Na sedimentacijskih območjih je gradivo podvrţeno različnim kemičnofizikalnim oblikam razpadanja (Mikoš, 2000), ki olajšujejo nadaljnje cikluse
fluviogeomorfnih procesov.
Slika 2.04: Hjulströmov diagram prikazuje odnos med lokalnimi pretočnimi hitrostmi vodnega toka in
velikostjo erodiranih, transportiranih in sedimentiranih delcev.

Vir: Hjulström Curve, 2008

Specifične značilnosti toka in gradiva, procesov erozije, transporta,
sedimentacije ter drugih geomorfnih procesov pomembnih pri formiranju
meandrirajočih rek, bodo natančneje razloţeni v poglavju »4.1. Teoretična analiza
meandrirajočih vodotokov«.
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2.2. Tlorisna oblika strug(e)
Tlorisne oblike strug(e)9 sodijo med najbolj obširno proučevane
fluviogeomorfne tvorbe. V tem diplomskem delu so proučevane meandrirajoče struge,
ki so ena izmed tlorisnih oblik. Ostalim oblikam, povezanim z delovanjem rek, bo v
tem diplomskem delu zaradi preobseţnosti tematike namenjene manj pozornosti.
Kvečjemu bodo predstavljene le tiste, ki se pojavljajo v posredni in neposredni
povezavi z meandrirajočimi vodotoki.
2.2.1. Pretekla proučevanja
Začetnika proučevanj tlorisnih oblik strug(e) sta Leopold in Wolman. Tlorisne
oblike strug sta razdelila na tri tipe (Leopold, Wolman 1957):
 premočrtne oziroma izravnane struge,
 meandrirajoče struge,
 deljene struge.
Tovrstna delitev se je kasneje izkazala za preveč »togo«, zato so kasnejši avtorji
razširili tipologijo in s tem omehčali prehode med prvotnimi tremi tipi (Knighton,
1998). Schumm10 je s svojo predlagano klasifikacijo tovrstno tipizacijo naredil bolj
zvezno in »naravno«. Najprej je na osnovi tlorisne izoblikovanosti predlagal pet
razredov (Alvarez, 2005), kasneje pa je z vključitvijo meril stabilnosti rečnega korita
in vrste prenosa rečnih plavin določil 14 tipov11 (Knighton, 1998; Rosgen, 1994).
Rosgen je šel še korak dlje in je v svoji klasifikacijski shemi podal 7 glavnih tipov in
kar 41 podtipov tlorisnih oblik strug. Te je določil ob upoštevanju (številnih)
značilnosti vodotokov:





oblike struge in urezanosti,
razmerje širine in globine struge,
vijugavosti in strmca struge ter
vrste (na)plavin.

Tudi Rosgen je tlorisne oblike strug razdelil na enojne (6 tipov) in deljene (1 – 2 tipa)
(Rosgen, 1994).
Poleg omenjenih avtorjev je klasifikacije naredila še kopica mnogih drugih
avtorjev. Te po številu »identificiranih« tipov sodijo v okvir zgoraj omenjenih
ekstremov in se od teh v bistvu ne razlikujejo. Različne ugotovitve na podlagi
nekaterih klasifikacij/tipizacij, predvsem tiste kvantitativnega značaja, bodo
predstavljene v poglavju »2.2.2.5. Kvantitativno razmejevanje med posameznimi
tlorisnimi tipi«.

9

Tudi tlorisni potek struge. Ang.: channel form / channel pattern / planform (Bizjak, 2002)
Schumm: Sinuosity of alluvial rivers on the Great Plains (1963);
11
Schumm: Evolution and response of the fluvial system, sedimentologic implications (1981); Patterns of alluvial rivers (1985);
10
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2.2.2. Predstavitev tlorisnih oblik
Najpogosteje uporabljeni merili za razlikovanje med posameznimi tipi
tlorisnih oblik sta mnoţina posameznih strug (enojnost oz. deljenost strug) in
njihova vijugavost (sinusoidnost; ang.: sinuosity, tudi: tortuosity). Novejši in bolj
celostni pristopi tipiziranja tlorisnih oblik poleg izoblikovanosti upoštevajo tudi
hidravlične in sedimentološke dejavnike, ki se kaţejo v fluviogeomorfnih procesih, ki
te oblike ustvarjajo.
V nadaljevanju so predstavljene štiri najpogosteje omenjene tlorisne oblike
struge: utesnjene in meandrirajoče ter pramenaste in anastomozne. Prvi dve spadata
med enojne, drugi dve pa med deljene tlorisne oblike struge. Utesnjene in pramenaste
se pojavljajo preteţno v povirnih, gorskih odsekih rečnih dolin, meandrirajoče in
anastomozne pa na obseţnih poplavnih ravnicah bliţe rečnim ustjem. Tlorisne oblike
so predstavljene po takem vrstnem redu kot se najpogosteje pojavljajo od povirnih
delov dolvodno.

2.2.2.1. Utesnjene struge
Utesnjena struga je najmanj sporen termin (ang.: confined channels) za opis
tlorisne oblike, ki se ponavadi razvije v povirjih, kjer ima vodotok še precejšen
strmec. V to skupino sodijo predvsem hudourniki (ang.: torrent) in gorski potoki
(ang.: mountain stream), za katere so značilni strmi nakloni, velika prodonosnost in
pojav drobirskih tokov (Mikoš, 2000). Utesnjene struge izoblikujejo visoko energijski
in orografsko omejeni vodotoki, ki so lateralno stabilni (Fluvial hydrosystems, 1996;
Beechie et al., 2006). Strmci strug najpogosteje presegajo 4 %, vrednost specifične
moči vodnega toka12 pa 300 W m2 (Knighton, 1998). Večji del energije tovrstnih
vodotokov, se s procesom globinske erozije porablja za »glajenje« »anomalij« v
podolţnem profilu vodotoka, ki so bolj kot v obliki brzic, izraţene v obliki kaskad in
stopenj oziroma slapov (Rosgen, 1994; Fluvial hydrosystems, 1996). To so ponavadi
odseki vodotokov z največjimi nakloni dna vodotoka (Repnik, 2006), saj se kaskade
najpogosteje pojavljajo na območjih z naklonom struge med 4 in 10% (3 – 5 %
(Bizjak, 2003)), stopnje pa med 4 in 40 % (Rosgen, 1994). Vodni tok se prek
omenjenih oblik preliva oziroma stopniči (Repnik, 2006), kar povzroča razsip in
izgubo energije toka vode, ki bi se v nasprotnem primeru porabila za erozijo rečnih
bregov (Bizjak, 2003). S tem je preprečeno predvsem drastično preoblikovanje
tlorisne izoblikovanosti vodotoka, pa tudi preoblikovanje prečnega profila same
struge (Repnik, 2006). Posledično se razmerje med strugotvorno širino in
strugotvorno globino (razmerje F) najpogosteje ohranja pod 40. Gledano sekvenčno se
v kombinaciji s stopnjami pojavljajo tolmuni, ki so zaradi procesov izpodjedanja
pogosto izprani (Rosgen, 1994). Naplavne ravnice teh vodotokov naj ne bi bile širše
od štirikratne strugotvorne širine struge vodotoka, to je širine, ki omogoča nastanek
ostalih tlorisnih oblik (Beechie et al., 2006).
Iz opisanega je razvidno, da so zaradi morfološke omejenosti razvoja s
tlorisnega vidika to dostikrat »izravnane« struge, saj lahko gorski vodotoki pri velikih
strmcih ustvarijo ravne odseke, dolge tudi do desetkratne širine struge (Bizjak, 2003;
Mikoš, 2000). Prav termin »izravnana struga« se pri opisovanju utesnjenih strug v
(tuji) literaturi dosti pogosteje uporablja kot termin »utesnjena struga«. Termin
12

Balvanske struge (ω > 1000 W m2 ), prodnate struge (ω = 300 − 1000 W m2 ).
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izravnanih strug v tem primeru namenoma ni uporabljen, ker se šteje za manj
primernega, dvoumnega. Govoriti o izravnani strugi je namreč teţko, skoraj
nesmiselno, saj so ravni odseki strug zelo redki, pojavljajo pa se lahko v katerem koli
delu porečja, predvsem pa na območjih prehodov med posameznimi tipi. Mnogi
avtorji navajajo, da so ravne struge v naravi redke in so kot take skoraj vedno
posledica regulacij. Po naravni poti se pojavljajo le zaradi skalnih pragov ali breţin,
odpornih na bočno erozijo (zaradi ţivoskalne podlage, vegetacije ipd.) (Mikoš, 2000;
Bizjak, 2003; Fluvial hydrosystems, 1996; Ritter et al., 1995). Definicija izravnanih
strug je torej odvisna predvsem od kriterija kaj izravnano sploh je. To naj bi bile
nemeandrirajoče struge z vrednostjo sinusoidnosti pod 1,5 (Leopold in Wolman,
1957; Beechie et al., 2006). V literaturi se pogosteje pojavljajo definicije, ki izravnane
struge definirajo kot najmanj dinamične predele vodotokov (Beechie et al., 2006), kjer
moč vodotoka, ki je na voljo pri strugotvornem pretoku ne zadostuje za bočno erozijo
(Knighton, 1998). Nizkoenergijske izravnane struge Van den Berg smatra za stabilne
struge, saj se pogosteje pojavljajo kot sestavni del anastomoznih odsekov rek, tekočih
po skoraj ravnih naplavnih ravnicah (Van den Berg, 1995). Bizjakova definicija, ki se
najtesneje prilega izravnanim strugam, je definicija t.i. enostavnih strug. Te avtor
pojmuje kot struge z enakomernim strmcem, vrezane v homogeno vezane odporne
sedimente, kjer globočnica13 sinusoidno migrira med lepo razvidnimi bregovi (Bizjak,
2003). Tudi Alvarez izravnane struge opisuje kot stabilne struge z dokaj nizko
intenziteto širjenja in poglabljanja (Alvarez, 2005).
Slika 2.05: Alohtono utesnjena struga reke Koritnice tik pred sotočjem s Sočo.

Foto: Černuta, L.

13

Tudi globinska črta (ang.: thalweg): črta, ki povezuje najgloblje točke struge.
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Avtorji torej razlikujejo dvoje tipov izravnanih strug, ki se z vidika
fluviogeomorfnih procesov pojavljajo na povsem različnih območjih. V povirnih
(gorskih) predelih se energija vodotokov v preteţni meri porablja za globinsko
erozijo, izravnanim niţinskim vodotokom pa je zaradi pomanjkanja energije bočna
erozija in posledično njihovo bočno prestavljanje omejeno oziroma preprečeno.
Značilnost teh vodotokov je prav tako omejenost oziroma utesnjenost, vendar iz
povsem različnih vzrokov. Pri izravnanih odsekih vodotokov gre torej za dve vrsti
utesnjenosti oziroma omejenosti: avtohtono14 (niţinsko) in alohtono15 (gorsko).

2.2.2.2. Pramenaste struge
Pramenaste struge so tisti odseki vodotokov, kjer ta teče v številnih pramenih
med prodišči (Natek, 2003). Reke s takim tlorisnim tipom so v preteklosti označevali
kot »podivjane« (Mikoš, 2000). Pojavnost pramenastih vodotokov je v tesni povezavi
z zgoraj opisanimi (alohtono) utesnjenimi strugami, saj se tudi te pojavljajo predvsem
na odsekih z veliko reliefno energijo. To so tlorisne oblike srednje-energijskih
vodotokov z razponom specifičnih moči med 50 − 300 W m2 16 (Knighton, 1998).
Najpogosteje se pojavljajo na (strmejših) naplavnih ravnicah in vršajih (Chorley et al.,
1984). Kljub temu za nastanek pramenastih strug ni brezpogojno potrebna široka
naplavna ravnica, saj v odvisnosti od mnoţine pretoka prihaja med (alohtono)
utesnjenimi in pramenastimi strugami pogosto do medsebojne začasne preobrazbe.
Medtem ko se v obdobju srednjih in nizkih pretokov vodotoki med številnimi
mobilnimi prodišči delijo in ponovno zdruţujejo (Mikoš, 2000; Bizjak, 2003; Repnk,
2006), so prodišča ob višjih, a še vedno strugotvornih pretokih, pogosto preplavljena
tako, da struga dobi videz enojne, bolj ali manj izravnane struge. (Knighton, 1998).
Čeprav nekateri (Fluvial hydrosystems, 1996) omenjajo pramenaste struge tudi
kot tipične tlorisne oblike rek, tekočih v peščenem gradivu, gre v primeru pramenastih
rek večinoma za prodonosne reke (Knighton, 1998; Chorley et al., 1984; Leopold in
Wolman, 1957; Beechie et al., 2006; Van den Berg, 1995; Ritter et al., 1995; Mikoš,
2000). V grobem velja, da je v primeru peskonosnih vodotokov za nastanek tovrstnih
tlorisnih oblik odločilno pomanjkanje transportne kapacitete (zmogljivosti), pri
prodonosnih pa pomanjkanje transportne kompetence (zmoţnosti) vodnega toka
(Robert, 2003).
Za nastanek pramenastih rečnih odsekov je potrebna struga, pri kateri je
večina striţne napetosti vodotoka v stiku z dnom struge, kar je značilnost strmih,
širokih in plitvih17 strug (Mikoš, 2000; Chorley et al., 1984; Fluvial hydrosystems,
1996) trapezastega prečnega prereza, katerega drobna izoblikovanost je odvisna od
števila in poloţaja prodišč (Fluvial hydrosystems, 1996). Strmec pramenastih strug je
ponavadi manjši od 4 %, najpogosteje pa se giblje med 2 in 4 %. Pri teh strmcih se
najpogosteje pojavljajo brzice, vodne brazde in prodišča (Rosgen, 1994). V predelu
brzic je rečno gradivo velikostno izjemno nehomogeno (Bizjak, 2003). Tok prek njih
je vlaknaste oblike, zaradi večjega strmca je hitrejši in izrazito turbulenten, tako da
voda prek brzic kipi in buči (Natek, 2003). Vodne brazde oziroma plitve brzice (ang.:
Bočno prestavljanje avtohtono omejenih strug omejuje (aluvialna) naplavina oziroma aluvialna ravnica (»samoomejevanje«
vodotoka).
15
Bočno prestavljanje alohtono omejenih strug omejuje relief oziroma ţivoskalna podlaga.
16
Specifične moči vodnega toka energetsko najintenzivnejših pramenastih strug dosegajo do 600 W/m 2 (Van den Berg, 1995).
17
Razmerje med strugotvorno širino in globino struge (w y) presega 40 (Rosgen, 1994) oziroma 50 (Bledsoe, Watson, 2001;
Knighton, 1998). Pri vrednostih nad 50 naj bi struga stalno ostala pramenasta (Applied Fluvial Geomorphology, 1997).
14
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riffle) se začno najpogosteje pojavljati, ko strmec struge znaša okoli 2 %. Glede na
zgoraj opisane brzice je tok preko brazd bolj miren in počasen (Repnik, 2006).
Prodišča nastajajo na mestih oziroma v času, ko reki v predelu matice strugotvornega
pretoka zmanjka moči, potrebne za transport . Ponavadi je to v sredini struge, kar pa
ni nujno, saj je za globočnico, na katere lego znotraj struge močno vpliva vrednost
pretoka, značilno pogosto in intenzivno prestavljanje (Chorley et al., 1984).
Za nastanek pramenastih strug je torej najbolj pomembno časovno-prostorsko
kolebanje pretokov, od katerih je odvisna hitrost menjavanja erozije in akumulacije
(Ritter et al., 1995). Medtem ko je akumulacija začetni dejavnik oblikovanja prodišč
in posledično pramenastih strug, pa erozija s pojavom prebojev in prelivov povzroča
večjo kompleksnost vzorcev pramenastega vodotoka (Robert, 2003). Poleg časovnoprostorskega kolebanja pretokov se je kot najbolj pomembna izkazala erodibilnost
rečnih bregov oziroma odsotnost vezljivih in prisotnost nevezljivih naplavin (Ritter et
al., 1995; Van den Berg, 1995). Posledično so breţine nestabilne in slabo obstojne ter
tako dokaj slabo izraţene (Alvarez, 2005), dimenzije same struge pa teţko določljive
(Repnik, 2006).
Rečni odseki, na katerih prihaja do nastanka pramenov in odseki strug, brez
pramenov, imajo dokaj različne vrednosti posameznih hidravličnih in sedimentoloških
ter posledično morfoloških parametrov. Odseki, kjer prihaja do deljenja struge, so
ponavadi strmejši, struge so plitvejše in širše. To so odseki, podvrţeni večjim in bolj
dinamičnim morfološkim spremembam, kot nedeljeni odseki. Prodišča povečini
nastajajo in predvsem obstanejo zaradi razlik v spreminjanu hitrosti vodnega toka.
Hitrosti na območju brzic, brazd in tolmunov namreč naraščajo in upadajo različno
hitro. Pri pretokih in vrednostih hitrosti vodnega toka, ki zagotavljajo transport
gradiva večjih dimenzij, je hitrost preko tolmunov večja kot preko vodnih brazd
(Ritter et al., 1995). V tolmunih nastopi erodiranje pri pretokih, večjih od
strugotvornih (Q > Qb ), sedimentacija pa pri Q < Qb . V njih prihaja tako do
sedimentacije finega (peščenega) gradiva ob nizkih vodostajih (odsotnost grobih
frakcij v tolmunu). Pri vodnih brazdah pa je situacija obrnjena, saj nanašanje poteka
pri Q > Qb , odnašanje pa pri Q < Qb (Knighton, 1998). Med upadanjem pretoka, pri
določeni vrednosti le-tega, postane hitrost čez brazde večja od hitrosti preko tolmuna.
Na območju brazde se sedimentira večje gradivo, na območju tolmunov pa manjše in
jih posledično nikoli ne zasuje (Ritter et al., 1995).
Graf 2.01: Odnos med rečnim pretokom (kubični čevlji na sekundo) in povprečno hitrostjo vodnega
toka (čevlji na sekundo) prek tolmuna in vodnih brazd.

Vir: Ritter et al. (1995)
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Tako so prodišča, katerih formiranje je najintenzivnejše v strugah s strmcem manjšim
od 3 % (Bizjak, 2003), v rekah pogosto vedno na istem mestu, čeprav se ob skoraj
vsaki večji vodi zamenja material, iz katerega so zgrajeni (Natek, 2003). Območja
»pramenjenja« so torej trajna akumulacijska območja, med katerimi se gradivo
prenaša v obliki kratkotrajnih, a intenzivnih transportnih »valov« (Knighton, 1998).
Število prodišč znotraj posamezne pramenaste struge narašča z večanjem
specifične moči vodnega toka. Bolj kot to dejstvo pa na njihovo število najverjetneje
vpliva razmerje med maksimalno in minimalno vrednostjo specifične moči oziroma
hitrost upadanja specifične moči, saj se prodišča najintenzivneje formirajo pri hitrem
upadu pretokov in pretočne hitrosti vodotoka. Hitrost nastajanja prodišča se lahko
močno spreminja tako v horizontalni kot v vertikalni smeri (Knighton, 1998).
Za obstojnost prodišč je zelo pomemben njihov tip oziroma način njihovega
nastanka (Ritter et al., 1995). Glede obstojnosti se razlikuje dvoje prodišč in sicer
prodišča z majhno in veliko višinsko amplitudo. Prva so ob večjih pretokih
preplavljena in zaradi stalnega obnavljanja prodišča praktično brez vegetacijskega
pokrova. V primeru prodišč z veliko višinsko amplitudo, v literaturi pojmovana kot
otoki, pa temu ni tako, saj najvišji deli segajo vse do (in preko) višine poplavne
ravnice oziroma strugotvorne višine (Applied fluvial…, 1997). Posledično so to
geomorfno stabilne, erozijsko izolirane tvorbe, pogosto ţe poraščene s hidrofilno
pionirsko, včasih tudi ţe z drevesno vegetacijo. Vsi procesi, temeljni za prestavljanje
strug, so zaradi tega manj intenzivni, prodišča pa izredno obstojna in stabilna
(Chorley et al., 1984). Pri nas so zaradi prevlade hudourniških vodotokov, za katere je
značilna majhnost in velik strmec struge, otoki manj izraziti, manj stabilni in pogosti
(Bizjak, 2003).
Kot ţe rečeno, se prodišča na bolj ali manj ravnih rečnih odsekih ponavadi
nahajajo v osrednjem delu struge, v zavojih pa nastajajo predvsem ob notranjih
bregovih. Postopno se širijo in tako povečajo, da zasedejo preteţni del površine (in
prostornine) struge. S tem se zmanjša pretočna kapacitete struge, tok pa preusmeri na
območja večjih razlik v strmcu struge, ki so ponavadi ob strani struge, bliţje rečnih
bregov. To povzroča erozijo neodpornih breţin (Ritter et al., 1995) in posledično
bočne premike struge (Bizjak, 2003). Strugi na obeh straneh prodišča se tako povečata
(Ritter et al., 1995), kar privede do oblikovanja t.i. lečaste tlorisne oblike
pramenastega odseka vodotoka (Applied fluvial…, 1997). Ob tem lahko zaradi
neobstojnosti pride (predvsem v času večji pretokov) tudi do pojava avulzije (preboja)
rečne breţine (Chorley et al., 1984; Ritter et al., 1995), s čimer nastane nova struga, ki
z morebitno ponovno zdruţitvijo deljenih strug spreminja vzorec rečnih pramenov.
Stopnja »pramenjenja« se ponavadi izraţa kot odstotek dolţine določenega
rečnega odseka, razdeljenega s prodišči (Chorley et al., 1984), s številom aktivnih
(pod)strug oziroma številom prodišč na določenem prečnem prerezu vodotoka ali kot
razmerje med vsoto posameznih strug in dolţino pramenastega odseka (Applied
fluvial…, 1997).
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Slika 2.06: Pramenasta struga reke Soče zahodno od Čezsoče je šolski primer tovrstne tlorisne
izoblikovanosti vodotokov. Na tem rečnem odseku se tekom leta izmenjujejo praktično vsi procesi in
oblike, opisane v tem poglavju.

Vir: MKGP – GERK, 2008

2.2.2.3. Meandrirajoče struge
Meandri oziroma okljuki so zankam podobni rečni zavoji, ki jih vodni tok dela
ob majhnem strmcu. Ime so dobili po antični reki Meander, danes imenovani Büyük
Menderes v Mali Aziji (Natek, 2003). Ustrezneje kot o meandrirajočih strugah bi bilo
govoriti o vijugajočih strugah, saj prvo omenjeni izraz poudarja enakomernost,
simetričnost, drugi pa nerednost, asimetričnost. Kljub temu, da je termin vijugajočih
strug z vidika pojavnosti rečnih zavojev v naravi primernejši, je v diplomskem delu
uporabljen mednarodno uveljavljen izraz »meandrirajoča struga«.
Slika 2.07: Meandrirajoča struga reke Wampool v severni Angliji.

Vir: Meandering River Wampool, 2008
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Vzrok za nastanek meandrov naj bi bila prostorsko-časovna, periodična
nestabilnost hitrostnega profila vodnega toka, ki vodi do nastanka izmeničnih prodišč.
Podobna »anomalija« torej, kot v primeru nastanka pramenastih strug (Mikoš, 2000;
Dade, 2000).
Razvitost meandrov, ki je v osnovi odvisna od pretoka in strmca, avtorji
ocenjujejo predvsem na osnovi t.i. indeksa sinusoidnosti (ψ) oziroma vijugavosti, ki
predstavlja razmerje med dolţino struge vodotoka (Lc ) in dolţino rečne doline
(dolinske osi – Lv ) (Alvarez, 2005).

𝜓=

𝐿𝑐 𝑆𝑣
=
𝐿𝑣 𝑆𝑐

−

(2.07)

Brice18 je predlagal, da se vodotoke s sinusoidnostjo, manjšo od 1,05, smatra za ravne,
vodotoke z vrednostjo sinusoidnosti med 1,05 in 1,50 pa se zaradi podobnosti s
(matematično) sinusoido poimenuje »sinusoidne«. Termin »meandrirajoč vodotok« je
uporabil za vodotoke z indeksom nad 1,5. Kljub temu da vodotoki z večjimi
vrednostmi indeksa sinusoidnosti niso pogosti, je moč videti tudi primere odsekov
vodotokov s sinusoidnostjo nad 4 (Alvarez, 2005).
Poleg »klasičnih«, t.i. prostih meandrov, gre omeniti še t.i. ujete meandre. Ti
nastanejo ob sočasnem tektonskem dvigovanju ozemlja in hkratnem erozijskem
vrezovanju v ţivoskalno podlago, v katero se »ujamejo« (Natek, 2003; Geografija,
2001).
Slika 2.08: Ujeti meander na reki San Juan (Utah, ZDA).

Vir: Earth Science World Image Bank, 2008
18

Brice: Planform properties of meandering streams (1984);
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Meandrirajoči vodotoki se lahko pojavljajo tudi na bolj strmih odsekih
dolinskega dna. Zaradi večjega strmca in posledično večje specifične moči, se tovrstni
meandri za razliko od klasičnih razvijajo izjemno hitro, vsebujejo pa tudi več grobega
gradiva. Pri enaki širini struge imajo tovrstni meandri večje valovne dolţine, so torej
manj izraziti kot meandri rek tekočih v gradivu finejših frakcij (Fluvial hydrosystems,
1996). To so t.i. netipični meandri, ki ponavadi nastanejo kot slučajni, »začasni«
pojav na območju pramenastih vodotokov. Zaradi manjše stabilnosti, katere vzroki so
pojasnjeni v poglavju o pramenastih vodotokih, je pojavnost meandrov na teh
območjih precej kratkotrajna. Za tovrstne reke se v nekaterih virih uporablja izraz t.i.
»blodečih rek«. Zanje je značilna majhna do srednja sinusoidnost in kombinacija
pojavljanja in ponavljanja obojih, tako (rahlo) meandrirajočih kot pramenastih
odsekov, s širokimi in plitvimi strugami, medsebojno ločenimi s prodišči (Fluvial
hydrosystems, 1996).
Najirazitejše (prosto) meadrirajoče struge nastanejo na območjih srednjeenergijskih vodotokov (ω = 10 − 60 W m2 )19 (Knighton, 1998) s strmcem dna
struge pod 2 % (Rosgen, 1994). Takšne vode odlagajo na obreţje drobnozrnato
gradivo, ki so ga prenašale v suspenziji kot lebdečo plavino, katerih velikost pribliţno
ustreza transportnim zmoţnostim vodotoka (Alvarez, 2005; Bizjak, 2003). Breţine so
pri meandrirajočih vodotokih ravno tako kot pri nizkoenergijskih vodotokih z
izravnanimi strugami, t.i. avtohtono utesnjenih vodotokih, jasno izoblikovane, saj so
dokaj visoke, zbite in odporne. Kljub temu pa mora za nastanek izrazitih meandrov
prihajati tudi do lokalnega pojava manjše odpornosti breţin (Ritter et al., 1995).
Posledica delovanja lebdečih plavin so, za meandrirajoče vodotoke značilni,
parabolični prečni prerezi (Mikoš, 2000), katerih razmerje med strugotvorno širino in
globino je ponavadi manjše od 40 (Ritter et al., 1995) oziroma manjše od 12 (Rosgen,
1994). Takšen prečni prerez še pospeši razvoj meandrov, saj so striţne napetosti,
obratno kot pri pramenastih strugah, večinoma porazdeljene po rečnih bregovih.
Premeščanje struge poteka zaradi bočne erozije, ki spodjeda bregove na
zunanjih delih zavoja, kar povzroča širjenje (»napenjanje«) meandrov in tudi njihovo
dolvodno premikanje (Alvarez, 2005). Meandrirajoči vodotoki imajo torej zadosti
energije za bočno erozijo, a hkrati (v primerjavi s pramenastimi vodotoki) tudi dovolj
odporne breţine, da se ohranja sinusoiden potek struge (Knighton, 1998). Ko je
meander prevelik, ga reka preseka z novo strugo in staro opusti (Natek, 2003). Do
prebojev meandrov oziroma njihovih »vratov« pride na dva načina, in sicer v okviru
procesa bočne erozije ali s prelivi. Prvi primer je pogostejši pri »klasičnih« meandrih,
drugi pa prihaja do izraza pri vodotokih z ţe omenjenimi netipičnimi meandri, v času
nenadnih intenzivnih poplav (Fluvial hydrosystems, 1996). Pri tem nastajajo mrtvice
oziroma mrtvi, opuščeni rokavi v obliki polmeseca (ang.: oxbow lake), ki so, gledano
ekološko, podobni jezerom in povsem različni od matične reke (Alvarez, 2005).

19

Pri stabilnih meandrirajočih vodotokih naj bi te vrednosti znašale pod 10 W/m 2 (Van den Berg, 1995).
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2.2.2.4. Anastomozne struge
Navedeni termin je prvi leta 1957 uvedel Lane20 (Applied fluvial…, 1997).
Anastomozne reke oziroma rečni odseki so tako kot pramenaste reke sestavljene iz
več delnih strug (Alvarez, 2005). To so nizko-energijski vodotoki (ω < 10 W m2
oziroma 8 W m2 ), s strmcem dna struge, ki ponavadi ne presega 0,5 % (Rosgen,
1994) in s povezano mreţo posameznih, lokalno močno sinusoidnih strug (Ritter et
al., 1995; Fluvial hydrosystems, 1996). Struge so, tako kot meandrirajoče, relativno
globoke in ozke, z razmerjem med strugotvorno širino in globino manjšim od 10
(Ritter et al., 1995) oziroma 40 (Rosgen, 1994 ). Tudi v primeru anastomoznih rek je
večina (na)plavin v obliki finejših, predvsem meljasto-glinastih frakcij. Posledično so
bregovi anastomoznih rek v primerjavi z bregovi pramenastih struge stabilnejši, z
nazorno razvidnim strugotvornim nivojem (Alvarez, 2005; Fluvial hydrosystems,
1996; Knighton, 1998; Repnik, 2006).
Slika 2.09: Anastomozna struga v narodnem parku Everglades (Florida, ZDA).

Vir: Earth Science World Image Bank, 2008

Podobnost med pramenastimi in anastomoznimi vodotoki je le v tem, da se
enotne struge razcepijo oziroma razdelijo v dve ali več manjših delnih strug. Procesi
nastanka obojih pa so precej različni (Fluvial hydrosystems, 1996; Rosgen, 1994). Na
razvoj anastomozne tlorisne oblike struge vpliva več različnih faktorjev. Poleg tega,
da morajo strugo sestavljati vezljive naplavine21, ki preprečujejo širjenje jasno
razvidnega korita in pogojujejo nastanek paraboličnega prečnega prereza le-tega,
mora biti na območju anastomoznih rek prisotno periodično poplavljanje (Ritter et al.,
1995). V času poplav prihaja predvsem na območjih izven rečnega korita do
20

Lane: A study of the shape of channels formed by natural streams flowing in erodible material (1957)
Ker gre pri sedimentaciji vezljivih lebdečih plavin za usedanje (ne naplavljanje), bi bilo pravilneje govoriti o (vezljivih)
usedlinah (ne naplavinah). Za več podrobnosti glej poglavje »4.1.2.3. Sedimentacija vezljivih lebdečih plavin«.
21
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zmanjšanja transportne moči vodotoka, kar privede do odlaganja (najbolj grobega)
gradiva tik ob strugi. Ti procesi so glede na niţinski značaj tovrstnih rek zaradi velikih
količin suspendiranega materiala razmeroma intenzivni. Tako se vzdolţ struge, tik ob
rečnih bregovih tvorijo obseţni naravni nasipi, ki s časom povzročijo dvig nivoja dna
struge nad naplavno ravnico in zmanjšanje (relativne) strugotvorne globine. Ob višjih
vodostajih lahko pride na reliefno primernih mestih do t.i. prelivne avulzije (preboja),
katera povzroči deljenje struge in s tem formiranje novih »podstrug« (anastomoz) na
eni ter njihovo ponovno zdruţevanje na drugi strani (Knighton, 1998; Ritter et al.,
1995). Oblikovanje anastomoznih strug je tako v prvi vrsti odvisno od (primarne)
reliefne izoblikovanosti naplavne ravnice in od lokalne odpornosti vezljivih naplavin,
ki so se sedimentirale ob predhodnih poplavah.
Posamezne anastomoze so razdeljene z vmesnimi otoki, ki so ponavadi ţe v
dokaj zgodnji fazi nastajanja prostorsko (manj morfološko) stabilni. Stalnejše in
stabilnejše otoke, kateri sčasoma segajo nad poplavno ravnico, postopoma naseli
rastlinstvo. Trajnejša vzajemnost med stabilnostjo tovrstne tlorisne oblike in
prisotnostjo vegetacije se kaţe v nastajanju obseţnejših otokov, poraščenih z drevesno
vegetacijo (Knighton, 1998). Ti so glede na same struge mnogo bolj obseţni (široki),
saj naj bi bila širina teh vsaj trikrat večja od strugotvorne širine (Knighton, 1998;
Chorley et al., 1984). Stopnja anastomoznosti oziroma razvitosti anastomoznih strug
se podaja enako kot stopnja pramenjenja (Chorley et al., 1984; Applied fluvial…,
1997).
Slika 2.10: Delta reke Lene v Sibiriji (Rusija).

Vir: Lena Delta, 2007

Do formiranja anastomoz najpogosteje prihaja na območju delt, za katere so
anastomozne struge najbolj značilna tlorisna oblika. Na območju delte, kjer pri
25
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formiranju anastomoz ne pride več do zadnjega koraka, torej ponovne zdruţitve strug,
bi se lahko govorilo o dendritični tlorisni obliki, ki zaznamuje deltino čelo in ji daje
značilno pahljačasto obliko.

2.2.2.5. Kvantitativno razmejevanje med posameznimi tlorisnimi tipi
V okviru mnogih tipizacij tlorisnih oblik vodotokov so bile narejene tudi
kvantitativne študije pojavnosti posameznih tlorisnih oblik. Kot ţe rečeno so tlorisne
oblike dinamične tvorbe, ki se pod vplivom fluviogeomorfnih procesov stalno
spreminjajo (Alvarez, 2005). Te procese določajo hidravlični in sedimentološki
dejavniki, ki vplivajo na fizikalne procese v rečni strugi. Za nastanek različnih
tlorisnih oblik je ključno predvsem razmerje med intenziteto temeljnih
fluviogeomorfnih procesov, torej razmerje med erozijo, transportom in akumulacijo
(Knighton, 1998). Večina tipizacij tlorisne izoblikovanosti vodotokov, predvsem tistih
starejšega datuma, temelji na t.i. reţimski teoriji v okviru katere so avtorji poizkušali
poiskati korelacije med hidravličnimi in sedimentološkimi faktorji ter geometrijskimi
parametri struge. Ta teorija sicer daje pribliţne, a z vidika opazovanega pojava
zadovoljivo natančne enačbe (Mikoš, 2000).
Na tej osnovi so bile za potrebe razlikovanja tlorisnih oblik strug razvite
različne, predvsem empirične enačbe. Daleč največ tovrstnih enačb je bilo narejenih
za razločevanje med meandrirajočimi in pramenastimi vodotoki. Leopold in Wolman
(1957) sta prva podala enačbo, temelječo na strmcu dna struge (Sc ) in strugotvornem
pretoku (Qb ).
𝑆𝑐 = 0,013 ∙ 𝑄𝑏 −0,44

𝑚 𝑚

(2.08)

Graf 2.02: Razmejevanje med meandrirajočimi in pramenastimi strugami.

Vir: Knighton (1998)
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Henderson22 je z vključitvijo velikosti gradiva prvotno enačbo nekoliko prevrednotil.
Poleg Hendersona velikost srednjega zrna kot identifikatorja tlorisne izoblikovanosti
vodotokov poudarjajo tudi mnogi drugi23 (Van den Berg, 1995). Po Leopoldu in
Wolmanu je bilo na eni strani kar nekaj poizkusov izboljšanja omenjene enačbe, po
drugi strani pa so mnogi24 iskali tudi fizikalne osnove (razlage), ki bi pojasnile
empirične povezave, kot sta jih omenjena avtorja podala (Dade, 2000).
Parker25 je razmejitveni kriterij določil na osnovi razmerij (strugotvornih)
globine in širine struge ter strmca dna struge in Froudovega števila.
𝑆𝑐 =

𝐹𝑟 𝑦
𝑤

𝑚 𝑚

(2.09)

Vodotoki s strmci struge, manjšimi od tistih, ki jih določi zgornja enačba, meandrirajo
(Knighton, 1998).
Van den Berg (1995) je posamezne tipe tlorisnih oblik poizkusil razločiti na
osnovi diskriminantne analize, Bledsoe in Watson (2001) pa s pomočjo logistične
regresije. Van den Berg je na osnovi raziskave, narejene za 192 večjih rek (Qb >10
m3/s), izdelal večje število enačb, ki naj bi uspešno ločevale, meandrirajoče od
pramenastih vodotokov, tako v primeru prodonosnih kot peskonosnih rek (0,1 mm ≤
D50 ≤ 100 mm).
𝜔 = 900𝐷50 0,42

𝑊 𝑚2

(2.10)

Dobljena zaključna enačba nazorno prikazuje pomembnost velikosti srednjega zrna
kot identifikatorja tlorisne izoblikovanosti vodotoka.
Graf 2.03: Povezava med specifično močjo vodnega toka vodotoka in velikostjo srednjega zrna.

Vir: Van den Berg (1995)
22

Henderson: Stability of alluvial channels (1961);
Npr: a) Carson: The meandering-braided threshold (1984) in b) Ferguson: Hydraulic and sedimentary controls of channel
Pattern (1987);
24
Begin: The relationship between flow shear stress and stream pattern (1981); Ferguson: Hydraulics and hydraulic geometry
(1986);
25
Parker: On the cause and characteristic scales of meandering and braiding in rivers (1976);
23
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Bledsoe in Watson (2001) sta v svoji raziskavi uvedla t.i. indeks mobilnosti,
poimenovan tudi indeks erozivne moči. Ta je (nekakšna groba) kombinacija
najosnovnejših hidroloških in sedimentoloških spremenljivk, ki nakazuje odnos med
energijo vodnega toka in velikostjo gradiva v strugi.

𝑄𝑏
𝐷50

𝑆𝑐

𝑚
𝑠 0,5

(2.11)

Na osnovi tega faktorja26 sta na t.i. verjetnostnem diagramu kot funkcijo med Sc Qb 0,5
in D50 podala stopnjo verjetnosti za pojav pramenastih tlorisnih tipov vodotokov in
sicer za različne vrednosti pretokov in naklonov ter velikosti srednjega zrna (Bledsoe,
Watson, 2001).

Graf 2.04: Verjetnost pojavljanja pramenastih tlorisnih tipov peskonosnih vodotokov.

Vir: Bledsoe, Watson (2001)

2.2.2.6. Razprava
Za potrebe tega diplomskega dela so bili predstavljeni štirje glavni tipi tlorisne
izoblikovanosti vodotokov. Namen v diplomskem delu podane tipizacije je bil
predstaviti odnos meandirajočih vodotokov do ostalih tlorisnih oblik, kritično
ovrednotiti številne dosedanje tipizacije in odpraviti velike tipološke in še večje
terminološke neskladnosti med njimi.

26

Zapisani parameter je bil preurejen v indeks (Sc

υ=

μ
ρ

Qb

) (brezdimenzijsko število) z vključitvijo kinematične viskoznosti (υ);

𝐃𝟓𝟎𝛖

2

m s.
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V diplomskem delu uporabljeni termini so kombinacija prevodov in
poslovenjenih tujih terminov ali ustreznih (ţe uporabljenih) slovenskih inačic. Izbrani
so tako, da kar najbolje označijo oblikovanost tlorisnih oblik in intenzivnost njihovega
spreminjanja. Tako je »utesnjena struga« relativno ustrezen prevod termina »confined
channel«. Termin »meandrirajoča struga« je splošno sprejet ţe od samega začetka
raziskav. Pri terminih za označevanje večdelnih strug sta najbolj ustrezala termina
»pramenasta struga« (ang.: braided channel) in poslovenjen termin »anastomozna
struga« (ang.: anastomosed channel).
Našteti termini imajo v slovenščini sicer različne prevode. Mikoš termin
»braided channel« prevaja kot »razvejana struga«, (Mikoš et al., 2002), Bizjak (2003)
pa kot »deljena struga«. Isti avtor termin »razvejana struga« uporablja za termin
»anabranching channel«, ki ga tolmači kot večkratne glavne struge, ki so v zgornjem
bolj strmem toku reke večinoma nestabilne, v deltah pa stabilnejše (Bizjak, 2003).
Podobno kot v tej razlagi je ta termin tudi v tuji literaturi večinoma razumljen kot
nadpomenka pramenastim in anastomoznim strugam. Zgoraj omenjenemu terminu bi
najbolj ustrezal slovenski prevod »dendritična struga«. Kot alternativo angleškemu
izrazu anastomoznih strug Bizjak (2002) navaja slovenski izraz »razcepljena struga«.
Poleg tega omenja še izraze »sestavljena struga« in »mreţasta« oziroma »retikularna
struga«, ki bolj ali manj sovpadajo z opisano razlago anastomoznih strug.
Tudi v okviru dosedaj objavljene tuje literature prihaja do neskladij predvsem
pri izbiri ustreznih terminov in definicij za večdelne struge. Pomeni posameznih
terminov se dostikrat prekrivajo, včasih pa si celo nasprotujejo (Beechie et al., 2006).
Leopold in Wolman (1957) sta vse tipe večdelnih strug uvrstila v enotno
skupino (braided channels). Kasneje so to skupino razdelili na struge rek, ki so v tem
diplomskem delu poimenovane kot pramenaste na eni ter anastomozne in dendritične
struge na drugi strani (Knighton, 1998).
Termin »anastomozna struga« nekateri avtorji27 uporabljajo kot sopomenko
terminu »anabranching channels«, drugi28 pa temu nasprotujejo in jih medsebojno
ločujejo. V nekaterih primerih je termin anastomozen uporabljen kot sinonim za
pramenast vodotok (Leopold et al., 1964), v drugih pa se termina strogo ločuje med
seboj29. Definicija termina »anabranching channel« po Schummu30 se prekriva tako z
definicijo pramenastih strug, ki jih podajajo mnogi avtorji31, kot z razlago
anastomoznih vodotokov (Beechie et al., 2006).
Iz omenjenega je jasno, da ni povsem enotne klasifikacije tlorisnih oblik strug.
V grobem gre za poljubne klasifikacije, znotraj katerih avtorji opisujejo prevladujoče
fluviogeomorfne procese in reliefne oblike, značilne za posamezne tipe. Ena temeljnih
lastnosti tipizacij nasploh je namreč nezveznost, ki jo z namenom večje preglednosti
vsak posamezen avtor »vsili« v naravo pojavljanja (naravnih) procesov in pojavov.
Posledično to pomeni, da imajo kljub uporabi kvantitativnih kriterijev, tipizacije v
sebi vedno tudi določen subjektivni predznak.

27

Npr.: Knighton, Nanson: Anastomosis and the continuum of channel pattern (1993)
Npr.: Schumm: Patterns of alluvial rivers (1985)
29
Rust: A classification of alluvial channel systems (1978)
30
Schumm (1985)
31
Npr: Leopold and Wolman (1957)
28
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3. Prostorska razširjenost meandrirajočih odsekov rek na območju Slovenije
Kot je bilo omenjeno ţe v prejšnjih poglavjih, so meandri značilna tlorisna
oblika niţinskih, oziroma ravninskih vodotokov. Območja, na katerih bi rečni
meandri lahko nastali, so imenovana »območja potencialnega meandriranja
vodotokov« (v nadaljevanju OPMV). Izdvojena so bila na osnovi enačbe 2.08, ki sta
jo podala Leopold in Holman32. Mejne vrednosti naklonov, ki jih določa enačba,
zaradi mnogih dejavnikov sicer nekoliko nihajo (Bledsoe, Watson, 2001), a je
tovrstna (ne)natančnost izračuna v primeru obravnave celotnega površja Slovenije
zanemarljiva.
OPMV so v konkretnem primeru območja, na katerih naj bi meandrirale reke s
strugotvornim pretokom, večjim od 1 m3 s. Območja z naklonom večjim od 1,3 %,
torej niso upoštevana. Poleg teh so izločena tudi manjša (< 1 km2 ) območja in
prostorsko zaokroţena območja brez površinskih vodotokov. Tako izračunano OPMV
obsega dobrih 1750 𝑘𝑚2 oziroma slabih 9 % površja Slovenije. Večina OPMV se v
smeri JZ – SV razprostira od Slovenskega primorja do Pomurja. Povprečna
nadmorska višina območij znaša 239 metrov. Območje Blok je z 718 metri povprečne
nadmorske višine najvišje, OPMV reke Dragonje pa s povprečno 2 m najniţje leţeče
območje.
Ţe v prejšnjih poglavjih je bilo omenjeno, da je eden od pogojev nastanka
»klasičnih« meandrov odsotnost večjih frakcij v (na)plavini. OPMV so tako na osnovi
zrnavostne sestave naplavne ravnice razdeljena na preteţno debelozrnata in preteţno
finozrnata območja33.
Slika 3.01: Območje potencialnega meandriranja vodotokov, razdeljeno na območja preteţno
debelozrnatih in preteţno finozrnatih naplavin.

Viri podlage: Geološka zgradba Slovenije, 2004; Digitalni podatki, načrti in karte (meja Slovenije),
2009
Zaradi racionalizacije postopka je bil namesto povprečnega naklona dna struge uporabljen povprečen naklon dolinskega dna.
Razdelitev na preteţno debelozrnata in preteţno finozrnata območja je narejena na osnovi prevlade prvih oziroma drugih. Za
preteţno debelozrnata območja se smatra območja, kjer kot sestavini naplavne ravnice prevladujeta pesek in prod, naplavine
preteţno finozrnatih območij pa povečini sestavljata glina in melj. Večina naplavnih ravnic je sicer zrnavostno heterogena.
32
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Najobseţnejše površine preteţno debelozrnatega gradiva so v Pomurju (491 km2 ). Z
okoli 200 km2 obseţnim območjem mu sledita Dravsko-Ptujsko polje in Ljubljanska
kotlina ter osrednje območje Krške kotline (62 km2 ) in Spodnje Savinjske doline (29
km2 ). Območja preteţno drobnozrnatega gradiva, ki zaobsegajo slabih 40 % OPMV,
so mnogo bolj razpršena. Poleg obseţnih predelov na obronkih območij debelozrnatih
sedimentov sestavljajo še območje Ljubljanskega barja (130 km2 ), Slovenskega
primorja, Vipavske doline in kraških polj.
OPMV so poplavna območja, ki predstavljajo skoraj 60 % (562 km2 ) vseh
poplavnih območij v Sloveniji34, od tega je kar 347 km2 na območjih preteţno
drobnozrnatih sedimentov. Na OPMV prevladujeta dve vrsti poplav – poplave na
kraških poljih in niţinske poplave. Prve, značilne predvsem za Cerkniško in Planinsko
polje, nastanejo zaradi preseţka dotekajoče vode nad zmogljivostjo podzemnih
odtočnih kanalov in (ali) zaradi dviga piezometričnega nivoja nad površje. Niţinske
poplave pa se pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek, ko vode hitro pritečejo iz
višjega sveta in se razlijejo po naplavni ravnici (Natek, 2005). Te se na OPMV
pojavljajo praktično povsod izven območij kraških polj, najobseţnejše pa so ob
Dravinji, spodnji Krki, Savi na Breţiškem polju in ob spodnjem toku Sotle. Poleg
omenjenih dveh ne gre spregledati niti hudourniških poplav, ki se pojavljajo predvsem
na robnih območjih OPMV, na prehodu iz višjega sveta v ravnino.
Slika 3.02: Poplavna območja (pogoste poplave, redke poplave, katastrofalne poplave) znotraj OPMV.

Viri podlage: Opozorilna karta poplav, 2008; Geološka zgradba Slovenije, 2004; Digitalni podatki,
načrti in karte (meja Slovenije), 2009

OPMV povečini predstavljajo obseţne rodovitne ravnice, primerne za
poselitev. Po 2. svetovni vojni je na območju teh, še zlasti na dnu kotlin in širših
Po podatkih ARSO-a je v Sloveniji poplavno ogroţenih preko 300.000 ha površin, večje in obseţnejše poplave pa ogroţajo
94.000 ha površin. Slednja vrednost sovpada z izračunano površino poplavnih območij, prikazanih na sliki 3.02 (Naravne in
druge nesreče, 2008; Opozorilna karta poplav, 2008).
34
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dolin, prišlo do izrazite koncentracije prebivalstva in gospodarskih dejavnosti (Natek,
2005). Intenzivnost antropogene preobrazbe pokrajine je jasno razvidna iz rabe tal. Za
OPMV velja, da so to tako močno urbanizirana območja, kot tudi območja z nekoliko
nadpovprečno usmerjenostjo v kmetijstvo, saj znaša vsota deleţev kmetijskih in
pozidanih površin 71 % skupne rabe tal, kar je pribliţno dvakrat več od povprečja za
Slovenijo.
Graf 3.01: Raba tal v Sloveniji in OPMV.

Vir: MKGP (spletne aplikacije), 2008

Tudi znotraj OPMV so velike razlike v intenzivnosti rabe tal. Kar je značilno
za večino naplavnih ravnic znotraj OPMV (intenzivna agrarna in urbana raba tal), ne
velja za območja kraških polj. Na njih je namreč veliko več travniških površin,
njivskih in pozidanih površin pa precej manj.
Slika 3.03: Raba tal v Pesniški dolini. Medtem ko sta Pesnica in Drvanja zaradi obseţnih
hidromelioracijskih posegov bolj ali manj izravnani (3. razred morfološke ohranjenosti), pa Stara
Pesnica prosto meandrira (glej tudi sliko 9.01 v poglavju »9. Priloge«).

Vir: MKGP (spletne aplikacije), 2008
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Slika 3.04: Raba tal na Planinskem polju. Unica je zaradi manj intenzivne agrarne in urbane rabe tal
ostala morfološko zadovoljivo ohranjena, saj se tako kot večina vodotokov na kraških poljih po
morfološki ohranjenosti uvršča v 1 – 2. razred.

Vir: MKGP (spletne aplikacije), 2008

Glede na to, da je deleţ antropogene preobrazbe pokrajine na OPMV dvakrat
večji od vrednosti za Slovenijo in dejstva, da je OPMV povečini poplavno območje,
so bili za »nemoteno« delovanje druţbe potrebni različni ukrepi. Ker so bili
meandrirajoči vodotoki na poplavnih območjih ena temeljnih preprek človekovim
dejavnostim, so bili podvrţeni različnim posegom.
Regulacije vodotokov v okviru hidromelioracij so močno spremenile
morfologijo vodotokov, tako da je večina vodotokov znotraj OPMV morfološko slabo
ohranjena35 (glej sliki 9.03 in 9.04 v poglavju »9. Priloge«).

Kategorizacija morfološke ohranjenosti vodotokov je bila narejena v okviru študij z naslovom »Kategorizacija pomembnejših
vodotokov po naravovarstvenem pomenu«, ki jih (je) opravlja(l) Vodnogospodarski inštitut. V njih je podana ocena morfološke
ohranjenosti slovenskih vodotokov glede na intenzivnost antropogenih posegov vanje. Vodotoki (zajetih je pribliţno 10000 km
vodotokov od registriranih 26989 km) so kategorizirani v 4 osnovne in 3 medrazrede (Pregled stanja…, 2001).:
 1. (naravno ohranjeni) in 1 – 2. razred (neznatne motnje): naravno morfološko ohranjeni odseki vodotokov, delovanje
naravnih procesov je nemoteno.
 2. razred: odseki vodotokov v katere je bilo sicer opazno poseţeno, a spremembe niso tehnične narave.
 2 – 3. razred: mejni razred med razmeroma ohranjenimi in močno spremenjenimi rečnimi odseki. Za ta razred so
značilni npr. odseki z enostransko utrjenimi breţinami. Zaraščeni, v preteklosti regulirani rečni odseki.
 3. razred: močno prizadeti rečni odseki.
 3 – 4. in 4. Razred: povsem spremenjeni odseki vodotokov. Rečni odseki so spremenjeni v bolj ali manj odtočne
vodne kanale s povsem obzidanimi breţinami in dnom struge. Lahko so celo nadkriti.
35
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Graf 3.02: Deleţ (%) morfološke ohranjenosti vodotokov v Sloveniji, znotraj OPMV-ja in na kraških
poljih.

Vir: Kategorizacija vodotokov, 2008

Na OPMV prevladujejo morfološko močno spremenjeni vodotoki (3. razred), za
katere so značilne klasične regulacije na intenzivno melioriranih kmetijskih zemljiščih
(Pregled stanja…, 2001). Vodotokov z naravno morfološko ohranjenostjo (1. in 1. – 2.
razred) je na OPMV izredno malo. Povsem naravno ohranjenih (1. razred) vodotokov
praktično ni več. Medtem ko je v Sloveniji vodotokov z naravno morfološko
ohranjenostjo skoraj polovica vseh, pa deleţ le-teh na območju OPMV znaša le 10 %.
Poudariti gre, da preteţni deleţ naravno ohranjenih vodotokov znotraj OPMV
predstavljajo vodotoki na kraških poljih. Največja kraška polja (Cerkniško, Planinsko,
Kočevsko-Ribniško in Radensko) s pribliţno površino 65 km2 namreč zaobsegajo le
3,7 % površine OPMV, vodotoki kraških polj pa zastopajo kar tretjino (33,1 %) vseh
morfološko ohranjenih vodotokov znotraj OPMV, saj je kar dve tretjini (67,3 %)
absolutnih dolţin vodotokov na kraški poljih naravnih vodotokov. Morfološko so
torej najbolje ohranjeni prav meandri na kraških poljih, t.j. na tistih območjih, kjer je
poplavljanje rek ţe od nekdaj običajen in nemoteč pojav.
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4. Meandriranje
Splošna predstavitev meandrirajočih vodotokov je bila vključena ţe v poglavju
o tlorisni izoblikovanosti vodotokov (poglavje »2.2. Tlorisne oblike struge«), kjer je
bila v ospredju primerjava posameznih tlorisnih oblik. Pričujoče poglavje, ki
predstavlja jedro diplomske naloge, pa je namenjeno natančnejši preučitvi temeljnih
lastnosti meandrirajočih vodotokov in procesov njihovega (pre)oblikovanja. Poglavje
je sestavljeno iz dveh delov: prvi del vsebuje teoretično preučitev, drugi pa aplikacijo
teoretičnih ugotovitev na praktičnem primeru.

4.1. Teoretična analiza meandrirajočih vodotokov
Teoretična analiza meandrirajočih vodotokov predstavlja najobseţnejše
podpoglavje. Tudi to je sestavljeno iz dveh delov: v prvem so obravnavane osnovne
lastnosti meandrirajočih vodotokov, v drugem pa so predstavljeni procesi njihovega
(pre)oblikovanja.

4.1.1. Osnovne lastnosti meandrirajočih vodotokov
Pričujoče podpoglavje je razdeljeno na tri dele. V prvem delu so predstavljene
morfološke značilnosti meandrov, v drugem temeljne teorije nastanka meandrirajočih
vodotokov, v zadnjem pa so omenjene in predstavljene lastnosti naplavin, ki kot
procesološko-morfološki medij predstavljajo skupen imenovalec vsem strugotvornim
procesom in vez na relaciji proces-oblika.

4.1.1.1. Morfološke značilnosti meandrov
S tlorisnega vidika predstavlja rečni meander zaporedje dvojice rečnih zavojev
vzdolţ dolinske osi (X)36, oziroma vzdolţ (povprečne) dolvodne smeri vodotoka.
Rečni zavoj je odsek meandra med dvema prevojema meandra in torej obsega
polovico samega meandra.

Smer dolinske osi je v primeru kraških vodotokov zaradi mnogih posebnosti naplavnih ravnic na kraških poljih pogosto teţko
določiti.
36
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Slika 4.01: Temeljne tlorisno-morfološke značilnosti meandrirajočega vodotoka.

Vir: prirejeno po Julien (2002)

Vzdolţno dimenzijo meandra se ponavadi označuje z dejansko dolţino struge
Lmc in z valovno dolţino meandra (λ). Slednja predstavlja najkrajšo razdaljo med
dvema, vzdolţno skrajnima točkama zavoja, ali pa razdaljo med sredino struge na
enem in drugem skrajno vzdolţnem delu meandra. V povezavi z valovno dolţino
meandra obstajajo mnoge empirične povezave. V preteklosti so se iskale predvsem
korelacije med valovno dolţino in rečnim pretokom. Tovrstnih povezav, tudi med
seboj izjemno različnih, je ogromno. Razlikujejo se predvsem po upoštevanju
različnih vrst pretokov – od srednjega letnega (ali mesečnega), maksimalnega letnega
(ali mesečnega) do strugotvornega pretoka (λ (5)) (Applied fluvial…, 1997;
Knighton, 1998).
Tabela 4.01: Povezava valovne dolţine z nekaterimi drugimi lastnostmi meandrirajočih vodotokov.
Valovna dolţina
λ (1)
λ (2)
λ (3)
λ (4)
λ (5)
λ (6)
λ (7)

10 − 14w
10,9 ∙ w 1,01
3 − 5R m
4,7 ∙ R0,98
m
54,3 ∙ Q0,5
b
618 ∙ Qo,43
∙ M −0,74
b
o,34
1936 ∙ Q m ∙ M −0,74

Vir
Schumm, 1977; Chorley et al., 1984; Robert, 2003;
Leopold in Wolman, 1957;
Julien, 2002;
Leopold in Wolman, 1957;
Applied fluvial…, 1997;
Applied fluvial…, 1997; Knighton, 1998; Schumm, 1977;
Applied fluvial…, 1997; Knighton, 1998; Schumm, 1977; Ahnert, 1996;

Na splošno se valovna dolţina meandrov z večanjem pretoka povečuje, saj imajo
meandri večjih rek večje valovne dolţine kot meandri majhnih potokov. Enako
pravilo velja za povezavo valovne dolţine s strugotvorno širino vodotoka (λ (1) in
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λ (2)) in t.i. (povprečnim) sredinskim krivinskim radijem rečnega zavoja (λ (3) in
λ (4)). Drugače pa je s povezavo, ko v enačbi nastopa tudi deleţ glinasto-meljaste
frakcije. Ker so vodotoki, tekoči v drobnozrnatih naplavinah, ponavadi bolj vijugavi
(imajo manjše valovne dolţine) kot pretočno primerljivi prodonosni vodotoki, je za
odnos med valovno dolţino in deleţem glinasto-meljaste frakcije značilna negativna
korelacija (λ (6) in λ (7)).
Slika 4.02: Valovna dolţina meandra kot funkcija srednjega pretoka (Q m ) in glinasto-meljastega deleţa
v naplavinah (M).

Vir: Ahnert, 1996

Z razmerjem med dejansko dolţino struge vodotoka in valovno dolţino meandra se
označuje sinusoidnost (zavitost) meandrirajočega vodotoka.

𝜓=

𝐿𝑚𝑐
𝜆

−

(4.01)

Tabela 4.02: Empirično razmerje med vrednostjo sinusoidnosti in deleţem gline in melja v naplavinah
(𝜓(1)) ter razmerje med vrednostjo sinusoidnosti in razmerjem med strugotvorno širino in globino
w
vodotoka (F = (𝜓(2))). Značilnosti meandrirajočih vodotokov so vezljive naplavine in majhno
y

razmerje med širino in globino vodotoka.
Sinusoidnost
𝜓 (1)
𝜓 (2)

0,94M 0,25
3,5F −0,27

Vir: Schumm, 1977
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Lateralno dimenzijo meandrov se najpogosteje opisuje s širino (Wm ) oziroma
amplitudo37 (A) meandra. Ta je lahko tako kot valovna dolţina meandra določena z
razdaljo med dvema bočno skrajnima točkama zavoja (temenoma zavoja), oziroma z
razdaljo med sredino struge na enem in sredino struge na drugem skrajno bočnem
delu meandra (kot je prikazano na sliki 4.01) (Julien, 2002).
Tabela 4.03: Povezava širine meandra s strugotvorno širino (Wm (1) in Wm (2)) in njegovo valovno
dolţino (Wm (3)). Z obema je v pozitivni korelaciji.
Širina meandra
Wm (1)
Wm (2)
Wm (3)

4,5w
2,7 ∙ w1,1
0,45λ

Vir
Julien, 2002;
Leopold in Wolman, 1957;
Julien, 2002;

Pomemben karakteristični podatek tlorisne izoblikovanosti vodotoka je tudi t.i.
(zunanji) krivinski polmer oziroma krivinski radij zavoja. Z njim se namreč poda
»polmer zavoja« vodotoka, tj. polmer krivulje, ki se kot izsek kroţnice38 najbolj
prilega zunanjemu bregu oziroma sredini struge meandra. Krivinski polmer se tako po
smeri kot po velikosti stalno spreminja. Najmanjši je ponavadi na temenu, največji
(∞) pa na prevoju (Julien, 2002). Krivinski radij v kombinaciji s širino struge tvori
brezdimenzijsko razmerje (R z /w), ki izraţa ostrino zavoja. Manjše kot je omenjeno
razmerje, večja je zakrivljenost zavoja meandra. Za bolj plastično ponazoritev
zakrivljenosti zavoja pa je bolj kot omenjeno razmerje primerna njegova recipročna
vrednost, imenovana koeficient zakrivljenosti zavoja39 (K z ). Ker so mnoge raziskave
pokazale, da se razmerje med radijem zavoja in širine struge najpogosteje pribliţujejo
oziroma gibljejo okoli 3 (Deng, 2002) oziroma med 2 in 3 (Alvarez, 2005; Langbein,
Leopold, 1966; Robert, 2003), se koeficient zakrivljenosti zavoja najpogosteje giblje
med vrednostima 0,33 in 0,5.
Poleg značilne vijugaste tlorisne izoblikovanosti imajo meandrirajoči
vodotoki tudi značilen prečni prerez. Meandrirajoči vodotoki, tekoči v vezljivih
naplavinah, imajo ponavadi globoke in ozke struge. Pri njih je razmerje F ponavadi
manjše od 40 (Ritter et al., 1995) oziroma manjše od 12 (Rosgen, 1994). Prečni
prerezi rečnega korita so najčešče parabolične (Mikoš, 2000), v zavojih lahko močno
asimetrične oblike (Robert, 2003), in so kot taki s hidravličnega vidika dokaj podobni
hidravlično najugodnejšim polkroţnim prerezom40 (Steinman, 1999).
Kraški vodotoki, ki tečejo po vezljivih naplavinah, naj bi torej imeli močno
vijugave struge, katerih dolţine so v primerjavi z valovno dolţino meandrov relativno
dolge, amplitude pa velike. Poleg tega naj bi bile struge relativno močno zakrivljene z
dokaj velikimi odklonskimi koti (θ). Zaradi visokega deleţa glinasto-meljaste
frakcije, ki povzroča večjo erozijsko odpornost rečnih korit, naj bi se razvijali ozki
prečni prerezi s strmimi, jasno izraţenimi breţinami (Applied fluvial…, 1997). Na
vprašanje zakaj prihaja do takšne izoblikovanosti, pa bodo odgovorila naslednja
poglavja.
Amplituda predstavlja največji odmik struge vodotoka od dolinske osi. V povprečju je dvakrat manjša od širine meandra.
Ker zavoji v naravi niso kroţni loki, pri določitvi krivinskega radija pogosto nastanejo teţave (Geomorphological techniques,
1981).
1
w
39
Koeficient zakrivljenosti zavoja, ki je v bistvu obratna vrednost razmerja R z w (K z =
= ), zaobsega vrednosti med 0 in
37
38

Rz w

Rz

1. Vrednost 0 imajo ravni odseki, vrednost 1 pa zavoji strug z enako velikim krivinskim radijem in strugotvorno širino, torej
povsem zakrivljeni zavoji.
40
Za polkroţni prečni prerez velja, da lahko ob enaki površini prevaja največji moţni pretok vode izmed vseh, oziroma da je za
določen pretok površina prečnega prereza najmanjša (Steinman, 1999).
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4.1.1.2. Osnovne teorije nastanka rečnih meandrov
O vzrokih nastanka meandrirajočih vodotokov je bilo v preteklem stoletju
mnogo napisanega. Razvitih je bilo kar nekaj različnih teorij. Nekatere se razlikujejo
le v podrobnostih, druge pa so si celo diametralno nasprotne. Takšni sta t.i.
disipacijska teorija (t.i. koncept o porabi odvečne energije) in t.i. redukcijska teorija
(minimizacija energijske porabe vodotoka). Pri prvi gre za teţnjo po porabi
»odvečne« energije, pri drugi pa za zmanjševanje izgub energije vodnega toka
(Alvarez, 2005).
Pri disipacijski teoriji gre za trditev, da vodotok s preseţkom erozijske
zmogljivosti, transportne kompetence in kapacitete, skuša vzpostaviti dinamično
ravnovesje41 s porabo energije na dva načina: z globinsko in (ali) bočno erozijo. Ker
globinska erozija in poglabljanje niţinskih (ravninskih), ţe tako poloţnih vodotokov
nista ravno intenzivna, vodotok odvečno energijo porablja (opravlja energijsko
»samodestrukcijo«) predvsem v okviru procesa bočne erozije s posledičnim
podaljševanjem odseka samega. Z globinsko ali pa z bočno erozijo, ki je pri
meandrirajočih vodotokih med navedenima bolj izrazita, si vodotok zmanjša
(povprečni) strmec korita in s tem zmanjša tudi preseţek energije, s čimer uravnoteţi
(fluviogeomorfne) procese znotraj vodotoka (Knighton, 1998). Disipacijska teorija,
kateri bi se lahko reklo tudi »teorija o namenskem podaljševanju struge«, velja
predvsem za reke z večjo specifično močjo, tj. meandrirajoče reke v peščenem
gradivu.
Ker so preseţki energije in njihove posledice v primeru niţinskih vodotokov z
majhno specifično močjo, tj. vodotokov v vezljivih naplavinah, prej izjema kot
pravilo, pogosteje obvelja redukcijska teorija. Tej bi se, za razliko od disipacijske
teorije, lahko preprosteje reklo tudi »teorija o nenamenskem podaljševanju struge«.
Ta namreč zagovarja tezo, da vodotok z majhno močjo teţi k redukciji nadaljnjih
energijskih izgub na najniţjo moţno raven, kar privede do tega, da vodotok v iskanju
»najlaţje« smeri »nenamenoma« podaljšuje strugo. Kar povezuje to teorijo s prej
omenjeno je, da gre v obeh skrajnih primerih za teţnjo po uravnoteţenju fluvialnih
procesov v strugi, ki se posledično kaţejo v različnih odnosih med morfološkimi
procesi. Zmanjšanje moči vodnega toka je torej lahko rezultat meandriranja, lahko pa
je tudi vzrok nastanka le-tega (Alvarez, 2005).
Z vsebino ene in druge predstavljene teorije se prepleta perturbacijska teorija.
Ta kot najpomembnejši vzrok nastanka meandrov poudarja različne pokrajinske
»anomalije«, nahajajoče se na naplavni ravnici (Alvarez, 2005). Pokrajinske
»anomalije« predstavljajo takšni in drugačni pokrajinski pojavi (različna odpornost
naplavinskega gradiva, reliefne ovire oziroma različne geološke strukture, vegetacija,
antropogeni objekti itd.), ki na kakršenkoli način vplivajo na vodotok in s tem na
njegovo tlorisno izoblikovanost (Applied fluvial…, 1997). V primeru vodotokov na
kraških poljih predstavljajo najpomembnejšo »anomalijo« geomorfne značilnosti
kraškega polja. »Anomalije« vplivajo na tlorisni potek vodotoka tako neposredno kot
posredno. V prvem primeru gre za ovire večjih dimenzij, ki vodotok neposredno
preusmerijo, v drugem primeru pa gre za manjše ovire, ki na tlorisno izoblikovanost
učinkujejo preko vpliva na izoblikovanost prečnega prereza ali preko vpliva na
mikroizoblikovanost dna. V vodotoku, ki teče po skoraj izravnanem površju namreč
ţe praktično vsaka najmanjša izboklina ali vdolbina, ki je vodotoku »v napoto«, s
prostorsko (pre)razporeditvijo fluviogeomorfnih procesov povzroči odklon le-tega
Meandrirajoči odseki vodotokov naj bi bili tista »najbolj verjetna« tlorisna izoblikovanost vodotokov, katera je najdlje časa v
dinamičnem ravnovesju oziroma je temu »stanju« relativno najbliţje (Deng, 2002).
41
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proč od smeri dolinske osi (Likar, 1999). »Anomalije« imajo pri nastajanju meandrov
lahko tako pozitivno42 kot tudi negativno43 vlogo, saj lahko njihov razvoj pospešujejo
ali omejujejo (Julien, 2002; Knighton, 1998).
Slika 4.03: Vpliv »anomalije« na razvoj meandrov. Poleg tega, da imajo določene »anomalije«
pozitivno, določene pa negativno vlogo, se vloga posamezne »anomalije« (lahko) spreminja tudi
časovno. Na sliki je primer »anomalije«, ki je bila v prvi fazi razvoja »katalizator«, kasneje pa je
postala »dušilec« razvoja meandra.

Vir: Applied fluvial…, 1997

Ker pa hidrodinamika v osnovi temelji na empirično potrjenih fizikalnih
načelih o ohranitvi mase, energije in gibalne količine (Plazl, 2008), ki predstavljajo
primarni faktor vseh fluviogeomorfnih procesov, je osnovna teorija nastajanja
meandrov t.i. preservacijska teorija, oziroma teorija persistence. Z vidika
meandrirajočih vodotokov ima posebno vlogo načelo o ohranitvi gibalne količine.
Ohranitev gibalne količine (𝐺 = 𝑚𝑣 ), katera ima kot (fizikalna) vektorska količina
opredeljeno tako velikost kot smer, namreč povzroča, da vodni tok in posledično
vodotok na mikro ravni stalno teţi k ohranitvi prvotne smeri.
Slika 4.04: Rečni zavoj s točkami, ki nakazujejo rečne mikroodseke. Vsak mikroodsek v danem
primeru sestavljajo tri točke: ABC, BCD, CDE, DEF,... Na mikroravni vsak izmed odsekov teţi k
izravnavi, kar povzroči vijugavost na makroravni.

Vir: prirejeno po Likar (1999)
42
43

Pozitivna »anomalija« (odklon vodotoka od dolinske osi) povzroča povečanje sinusoidnosti.
Negativna »anomalija« (odklon proti dolinski osi) povzroča zmanjševanje sinusoidnosti.
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Tako se lahko pozitivno-povraten proces nastajanja meandrov vzpostavi ţe ob
najmanjši (tlorisni) »anomaliji«. Ker v (aluvialni) strugi tekoče vode nič trajno ne sili
v kroţenje oziroma vijuganje, ta teţi k izravnanosti v primarni smeri gibalne količine,
tj. v smeri tangente navidezne kroţnice, ki se tlorisni »anomaliji« (rečnemu zavoju)
najbolj prilega. Ker enako velja za vsaki rečni »mikro« odsek, to povzroča teţnjo po
izravnavi vsakega mikro odseka. Vsaka taka izravnava preteţno prekrivajočih se
»mikro« odsekov pa povzroča vse večje vijuganje na »makro« nivoju (slika 4.05)
(Likar, 1999).
Slika 4.05: Primerjava vodotokov pred in po (delni) mikro izravnavi v primeru ravne naplavne ravnice.
Dalj časa trajajoče izravnavanje na mikroravni povzroča kompleksno vijugavost na makroravni.

Vir: Likar, 1999

Tlorisna izoblikovanost, prikazana na sliki 4.05 bi se razvila le ob predpostavki
povsem ravne naplavne ravnice (0°), vrednosti sinusoidnosti takšnih vodotokov pa bi
teoretično lahko bile izredno visoke. Ker pa mora za obstoj tekočih voda znašati
minimalni lokalni naklon naplavne ravnice oziroma struge več kot 0°, pa do takšne
vijugavosti ne more priti.
Slika 4.06: Primerjava vodotokov pred in po (delni) mikro izravnavi v primeru nagnjene naplavne
ravnice. V primeru ţe rahlo nagnjene naplavne ravnice do rezultata prikazanega na sliki 4.05 ne bi
prišlo, saj vodotok ne more teči navkreber.

Vir: prirejeno po Likar, 1999

Če se posploši, da vodotok vijuga v enakomernih, enako velikih izmenjajočih
si polkrogih (t.i. »cirkularna tlorisna izoblikovanost«) (slika 4.07) po rahlo nagnjeni
naplavni ravnici (npr. kot v primeru rahlo nagnjene mize), katera je povsem brez
»anomalij«, velja, da je največja moţna sinusoidnost vodotoka π 2 ~1,57.
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Slika 4.07: Meander vodotoka, sestavljen iz dveh polkroţnih zavojev.

Vir: prirejeno po Deng (2002)

Ta vrednost sicer sovpada z najpogostejšo vrednostjo sinusoidnosti vodotokov, katera
niha med 1,4 in 1,6 (Deng, 2002), vendar pa kot bo razloţeno kasneje, polkroţna
izoblikovanost zavojev z vidika redukcijske teorije ni najugodnejša tlorisna oblika
vodotoka. Hkrati s tem so tudi dejavniki, ki vplivajo na razvoj meandrov vse prej kot
konstantni, tako da znašajo posamezne sinusoidnosti tudi mnogo več44 (tudi več od 4).
Do večje oziroma manjše sinusoidnosti torej prihaja zaradi (dolvodnih) »anomalij«, ki
kot ţe povedano v določenih primerih pomenijo povečanje, v drugih pa zmanjšanje
sinusoidnosti. Ker pa je površina naplavnih ravnic, po katerih reke meandrirajo, na
Zemlji zelo obseţna, se »naključne« pozitivne in negativne »anomalije« »izničijo«,
kar posplošeno gledano povzroči konstanten naklon površja (»efekt nagnjene mize«)
in povprečno sinusoidnost med 1,4 in 1,6 (π 2).
Kot ţe omenjeno, rečno vijuganje v obliki polkrogov energijsko ni
najefektivnejše. Bolj učinkovito je v primeru t.i. »trigonometrirane tlorisne
izoblikovanosti«. V takem primeru tlorisne izoblikovanosti vodotoka se odklonski
kot45 vodotoka spreminja na način kot ga opisuje »sinusoida«, torej sorazmerno s
sinusno oziroma kosinusno vrednostjo46 dolţinskega deleţa (x Lmc ).
𝜃 = 𝜃𝑚 𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑥
𝐿𝑚𝑐

𝑟𝑎𝑑

(4.02)

Odklonski kot θ na določeni oddaljenosti od začetka rečnega odseka je torej funkcija
maksimalnega odklonskega kota θm in razmerja med to oddaljenostjo (x) ter celotno
dolţino meandra (Lmc ) (Langbein, Lepold, 1966; Adam, 2006; Julien, 2002;
Knighton, 1998).
Teoretično bi ob večkratnih pozitivnih »anomalijah« (v primeru krajših rečnih odsekov) lahko prišlo tudi do zelo visokih
vrednosti sinusoidnosti. V skrajnem primeru bi ob neskončno majhni valovni dolţini in neskončno veliki amplitudi sinusoidnost
dosegla neskončne razseţnosti. Na tem mestu se zastavlja naslednje vprašanje: ali ima potemtakem sklenjena poplavna vodna
površina vodotoka vrednost 𝜓 → ∞?
45
Odklonski kot (𝜃) označuje odklon struge od povprečne dolvodne smeri vodotoka – smeri dolinske osi (slika 4.01).
46
V primeru obeh trigonometričnih funkcij se odklonski kot spreminja enako, saj sta funkciji le medsebojno fazno zamaknjeni, v
bistvu pa sta enaki. Uporaba ene ali druge je odvisna od definicije začetka oziroma konca meandra. Ker se kot začetek meandra
ponavadi smatra mesto največjega odklonskega kota (𝜃𝑚 ) (glej sliko 4.01 in 4.08), je ustreznejša uporaba kosinusne funkcije.
Sinusno funkcijo bi se lahko uporabilo, če bi bil začetek meandra definiran na temenu zavoja.
44
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Slika 4.08: Primerjava tlorisne izoblikovanosti vodotoka v naravi (zgoraj) in spreminjanje odklonskega
kota v odvisnosti od dolvodne razdalje.

Vir: Julien, 2002

Trigonometrirana tlorisna oblika meandrirajočega vodotoka torej ni sinusoida. Le
spremembe smeri rečnega korita se spreminjajo v odvisnosti od sinusne oziroma
kosinusne funkcije relativne dolvodne oddaljenosti (Langbein, Leopold, 1966).
Slika 4.09: Primeri potekov trigonometriranih tlorisnih oblik vodotokov za posamezne maksimalne
vrednosti odklonskih kotov (θm ).

Vir: Langbein, Leopold, 1966
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V primeru harmonično trigonometrirane izoblikovanosti meandrov bi skrajna meja
maksimalnega odklonskega kota teoretično lahko znašala okoli 2,2 radiana (125°). To
je namreč vrednost, pri kateri bi se sosednja kraka meandra dotaknila (Langbein,
Leopold, 1966). Do tega pa brez »anomalij« ne more priti, saj je tudi v primeru
tovrstne izoblikovanosti meandrov maksimalni odklonski kot določen s pogojem
minimalnega naklona (> 0°). Tako tudi v tem primeru maksimalni odklonski kot ne
more preseči 90°.
Teoretična sinusoidnost trigonometriranih meandrov je enaka recipročni
vrednosti povprečne kosinusne vrednosti posameznih odklonskih kotov (cos θ), ki se
s pomočjo enačbe 4.02 za določen maksimalni odklonski kot (θm ) izračunavajo na
medsebojno enako oddaljenih mestih (Δx). Zadovoljiv pribliţek tovrstnemu izračunu
predstavljata spodnji enačbi, kateri opisujeta povezanost maksimalnega odklonskega
kota zavoja vodotoka in njegove sinusoidnosti ter obratno (Langbein, Lepold, 1966).
𝜃𝑚 = 2,2

𝜓=

𝜓−1
𝜓

4,84
4,84 − 𝜃𝑚 2

𝑟𝑎𝑑

(4.03)

−

(4.04)

Julien (2002) je za pribliţen izračun sinusoidnosti iz vrednosti maksimalnega
odklonskega kota podal spodnjo enačbo, izpeljano iz osnovne enačbe, v kateri je
sinusoidnost količnik med dejansko dolţino struge (enega) meandra in njegovo
valovno dolţino47.
𝐿𝑚𝑐
𝜓=
=
𝜆

𝐿𝑚𝑐

2𝜃𝑚
≅ 1+
𝐿
𝜋
𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑑𝑥
0

5

= 1 + 0,1𝜃𝑚 5

−

(4.05)

Tabela 4.04: Primerjava maksimalnih odklonskih kotov v primeru »cirkularne« in »trigonometrirane«
tlorisne izoblikovanosti. Pri enaki sinusoidnosti je odklonski kot pri trigonometrirani (mnogo) manjši
kot pri cirkularni tlorisni izoblikovanosti.
Sinusoidnost
1,0
1,5
2,0

Maksimalni odklonski kot (θm ° )
Cirkularna tlorisna izoblikovanost
0
~86
~115

Trigonometrirana tlorisna izoblikovanost 48
0
~73 – 79
~89 – 91

Poleg ţe omenjenih lastnosti je zaradi pomembnosti dimenzije krivinskega radija
koristno poznati tudi njegovo zakonitost spreminjanja. Ta je glede na podane enačbe
odvisna od dolvodne (relativne) oddaljenosti (x Lmc ) in (maksimalnega) odklonskega
kota (θm ) vodotoka.
47

𝜆=

𝐿𝑚𝑐
0

𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑑𝑥 =

𝐿𝑚𝑐
0

𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑚 𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑥
𝐿𝑚𝑐

𝑑𝑥

Vrednosti so prikazane za izračune po enačbah Langbeina in Leopolda (1966) – niţje vrednosti ter Juliena (2002) – višje
vrednosti.
48
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𝑚

(4.06)

Kot je bilo povedano ţe v uvodnih odstavkih poglavja o morfoloških značilnostih
meandrov, se tako maksimalni kot minimalni krivinski radij znotraj ene »periode«
meandrirajočega rečnega odseka pojavita dvakrat. Prvi v prevoju med posameznima
zavojema, drugi na temenu posameznega zavoja oziroma v njegovi neposredni bliţini
(Julien, 2002). Medtem ko maksimalni krivinski radij na prevoju vedno doseţe
neskončno vrednost (na točki prevoja je struga povsem izravnana), pa velja za
minimalni krivinski radij, da je njegova velikost odvisna od velikosti prvega člena
L mc
(2πθ
) enačbe 4.06. Absolutna vrednost drugega člena omenjene enačbe
m

( csc

2πx

L mc

)49 je namreč na vsakem temenu enaka 1. V tem primeru tako za velikost
L

mc
minimalnega (sredinskega) krivinskega radija velja R min = 2πθ
, velikostni interval

krivinskega radija pa posledično zaobsega vrednosti

L mc

2πθ m

m

,∞ .

Predstavljena trigonometrirana tlorisna izoblikovanost je med potencialnimi
teoretičnimi enako sinusoidnimi meandrirajočimi tlorisnimi oblikami (npr. cirkularna
ali parabolična) najbolj »dinamično uravnovešena«, saj je varianca smernih sprememb
glede na smer dolinske osi najmanjša. Posledica tega dejstva je, da je potrošnja
energije vzdolţ vodotoka porazdeljena najbolj enakomerno, z najmanjšimi nihanji in
najmanjšimi izgubami (Langbein, Leopold, 1966; Julien, 2002; Knighton, 1998;
Applied fluvial…, 1997). Ta teţnja se sklada z redukcijsko teorijo, saj s to
prilagoditvijo vodotoki »zreducirajo« lokalno koncentrirane energijske izgube na
najmanjšo moţno vrednost. Kot zanimivost velja omeniti, da podobne krivulje v
naravi nastanejo tudi pri mnogih drugih pojavih, npr. pri upogibanju proţnega
jeklenega traku, kadar ta ob tem zavzame takšno obliko, da je napetost v njem čim
bolj enakomerno porazdeljena (Langbein, Leopold, 1966).
4.1.1.3. Temeljne značilnosti naplavin na kraških poljih
Naplavine oziroma njihove lastnosti so, kot ţe rečeno, temeljni strugotvorni
dejavnik. V primeru aluvialnih vodotokov so najpomembnejši morfološki medij.
Predstavljajo vez med zgoraj opisano morfologijo in procesi, opisanimi v naslednjem
podpoglavju »4.1.2. Strugotvorni procesi meandrirajočih vodotokov«, kjer bodo
predstavljeni še vsi preostali strugotvorni dejavniki. Ti so za razliko od lastnosti
naplavin »le« parcialni50 strugotvorni dejavniki in (ali) modifikatorji51 strugotvornih
procesov. Vpliv velikosti rečnega gradiva na fluviogeomorfne procese je bil okvirno
opisan ţe v poglavju »2.1.2. Gradivo v rečnem koritu«. Kraška polja v preteţni meri,
še zlasti v zgornjih naplavinskih plasteh, sestavljajo vezljive naplavine. V naslednjih
odstavkih bodo podrobneje predstavljene njihove fizikalno-kemijske lastnosti,
pomembne pri strugotvornih procesih, opisanih v kasnejših poglavjih.

V izogib dvojnemu ulomku oziroma za večjo preglednost enačbe 4.06. je v njej namesto sinusne funkcije uporabljena njena
1
recipročna vrednost – funkcija kosekans (csc 𝑥 =
).
sin 𝑥
50
Strugotvorni dejavniki, ki nastopajo samo v okviru nekaterih procesov (npr. značilnosti vodnega toka v okviru
fluviogeomorfnih procesov).
51
Primer vpliva vegetacije na strugotvorne procese.
49
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Vezljive naplavine v preteţni meri sestavljajo delci gradiva velikostnega reda
melja in gline. Pri gradivu velikostnega reda manjšega od 0,01 mm prihaja v
naplavinah do pojava kohezije (Mikoš, 2000) oziroma adhezije. Gre za povezovanje
snovnih delcev, ki se pojavi zaradi privlačnih molekularnih sil na stičnih ploskvah teh
snovi (Veliki slovar tujk, 2002; Suhadolc et al., 2006). Pri koheziji gre za povezovanje
dveh enakih, pri adheziji pa dveh različnih snovi. S kohezijo so torej opredeljene
privlačne sile med posameznimi delci naplavine, med delci naplavine in njihovimi
agregati ter med samimi agregati. Z adhezijo pa je opredeljena predvsem sposobnost
prilepljanja molekul vode na površje delcev naplavine oziroma njih agregatov (Mrhar,
2008).
Slika 4.10: Izgled osušene glinene naplavine. Kohezijske sile so lahko tako močne, da je glinena
naplavina na prvi pogled ţe močno podobna kamnini (Dobravka, Radensko polje, 19.4.2007).

Foto: Černuta, L.

Jakost adhezijskih in kohezijskih sil je za strugotvorne procese ključnega pomena, saj
je neposredno od njih odvisna odpornost vezljivih naplavin oziroma njih erodibilnost.
Zaradi spremenljive čvrstosti tako enih kot drugih so striţne trdnosti vezljivih
naplavin lahko zelo različne. Njihov razpon obsega vse od 0,5 Pa (oz. 2 Pa) do 10 Pa
(oz. 30 Pa) (Mikoš, 2000; Julian, Torres, 2006; Papanicolaou, 2000), v skrajnih
primerih pa celo 300 Pa in več52 (Simon et al., 2002).

To pa so ţe vrednosti striţne napetosti, ki je v povprečju potrebna za erozijo prodnikov velikostnega reda 300 mm (Simon et
al., 2002).
52
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Slika 4.11: Vrednosti glinasto-meljastega deleţa in ocenjene striţne trdnosti (odpornosti) vezljivih
naplavin oziroma kritične striţne napetosti vodnega toka (N m2 oz. Pa), pri katerih pride do erozije leteh.

Vir: Julian, Torres (2006)

4.1.1.3.1. Temeljna teksturna in strukturna sestava vezljivih naplavin
Naplavine na kraških poljih kot ţe rečeno sestavlja v preteţni meri gradivo
velikostnega reda 0,06 mm in manj, torej melj in glina. Melj (0,002 – 0,06 mm)
sestavljajo delci, katerih specifična površina znaša 1 m2 /g, zato ti ţe lahko sodelujejo
pri posameznih fizikalno-kemijskih procesih. Glina (< 0,002 mm) ima še večjo
specifično površino (10 – 10.000 m2 /g) kot melj, zaradi česar ima veliko sposobnost
za zadrţevanje vode (Suhadolc et al., 2006).
Poleg velikostne sestave naplavljenega gradiva, torej njegove teksture, je
pomemben tudi način medsebojnega povezovanja posameznih zrn v večje skupke oz.
agregate – struktura naplavin. Ta se kaţe v načinu razporeditve in zlepljenja morebiti
prisotnih peščenih, meljastih in glinastih delcev v strukturne agregate (Lovrenčak,
1994). Strukturni agregati se kot tridimenzionalna telesa ločujejo po obliki, velikosti
in obstojnosti (Lovrenčak. 1994; Suhadolc et al., 2006). Po obliki se strukturne
skupke ločuje na sferične oziroma kroglaste, poliedrične, prizmatične in lističaste. V
naplavinah na kraških poljih se najpogosteje pojavljajo predvsem prizmatični in
lističasti strukturni skupki.
Slika 4.12: Oblike strukturnih agregatov.

Vir: Suhadolc et al., 2006
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Prvi nastajajo v pogosto vlaţnih, z glino bogatih naplavinah (Lovrenčak, 1994).
Nastajajo kot posledica krčenja in nabrekanja zaradi sušenja in vlaţenja (Suhadolc et
al., 2006). Imajo obliko prizme z dolgo navpično in kratkima vodoravnima osema.
Velikost posameznih prizem, ki sicer lahko razpadejo v manjše, se giblje med 10 in
50 mm (Suhadolc et al., 2006). Lističasti strukturni skupki so, kot ţe samo ime pove,
izoblikovani v obliki lističev, z daljšima vodoravnima stranicama in kratko navpičnico
(Lovrenčak, 1994). Pogosto se medsebojno prekrivajo, kar močno zmanjšuje
prepustnost naplavin (Suhadolc et al., 2006). Na značilnosti strukturnih skupkov
naplavin zaradi prevlade glinenih frakcij v preteţni meri vpliva način zdruţevanja in
razporeditve posameznih glinenih zrn in njih stabilnost – struktura glin. Stabilnost teh
pa je odvisna od vrste oziroma jakosti medzrnskih odbojnih in privlačnih sil, ki so
pogojene s kemično sestavo samih glinenih delcev in kemično sestavo porne vode
(Dolinar, 2006).

4.1.1.3.2. Mineralna sestava vezljivih naplavin
Eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na lastnosti vezljivih
oziroma glinenih naplavin, je vsekakor njihova mineralna sestava. Minerali glin imajo
kristalno zgradbo listnate oblike (t.i. slojeviti minerali). Osnovne gradbene enote
njihove kristalne mreţe sestavljajo silicijevi tetraedri in aluminijevi oktaedri
(Lovrenčak, 1994). Oboji tvorijo mreţo, ki je povezana preko skupnih kisikovih
atomov v ponavadi dvo- ali troslojno lamelo oziroma micelij. Mineral glin sestavlja
med 10 in 20 tovrstnih lamel (Debeljak, 2007). Izmed mineralov glin, ki se
najpogosteje pojavljajo, so v spodnjih odstavkih predstavljeni kaolinit, montmorilonit
53
in ilit.
Kaolinit sestavljajo dvoslojne lamele, medsebojno povezane z močno
vodikovo vezjo (Debeljak, 2007). Medprostor je za molekule vode in katione
nedostopen, saj se zaradi trdnosti vezi plasti le malo razširijo. Kaolinit posledično ne
nabreka, saj absorpcija poteka le na zunanji površini kaolinita (adsorpcija54), posebno
na njegovih robovih (Lovrenčak, 1994; Debeljak, 2007; Gregorač, 1995). Nastaja v
vlaţnem subtropskem in tropskem podnebju, kjer poteka intenzivno kemično
preperevanje (Lovrenčak, 1994).
Slika 4.13: Struktura kaolinita.

Vir: USGS, 2008
Tudi montmorijonit (Gregorač, 1995).
Adsorpcija: vezava atomov, ionov ali molekul na površino druge snovi; absorpcija: vpijanje, vsrkavanje, vsesavanje snovi
(Veliki slovar tujk, 2002).
53
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Montmorilonit sestavljajo troslojne lamele, saj ima ta za razliko od kaolinita v
vsaki plasti še en sloj silicijevih tetraedrov. Troslojne plasti medseboj povezuje
kisikova vez, ki je bolj ohlapna kot pri kaolinitu (Lovrenčak, 1994). V aluminijevem
oktaedru se aluminijev ion Al3+ pogosto izmenjuje z magnezijevim ionom Mg 2+, kar
povzroči negativni naboj oktaedra, ki je nato izničen (kompenziran) z adsorpcijo
ionov iz raztopine. Medplastovne reţe so tako dovolj »gibčne«, da lahko v medplastni
prostor pogosto prodrejo voda in ioni, najpogosteje Ca2+ in Na+ (Clay minerals,
2008; Debeljak, 2007). Montmorilonit posledično pri vlaţenju močno nabreka, saj se
debelina montmorilonitne ploščice lahko tudi do trikrat poveča, pri sušenju pa se krči
in razpoka, zaradi česar ob suši nastajajo reţe (Lovrenčak, 1994; Gregorač, 1995).
Slika 4.14: Struktura montmorilonita.

Vir: USGS, 2008

Ilit55 ima enako kot montmorilonit troplastno kristalno mreţo. Pri ilitu prihaja,
za razliko od montmorilonita, do izomorfne zamenjave najpogosteje v silicijevem
tetraedru, kjer je Si4+ zamenjan z Al3+, kar povzroči negativni naboj tetraedra. V
prostor med posameznima lamelama se vrine K +, ki tvori med lamelami v mineralu
dokaj močno vez. Ilit posledično slabše nabreka, adsorpcijska sposobnost ilita pa je
nekje med kaolinitom in montmorilonitom (Debeljak, 2007). Ilit velja za enega izmed
najpogosteje zastopanih mineralov glin zmernega podnebja (Lovrenčak, 1994).
Slika 4.15: Struktura ilita.

Vir: USGS, 2008
55

Tudi illit (Lovrenčak, 1994).
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V zmernem podnebju se pogosto pojavlja tudi vermikulit, ki nabreka manj kot
montmorilonit, po adsorpcijskih sposobnostih pa mu je podoben (Lovrenčak, 1994).
4.1.1.3.3. Poroznost vezljivih naplavin
V porah naplavin se lahko zadrţujeta voda in (ali) zrak. Pore se med sabo
razlikujejo po obliki, premeru, razporeditvi in nastanku. Po velikosti se pore deli na
makropore (> 10 μm) oziroma nekapilarne pore in mikropore (< 10 μm) oziroma
kapilarne pore. V vezljivih naplavinah nastajajo povečini mikropore. Makropore se v
vezljivih naplavinah najpogosteje pojavljajo v obliki razpok in kanalov, ki jih
povzročajo vremenske razmere in koreninski spleti. Velikost in oblika por se v
tovrstnih naplavinah pod vplivom (ne)prisotnosti vode stalno spreminjata. Okvirna
poroznost ilovnatih naplavin naj bi znašala nekje med 30 in 55 %, glinastih pa med 35
in 70 % (Suhadolc et al., 2006; Lovrenčak, 1994).
4.1.1.3.4. Voda v vezljivih naplavinah
Vezljive naplavine imajo veliko sposobnost zadrţevanja vode (Mrhar, 2008).
Glineni delci se namreč zaradi koloidnih lastnosti lahko (fizikalno) veţejo tudi z
velikim številom molekul vode. V naplavinah se voda pojavlja v večih oblikah: kot
kemična, higroskopska, kapilarna, gravitacijska voda in kot vodni hlapi ter led.
V vezljivih naplavinah prevladujeta predvsem kapilarna in higroskopska voda
(Lovrenčak, 1994). Kemična voda se nahaja kot sestavni del v zgradbi mineralov,
torej jo vsebujejo tudi kristalne mreţe mineralov glin. Higroskopska voda se pojavlja
v obliki tanke plasti molekul okrog posameznih delcev, na katerih površino je vezana
z močnimi površinskimi silami, zato je praktično negibljiva. Čim bolj debela je plast
tovrstne vode, tem manjša je kohezija med posameznimi delci naplavine (Mrhar,
2008). Količina higroskopske vode je odvisna od nasičenosti zraka z vodnimi hlapi v
naplavini, ki se spreminja v odvisnosti od temperature zraka v naplavini. Vodni hlapi
se premikajo iz toplejših delov naplavine k hladnejšim. Ponoči in pozimi se tako
gibljejo proti površju, kjer prihaja do kondenzacije in morebitnega zmrzovanja
pozimi. Podnevi in poleti, ko se površinske plasti segrevajo, pa se del hlapov
premakne globlje v naplavino, del pa v ozračje (Lovrenčak, 1994).
Kapilarna voda se nahaja v naplavinskih mikroporah. Za razliko od
gravitacijske se giblje na vse strani, vedno pa le iz mest večje proti mestom manjše
vlaţnosti in sicer vse dotlej, dokler se ne vzpostavi ravnoteţje (Mrhar, 2008).
Kapilarni dvig vode je v vlaţnih glinastih naplavinah počasen, ker se zaradi
nabrekanja gline zoţijo kapilarne poti. Gravitacijska oziroma prosta voda je v
vezljivih naplavinah razmeroma redka, saj te povečini preprečujejo (redka pojavnost
nekapilar) hiter odtok vode pod vplivom gravitacijske sile v niţje plasti. Led se v
vezljivih naplavinah pojavlja v hladni polovici leta, ko se naplavine zaradi slabega
segrevanja ohladijo pod ledišče.
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4.1.2. Strugotvorni procesi meandrirajočih vodotokov56
Strugotvorni procesi so morfološki procesi, ki povzročajo spremembe v
izoblikovanosti rečne struge. Povzročajo pretvorbo enega morfološkega »stanja« v
drugo morfološko »stanje« rečne struge, kjer je posamezno morfološko »stanje« le
parcial neskončno trajajočega morfološkega procesa. V tem poglavju so opisani
strugotvorni procesi, ki najbolj vplivajo na (tlorisno) morfološko preobrazbo kraških
vodotokov. V sklopu teh so opisani tudi nekateri dejavniki, ki imajo na strugotvorne
procese izrazitejši vpliv.
Pričujoče poglavje je razdeljeno na štiri sklope, v katerih so predstavljene naslednje
tematike:





procesi odnašanja vezljivih naplavin
transport vezljivih lebdečih plavin
sedimentacija vezljivih lebdečih plavin
vpliv vegetacije na strugotvorne procese

4.1.2.1. Procesi odnašanja vezljivih naplavin
Procesi odnašanja vezljivih naplavin so razdeljeni v dva temeljna sklopa –
fluvialno erozijo rečnega korita in denudacijo rečnih breţin. Ta delitev je narejena
zavoljo pravilnejše ocene dinamike meandrotvornih procesov. Narejena je na osnovi
dominantne smeri delovanja procesov odnašanja. V primeru fluvialne erozije
prevladuje dolvodna smer (vzdolţ struge) odnašanja gradiva, pri denudaciji pa prihaja
do odnašanja breţinskega gradiva prečno na strugo (breţino). Na tej osnovi je moč
oceniti meandrotvorno aktivnost oziroma pasivnost. Za aktivno (pre)oblikovanje
meandrov je namreč pomembno, da je količina fluvialno odnešenega gradiva večja od
količine gradiva, nanešenega zaradi procesov denudacije breţin in sedimentacije
plavin skupaj.
Ob zapisanem gre še enkrat poudariti, da je ta (groba) delitev narejena zgolj
zaradi pravilnejše ocene meandrotvorne (ne)aktivnosti. Procesi odnašanja namreč
delujejo vzajemno – med njimi prihaja do neločljivega součinkovanja.

V nadaljevanju bo za pojem »strugotvorni procesi meandrirajočih vodotokov« pogosto uporabljena sopomenka
»meandrotvorni procesi«.
56
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Slika 4.16: Dominantna smer odnašanja gradiva v primeru fluvialne erozije in denudacije breţin.

Foto: Černuta, L.

4.1.2.1.1. Fluvialna erozija rečnega korita
Fluvialna erozija (vezljivih) naplavin je odvisna od erozivnosti vodnega toka
oziroma striţnih napetosti tekoče vodne mase, ki delujejo na mejno površino rečnega
korita ter od erodibilnosti samih naplavin (Wynn et al., 2007). Medtem ko je fluvialna
erozija v primeru visokoenergijskih vodotokov dominanten strugotvorni proces, je v
primeru nizkoenergijskih meandrirajočih vodotokov (𝜔 = 10 − 60 𝑊 𝑚2 ), tekočih
v vezljivih naplavinah, nekoliko drugače (Applied fluvial…, 1997). Poleg fluvialnih
procesov so namreč prisotni še mnogi drugi razdiralni procesi.
Erozija vezljivih naplavin se zaradi njihovih značilnosti, opisanih v prejšnjem
poglavju, od erozije v prodonosnih vodotokih močno razlikuje. Medtem ko pri
nevezljivih sedimentih prihaja do premikov posameznih zrn in je erodibilnost
posameznih frakcij mogoče enostavno izraziti kot korelacijo med striţnimi napetostmi
vodnega toka ter velikostjo delca, je pri vezljivih sedimentih bistveno drugače,
predvsem pa kompleksnejše (Julian, Torres, 2006). Posamezni delci naplavine so
zaradi kohezijskih in adhezijskih sil ter njihove majhnosti neposredno zelo redko
erodirani. Pri zrnih manjših frakcij namreč dobi na pomenu tudi debelina laminarne
mejne plasti, ki je v primeru majhnih hitrosti vodnega toka kraških vodotokov vseprej
kot zanemarljiva. V primeru vezljivih naplavin se tako pogosto dogodi, da je zrno
(na)plavin mnogo manjše od debeline omenjene plasti, s čimer potisna sila vodnega
toka nima nikakršne vloge več (Mikoš, 2000).
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Slika 4.17: Posamezna zrna vezljivih naplavin so ponavadi manjša od debeline laminarne mejne plasti
(t.i. hidravlična gladkost).

Vir: Energetski stroji, 2008

Večina erozije vezljivih naplavin se tako odvija v obliki erozije naplavinskih
agregatov (Julian, Torres, 2006; Robert, 2003; Knighton, 1998). Ti so zaradi procesov
»rahljanja«57 in svoje velikosti ter manjše specifične teţe (za cca. 50 %) mnogo bolj
erodibilni (Wynn et al., 2007).

4.1.2.1.1.1. Globinska erozija
Ker je (meandrirajoča) rečna struga v prvi vrsti vdolbina, nastala zaradi
vrezovanja tekoče vode, se kot inicialni strugotvorni proces smatra globinska erozija.
Ta je (bila) kot fluviogeomorfni proces na naplavni ravnici kraških polj prisotna v
dveh temeljnih oblikah in sicer kot inicialna in recentna globinska erozija.
Primarna
oziroma
inicialna
globinska
erozija
je
nekakšen
paleofluviogeomorfni proces, s katerim so se na nastalih kraških poljih z vrezovanjem
vodnega toka v naplavno ravnico izoblikovale prvotne struge vodotokov. Na inicialno
globinsko erozijo so, predvsem z vplivanjem na (prostorsko) usmeritev vodotokov, v
prvi vrsti imele velik vpliv reliefne »anomalije«, ki izhajajo iz kraškosti oziroma
geomorfnih značilnosti kraških polj, te pa so vezane na njihovo genezo.
Teorij o nastanku kraških polj je več – npr. tektonska, erozijska in korozijska,
vendar za večino kraških polj velja trditev, da so to obseţne geomorfne tvorbe
poligenetskega nastanka, nastale v neogenu. Kljub tej trditvi pa je imela na nastanek
kraških polj dinarskega krasa največji vpliv tektonika. Kraška polja so tu namreč
povečini nastala ob velikih prelomnicah, ob tem pa so prečno ali vzdolţno s polji
nastali še mnogi prelomi, tektonski jarki ipd. (Mazi, 2002). Zaradi tektonike so se
območja kraških polj ugrezala, planote okrog njih pa dvigale. Korozija in erozija ter
spremljajoči procesi (akumulacija periglacialnega, glacialnega, glaciofluvialnega
drobirja v obdobju pleistocena) so pri formiranju kraških polj dinarskega krasa
sodelovali le kot modifikatorji.
Današnja osnovna prostorska usmeritev vodotokov na kraških poljih, ki je
posledica inicialne usmeritve, je torej tektonsko pogojena. Inicialna usmeritev
vodotoka je namreč v osnovi odvisna od največjega padca energijske črte naplavne
ravnice oziroma od teoretičnega hidravličnega padca vodotoka, ki jo naplavna ravnica
določa. Odvisna je torej od nagnjenosti naplavinskega oziroma ţivoskalnega dna
polja, ki določa dominantno smer dolinske osi kraškega polja. Prav tako je na
usmeritev pomembno vplivala stopnja in razporeditev tektonske prepokanosti, ki se
kaţe v večji ali manjši prepustnosti kamninske podlage v dnu, saj so imeli ponori
zaradi povečanih hidravličnih gradientov (padec vodne gladine), ki se ob ponorih
pojavijo, na prostorsko usmeritev vodnega toka izjemen vpliv. Sklenjen višji obod

57

Npr.: subaerialni procesi.
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kraškega polja pa je z omejevanjem obsega naplavne ravnice preprečeval neomejen
tlorisen razvoj vodotoka.
Slika 4.18: Tlorisna izoblikovanost Unice in geološka zgradba Planinskega polja. Osnovna prostorska
usmerjenost vodotokov, ki izvira iz inicialne prostorske usmerjenosti, je v veliki meri pogojena z
geomorfologijo polja, tako z njegovo makro- kot tudi mikroizoblikovanostjo. Tipičen primer tega je
Planinsko polje, na katerem so prisotni vsi našteti dejavniki, ki vplivajo na inicialno usmeritev
vodotoka. Unica teče (skoraj) povsod ob robu globljih delov podlage, ki so povečini zelo blizu obrobja
polja (Ravnik, 1976). Teče torej po območjih polja, kjer je ţivoskalno dno najgloblje, kar nakazuje na
vpliv lokalne nagnjenosti ţivoskalnega dna polja na primarno usmeritev vodotoka. Tudi prepustnost
kamninske podlage v dnu, ki se kaţe v kar 150 ponorih (Gams, 1979; Ravnik, 1976), je imela pri
primarni usmerjenosti rečnega korita izjemno vlogo. Obod (obrobje) polja pa omejuje »brezmejni«
tlorisni razvoj vodotoka tako, da je ta pogosto bolj izravnan kot bi bil sicer. Ali je torej na osnovi
primarne tlorisne izoblikovanosti vodotokov na kraških poljih moč sklepati tudi o obstoju do sedaj
neznanih tektonskih lastnostih (dna) posameznih polj ?

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-52, L 33-51, Postojna, 1987

Pomembnost recentne globinske erozije je v primerjavi z inicialno globinsko
erozijo, predvsem pa v primerjavi z (recentno) bočno erozijo, za nastajanje meandrov
na kraških vodotokih manj pomembna. Dno kraških polj je namreč praktično na višini
relativne (lokalne) erozijske baze, ki jo na kraških poljih določujejo kraški izviri (oz.
dotoki z nekraškega zaledja) na eni in ponori na drugi strani. Zaradi tega dejstva je
recentna globinska erozija v klasičnem pomenu pojma relativno nepomembna. Dokaj
intenzivna ostaja le t.i. globinsko-notranja oziroma interna erozija58, proces, ki vse od
inicialne faze nastajanja rečnih korit poteka bolj ali manj brez prekinitev.
58

Izraz »notranja erozija« se ponavadi uporablja za primer erozije, ko prihaja do erozije in transporta delcev znotraj telesa
pregrade. Do notranje erozije pride na primer na stikih različno zrnatih materialov (stik gline in gramoznih blokov) (Logar,
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Slika 4.19: Globinsko-interna erozija pred ponorom Beznica (Dobravka, Radensko polje, 27.10.2008).

Foto: Černuta, L.

Ker gre za proces spiranja naplavinskega gradiva v kraško notranjost, je ta
najizrazitejša v bliţini ponorov (ni pa izključena tudi drugod, kjer je ţivoskalno dno
relativno blizu rečnega korita), kjer prihaja zaradi velikega hidravličnega gradienta do
povečane erozije in transporta naplavinskega gradiva v kraško notranjost.
4.1.2.1.1.2. Bočna erozija
Proces bočne erozije59 je v prvi vrsti odvisen od hidravličnih značilnosti
vodnega toka, od katerih, z razporeditvijo primarnih (vzdolţnih) in sekundarnih
(prečnih) usmerjenosti vodnega toka, zavisi porazdelitev striţnih napetosti po obodu
rečnega korita. Porazdelitev teh pa je poleg tega odvisna tudi od trenutnih morfoloških
karakteristik vodotoka (strmec struge, tlorisne izoblikovanosti, oblike prečnega
prereza ipd.). Ţe v primeru ravnih odsekov vodotokov se vrednosti striţnih napetosti
nad breţinami razlikujejo60 od tistih nad dnom (Steinman, 1999), še bolj kompleksno
pa je njihovo razmerje v zavojih. Poleg prostorsko-časovnega spreminjanja
erozivnosti (moči) vodnega toka je prostorska spremenljivost bočne erozije odvisna

2008). Izraz »interna erozija« pa se uporablja za proces erozije in premeščanja sedimentov skozi makropore talnih horizontov
(Rusjan, Mikoš, 2006).
59
V tem primeru je govora o fluvialni bočni eroziji, torej o bočni eroziji v oţjem pomenu te besedne zveze. V širšem pomenu je
namreč mišljen »kompleks« procesov bočne erozije, vključujoč tako procese fluvialne erozije kot procese denudacije rečnih
breţin.
60
V primeru trapezastega prečnega prereza rečnega korita znaša maksimalna striţna napetost na breţinah okoli ¾ maksimalne
striţne napetosti nad dnom (Steinman, 1999; Mikoš, 2000)
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tudi od prostorske spremenljivosti erodibilnosti breţinskega gradiva (Ritter et al.,
1995; Robert, 2003).
Ko so vzpostavljeni temeljni (pred)pogoji za nastanek meandrirajočega
vodotoka61, se z meandriranjem globočnice v hipu začno procesi nastajanja meandrov.
Slika 4.20: Meandriranje globočnice kot fluviogeomorfni iniciator meandriranja.

Vir: Applied fluvial..., 1997

Migracija globočnice poteka od bliţine notranjega brega ob vhodu v (še ne
izrazit) zavoj do zunanjega brega na izhodu iz zavoja (Knighton, 1998). V zavojih so
tokovnice namreč pod vplivom (navidezne) centrifugalne sile, zaradi česar se
premaknejo k zunanji breţini. Ob zunanjem bregu posledično prihaja do dviga, ob
notranjem pa do zniţanja vodne gladine (Steinman, 1999; Robert, 2003; Ritter et al.,
1995; Mikoš, 2000). Tovrstni učinek pride do izraza v primeru ostrih zavojev, ko je
razmerje med radijem krivine in širino struge dovolj majhno (manjše od 3 [Steinman,
1999] oz. 4 [Mikoš, 2000]) in predvsem, če so hitrosti toka zadovoljivo visoke
(Steinman, 1999). Na spremembo višine vodne gladine torej najizraziteje vplivata
zakrivljenost vodotoka (R/w) in hitrost vodnega toka (enačba 4.07).

∆𝑦 =

𝑣2 𝑤

𝑚

𝑔𝑅

(4.07)

Omeniti gre, da je v primeru zgornje enačbe ∆𝑦 zaradi predpostavke o povprečni
hitrosti vodnega toka nekoliko podcenjena vrednost. Dejansko se globina vode v
prečni smeri spreminja po logaritmični krivulji (enačba 4.08) (Steinman, 1999;
Mikoš, 2000;).

∆𝑦 = 2,3

𝑣𝑧2
𝑔

𝑅

𝑙𝑜𝑔 𝑅 𝑧

𝑛

𝑚

(4.08)

Večja kot je (povprečna) hitrost vodnega toka in večja kot je ostrina zavoja, večje je
nadvišanje. Ker sta sila, ki kot posledica nadvišanja nastane zaradi lokalnega
gradienta pritiska oziroma lokalnega hidravličnega gradienta ter gravitacijska sila
lokalno neuravnoteţeni, prihaja do t.i. sekundarnega toka (slika 4.21). V slojih vodne
mase blizu površja, kjer so hitrosti vodnega toka največje, je tok usmerjen proti
zunanjemu bregu, v bliţini dna, kjer so hitrosti toka najmanjše, pa proti notranjemu
bregu (Robert, 2003).

Vzroke za nastanek meandrirajočih vodotokov poudarjajo teorije, predstavljene v poglavju »4.1.1.2. Osnovne teorije nastanka
meandrirajočih vodotokov«.
61
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Slika 4.21: Sekundarni tok na temenu zavoja.

Vir: Knighton, 1998

Ker prihaja v vodnem toku med sekundarno cirkulacijo in ponavadi dominantnejšo
dolvodno komponento vodnega toka do součinkovanja, nastane t.i. spiralast vodni tok
(Knighton, 1998) (slika 4.24). To spiralasto gibanje vode je bilo tradicionalno
tolmačeno kot enocelično gibanje, vendar je v realnosti nekoliko bolj kompleksno in
je okvirno sestavljeno iz treh con (slika 4.21). Pojavnost con je odvisna predvsem od
rečnega pretoka (oz. hitrosti vodnega toka), ostrine zavoja in oblike prečnega prereza
struge (Knighton, 1998; Robert, 2003). Osrednja cona, v kateri je spiralast tok
najizrazitejši, prevaja 90 % celotnega pretoka struge. Ta cona je najizrazitejša v
relativno ostrih zavojih (R/w= 2 – 3) ob srednjem vodostaju. Ob visokih vodah jo
dominanten primarni dolvodni tok namreč pogosto izniči. V zunanji coni je celica
cirkulacije vodnega toka usmerjena v obratni smeri kot v osrednji coni. Intenziteta te
celice narašča s pretokom in ostrino zavoja, njena izrazitost pa je odvisna tudi od
morfologije breţin. V notranji coni, ki je najizrazitejša pri širših in plitvejših strugah,
je tok pogosto plitev, mreţasto usmerjen proti osrednji coni, v kateri se zdruţi s
površinskim tokom te cone. Obstoj notranje cone, ki v ozkih in globokih strugah zelo
redko nastane, prekinjajo obdobja srednjega (povečan vpliv sekundarnega toka
osrednje cone) in visokega vodostaja (Knighton, 1998).
Poleg vpliva na prečno cirkulacijo pa nadvišanje vodne gladine povzroča
povečanje hitrosti in s tem moči vodnega toka tudi v dolvodni smeri. Ta doseţe
največje vrednosti na območju tolmuna, tik pod temenom zavoja (slika 4.22)
(Knighton, 1998; Ritter et al., 1995).
Slika 4.22: Lokacije nadvišane vodne gladine (teme zavoja) in predeli največjih striţnih sil (tik za
temenom).

Vir: Robert, 2003
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Tudi na območju prevoja meandra, tj. v relativno ravnem predelu vodotoka
med dvema zavojema, lahko prav tako nastaja spiralast tok s sekundarno cirkulacijo.
V idealiziranem primeru je sestavljen iz dveh celic (slika 4.23), večinoma pa je bolj
kompleksen (slika 4.24). Zanj je značilna divergentna cirkulacija, v okviru katere se
površinske tokovnice iz osrednjega predela struge raztekajo proti bregovom (Ritter et
al., 1995; Chopard, Dupuis, 2002). V idealnem primeru, ko je struga v prevojnem
predelu v tlorisu izravnana in v prečnem prerezu simetrična, prevojni odsek meandra s
procesnega vidika nima bistvenega vpliva na razvoj meandrov.
Slika 4.23: Shema sekundarnega toka na območju prevoja meandra.

Vir: Chopard, Dupuis, 2002

Cirkulacija vodnega toka, značilna za zavoj meandra, se s cirkulacijo prevojnega
predela meandra izmenično menjuje. Razlika je le v tem, da se enako orientirana
cirkulacija v prevoju v primerjavi z orientacijo cirkulacije v zavoju pojavlja dvakrat
pogosteje62 (slika 4.24).
Slika 4.24: Spiralna cirkulacija vodnega toka vzdolţ meandra (sekvenca zavoj-prevoj-zavoj-prevoj).

Vir: Knighton, 1998

Vse do sedaj omenjeno se izkazuje v prostorski razporeditvi erozijskih
tolmunov in naplavišč. Medtem ko so erozijski tolmuni tik pod temenom zunanjega
dela zavoja, pa naplavišča zaradi učinka spiralnega toka ponavadi nastajajo nekoliko
niţje, na notranjem delu zavoja diagonalno od erozijskih tolmunov (Knighton, 1998).
To se kaţe v zakonitosti prostorske pojavnosti in izoblikovanosti prečnih prerezov.
62

Medtem ko je sekundarna cirkulacija v vsakem (izravnanem) prevoju enako orientirana, imajo enako orientirano cirkulacijo
samo enako usmerjeni zavoji. To v primeru pravilnih meandrov velja za vsak drugi zavoj.
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Medtem ko je prečni prerez v prevojih meandra bolj ali manj simetričen, je zaradi
navedenih procesov prečni prerez v zavojih pogosto izrazito asimetričen (Robert,
2003). Globlji predeli tolmunov so na zunanjem delu zavoja, plitvine pa na notranjem
delu zavoja. Dno vodotoka v zavoju je torej nagnjeno proti zunanjemu delu zavoja,
čemur sledi tudi granulacijska sestava (površinskega sloja) dna (slika 4.26), ki je
zaradi razmerja sil (slika 4.25) podobna tistim na meliščih (Robert, 2003). Ker
glavnino naplavin oziroma transportiranega gradiva kraških vodotokov predstavljajo
glineno-meljaste frakcije, je tovrstno površinsko granulacijsko lateralno sortiranje dna
v primeru kraških vodotokov prej izjema kot pravilo.
Slika 4.25: Sile, ki na nagnjenem dnu asimetričnega prečnega prereza v zavoju vodotoka delujejo na
delec nevezljivih naplavin: vlečna sila, ki jo povzroča vzdolţna komponenta vodnega toka, vlečna sila,
ki jo povzroča sekundarna cirkulacija oziroma prečna komponenta vodnega toka, in gravitacijska sila
(Robert, 2003). Pri vezljivih naplavinah pa delujejo še kohezijske in adhezijske sile.

Vir: Robert, 2002
Slika 4.26: Granulacijska sortiranost dna – posledica sil predstavljenih na sliki 4.25. Zanjo je značilno
konstantno zmanjševanje velikosti delcev naplavin proti globljim delom dna oziroma zunanjemu delu
zavoja (v smeri puščic). Ta pojav je v primeru kraških vodotokov zaradi pogoste granulacijske
homogenosti (vezljivih) naplavin izjemno redek (Dobravka, Radensko polje, 8.10.2008).

Foto: Černuta, L.
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Globina erozijskega tolmuna v zavoju je povezana z velikostjo samega vodotoka in
njegovimi tlorisnimi značilnostmi. Relativno najgloblji tolmuni, kjer naj bi bile
povprečne globine erozijskih tolmunov (𝑡 ) od 2 do 4-krat večje kot globine nad
vodnimi brazdami (𝑏 ), naj bi nastajali v strugah rečnih odsekov z razmerjem R/w
med 2 in 3 (slika 4.27) (Applied fluvial…, 1997).
Slika 4.27: Povezava med razmerjem

𝑡
𝑏

in razmerjem

𝑅
𝑤

Rdeče reke, ZDA.

Vir: Applied fluvial…, 1997

Prostorski razpored erozijskih tolmunov in naplavišč se kaţe tudi v poteku
tlorisno-morfološke modifikacije meandrirajočih vodotokov. Meandrirajoči vodotoki
so s tega vidika najintenzivneje podvrţeni preobrazbi na obseţnih naplavnih ravnicah,
na katerih ni nikakršnih reliefnih »anomalij«. Najpogosteje se razlikuje tri temeljne
tipe tlorisno-morfološke modifikacije: rast, migracija in preboj.
S pojmom rast meandra se označuje predvsem širjenje loka posameznega
zavoja meandra v smeri pravokotno na dolinsko os, kar posledično povečuje
amplitudo meandra in njegovo sinusoidnost (Applied fluvial…, 1997). V okviru rasti
meandrov se ločuje dvoje vrst: ekstenzija in neenakomerna rast (slika 4.28).
Slika 4.28: Enakomerna ekstenzija (levo) in nepravilna, neenakomerna oziroma sestavljena rast zavoja
meandra (desno). S puščicami je označena smer širjenja zavoja.

Vir: Knighton, 1998
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Omenjeni obliki sta le najznačilnejši. V različnih okoliščinah nastajajo tudi mnoge
druge oblike, saj prihaja zaradi »anomalij« do stalnih odstopanj od opisanih idealnih
oblik (Knighton, 1998; Applied fluvial…, 1997). Širjenje meandrov je kot proces
tlorisne modifikacije meandrov najizrazitejši v začetni fazi formiranja, ko je ostrina
zavoja blaga, oziroma ko je širina struge vodotoka v primerjavi z radijem zavoja
relativno majhna (R/w > 3) (Applied fluvial…, 1997). Kasneje so absolutne vrednosti
širjenja meandrov sicer večje (največje so, ko je R/w med 2 in 4), vendar se mu takrat
v okviru procesa tlorisne modifikacije pridruţi tudi migracija, ki prevzame vlogo
temeljnega tlorisnega modifikatorja.
V primeru migracije je prevladujoča dolvodna komponenta premika.
Migracijo povzroči intenzivna erozija, delujoča vzdolţ dolinske osi, ki je
najintenzivnejša na temenu zavoja oziroma nekoliko pod njim. Ker pa so naplavne
ravnice brez »anomalij« zelo redke, je pogostejša t.i. utesnjena migracija (Applied
fluvial…, 1997). Tudi v primeru migracije sta poznani dve temeljni obliki: translacija
in rotacija. Pri prvi gre za premik celotnega (zavoja) meandra dolvodno brez
spremembe osnovne oblike, pri drugi pa os zavoja63 spremeni prvotno orientacijo.
Slika 4.29: Translacijska (levo) in rotacijska (desno) migracija meandrov.

Vir: Knighton, 1998

Migrirajoči loki meandrov, pri katerih je zaznati prisotnost tako translatornega kot
rotacijskega premika, dosegajo najvišje migracijske hitrosti. Najvišjo migracijsko
hitrost, ki se s tlorisnega vidika kaţe v dolvodni (sotočni) asimetriji lokov, dosegajo
odseki meandrov, nastali zaradi blago rotirajoče translacije. Tovrsten način je zaradi
ţe omenjenega kompleksnega učinka nadvišanja vodne gladine, ki povzroča
povečanje moči vodnega toka tako v prečni kot dolvodni smeri, najpogostejša oblika
migracije. Do sedaj opaţene stopnje premikov meandrov nihajo med manj kot 10
cm/leto do več kot 7 metrov/leto. Absolutna hitrost migriranja (𝑀𝑎 𝑚 𝑙𝑒𝑡𝑜 ) je
seveda odvisna od velikosti (zavoja) vodotoka, oziroma njegovega pretoka in
specifične moči vodnega toka. Najvišje vrednosti tako dosegajo večje reke, ki imajo
hkrati tudi veliko specifično moč64 (Alvarez, 2005). Poleg tega je absolutna, predvsem
pa relativna stopnja migracije (𝑀𝑟 𝑙𝑒𝑡𝑜−1 )65 odvisna tudi od (tlorisne) geometrije
vodotoka (Knighton, 1998). Stopnja migracije (naj si bo absolutna ali relativna) je
najvišja, ko se razmerje R/w giblje med 2 in 3, torej takrat, ko prevladuje spiralast tok
osrednje cone.
63

Os zavoja je pravokotna na dolinsko os. Na njej je izmerjena amplituda meandra.
Povečini so to večji »meandrirajoči« vodotoki v nevezljivih naplavinah.
𝑀
65
𝑀𝑟 = 𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑜 −1 ; Relativna hitrost migracije meandrov je izraţena z deleţem strugotvorne širine, ki jo predstavlja letna
𝑤
stopnja absolutne migracije (Knighton, 1998).
64
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Slika 4.30: Povezava med absolutno migracijo meandra (Ma ) in ostrino zavoja (R/𝑤) v primeru reke
Beaton v Britanski Kolumbiji (levo) ter relativno stopnjo migracije (Mr ) in ostrino zavoja na primeru
18 rek v Kanadi (desno). Velika razpršenost podatkov (desno) nakazuje na dejstvo, da je migracijska
stopnja meandrov izredno kompleksen proces, odvisen od mnogih dejavnikov in spletov procesov
(Knighton, 1998).

Vir: Knighton, 1998

Razvitost meandrov ima velik vpliv tako na migracijsko stopnjo kot na
nadaljnjo rast meandrov. V primeru prekomerne zakrivljenosti zavojev prihaja do
energijskih izgub in zmanjševanja erozijske sposobnosti vodnega toka. Ko namreč
razmerje R/𝑤 pade pod 2, postane tok vzdolţ notranje breţine nestabilen (Alvarez,
2005; Ritter et al., 1995; Knighton, 1998). Glavnina tokovnic se začne od notranjega
brega ločevati in premikati v smeri proti zunanjemu bregu. Ob tem se ob notranjem
bregu začne formirati vrtinčasti tok. Podobno je s tokom ob zunanjem bregu, saj tudi
ob zunanji breţini prihaja do ločevanja toka od breţin in nastanka ţe opisane zunanje
cone, v kateri se lahko pojavi tudi gorvodni tok, s čemer se poveča »jalova« potrošnja
energije (Ritter et al., 1995; Knighton, 1998).
Slika 4.31: Zakrivljenost zavoja in nastanek vrtinčastega toka v notranji coni.

Vir: Ritter et al., 1995
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Prav tako na transverzalno širjenje in na longitudinalno migracijsko stopnjo negativno
vplivajo prevelike vrednosti sinusoidnosti oziroma preveliko razmerje med amplitudo
meandra in njegovo valovno dolţino.
Slika 4.32: Relativna longitudinalna in transverzalna striţna sila v odvisnosti od sinusoidnosti. Ko (če)
maksimalni odklonski kot (𝜃𝑚 ) doseţe 90°, so vrednosti striţnih sil longitudinalne komponente toka le
okoli polovice tistih v ravnih strugah. Največje vrednosti striţnih sil transverzalne komponente toka pa
se pojavljajo med 40° < 𝜃𝑚 < 80°.

Vir: Julien, 2002

V primerih prekomerne sinusoidnosti tako najpogosteje prihaja do prebojev
lokov meandrov, ki so ponavadi posledica kombinacije rasti in migracije meandrov.
Tudi v primeru prebojev se ločuje dve temeljni vrsti: erozijski in prelivni preboj.
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Slika 4.33: Prelivni (levo) in erozijski (desno) preboj.

Vir: Fluvial Hydrosystems, 1996

Do erozijskega preboja kot posledice delovanja bočne erozije prihaja zaradi
prekomerne razvitosti meandrov (𝜓 > 3) oziroma prekomerne širitve posameznega
zavoja ali prostorsko neenakomerne migracijske hitrosti meandra. Najpogosteje pride
do tovrstnega preboja zaradi medsebojnega součinkovanja vsega naštetega ob nujni
prisotnosti t.i. pozitivnih pokrajinskih »anomalij«, brez katerih do navedene
prekomerne razvitosti ne more priti. Za razliko od erozijskega preboja v primeru
prelivnega preboja ni nujno potrebna visoka sinusoidnost (Julien, 2002). Prelivni
preboj namreč nastane, ko preseţne poplavne vode tečejo po poplavni ravnici izven
prvotne struge.
Tako v primeru erozijskega kot v primeru prelivnega preboja se vzpostavi
nova struga. Medtem ko je v primeru erozijskega preboja ta pribliţno enako globoka
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kot prvotna struga, pa struga v primeru prelivnega preboja ostaja zaradi relativno
majhne erozijske zmogljivosti in kratkotrajnosti visokih voda dalj časa relativno
plitva. Dominantno fluviogeomorfna postane šele ob nekajkratnih poplavnih vodah
(Ahnert, 1996). V začetni fazi fluviogeomorfne dominance nove struge je mrtvi
rokav, ki ob tem nastane, za dotok rečne vode še odprt. Zaradi zmanjšane transportne
zmogljivosti pa se kaj kmalu na obeh vhodnih koncih mrtvega rokava zaradi usedanja
drobnih plavin začne proces naplavinskega kopičenja in dvigovanja dna (Robert,
2003; Ahnert, 1996). Vhodni deli mrtvega rokava tako postajajo vse oţji in višji. S
pojavom naplavinske bariere ob zgornjem vhodu se začne zadnja faza sedimentacijske
ločitve mrtvega rokava. Ko se zapre tudi spodnji vhod, nastane mrtvica,
fluviogeomorfno pogojno aktivna le v času poplav. Med poplavami prihaja do
nadaljnje sedimentacije in nastajanja vse bolj plitve močvirnate kotanje. V zaključni
fazi, ko je nekdanji zavoj meandra z naplavinami povsem zapolnjen, je v pokrajini še
vedno vidna, saj so zanjo značilni rastni pogoji in pripadajoča hidromorfna vegetacija
(Ahnert, 1996).
4.1.2.1.2. Denudacija rečnih brežin
Kot je bilo ţe v uvodu v poglavje o procesih odnašanja (vezljivih) naplavin
omenjeno, so procesi denudacije rečnih breţin neločljivo povezani s fluvialno erozijo
(in obratno). Da pride do denudacije breţin, je namreč v večini primerov nujno
potreben pogoj obstoj strmih ter bolj ali manj nestabilnih breţin. Takšno morfologijo
breţin pa ohranja le dovolj intenzivna fluvialna erozija. V tem poglavju bodo
predstavljeni »nefluvialni« razlogi za denudacijo rečnih breţin.
4.1.2.1.2.1. Denudacija brežin kot posledica subaerialnih procesov
Subaerialni procesi so rezultat mikroklime naplavin, vključujoč tako
vlaţnostne kot temperaturne razmere naplavin (Wynn et al., 2007; Fluvial..., 1997;
Couper, 2003). Najintenzivnejši so v vezljivih naplavinah znotraj katerih zaradi vpliva
mikroklimatskih dejavnikov prihaja do slabljenja adhezijskih in kohezijskih sil
(Suhadolc et al., 2005). Posebej so na ta proces občutljive naplavine z meljastoglinastim deleţem, večjim od 20 % (Couper, 2003).
4.1.2.1.2.1.1. Vlažnostno pogojeni subaerialni procesi

SATURACIJSKO POGOJENI SUBAERIALNI PROCESI (s.p.)
V primeru prekomerne vsebovanosti vode se vezljivim naplavinam njihove
mehanske značilnosti močno poslabšajo. Neposreden vpliv na mehanske lastnosti
naplavin ima predvsem medzrnska voda, medtem ko je vpliv kemične vode
zanemarljiv (Dolinar, Trauner, 2003). Vodni reţim v naplavini je odvisen od več
dejavnikov. V prvi vrsti sta to dotok vode iz okolice (fluvialni, kraški, pluvialni) in
vodopropustnost66 naplavin. Slednja je odvisna predvsem od velikosti, oblike in
66

Vodopropustnost je ponavadi podana s koeficientom vodopropustnosti (K cm s ).

65

Luka Černuta

Rečni meandri na kraških poljih

2009

vijugavosti kanalov, skozi katere pronica voda. Poleg tega je odvisna tudi od
(predhodne) stopnje zasičenosti, kemične sestave vode, prisotnosti organskih in
drugih primesi ter temperature (Ţnidaršič, Dolinar, 2007). Vodopropustnost za melje
znaša med 10−3 in 10−5 , za gline pa pod 10−6 cm/s (Fizikalne lastnosti..., 2008).
Od prisotnosti vode v vezljivih naplavinah zavisi njihova konsistenca67, pri
kateri se razlikuje tri temeljna stanja: trdno, plastično in ţidko. Naplavine prehajajo iz
trdnega stanja v plastično stanje konsistence, ko opne adsorbirane vode okrog
koloidnih delcev naplavine postajajo z večanjem vlaţnosti vse debelejše. Takrat pride
v naplavini do prekomernega povečanja pornega tlaka, ki povzroči razmikanje sicer
zgoščenih koloidnih delcev in slabljenje medsebojno privlačnih sil. Hkrati se večajo
tudi razdalje med koloidnimi jedri in opnami adsorbiranih molekul vode, s čimer
popuščajo tudi sile, ki molekule vode veţejo na jedra, zaradi česar se zmanjšuje
viskoznost na koloidnih delcih adsorbirane vode. Ko je vlaţnost naplavin tolikšna, da
postane viskoznost adsorbirane vode enaka viskoznosti običajne vode, koloidni delci
pa medsebojno oddaljeni do te mere, da ni več zaznati privlačnih sil med njimi, je
naplavina tako dezintegrirana, da preide v tekoče stanje (Mrhar, 2008).
Prehod iz enega v drugo stanje konsistence se imenuje meja stanja konsistence
naplavin (𝑤𝐿 – meja ţidkosti68 % , 𝑤𝑃 – meja plastičnosti % , 𝑤𝑠 – meja krčenja
% ) (Mrhar, 2008). Konsistenčna stanja so na tej osnovi ponavadi podana s pomočjo
t.i. indeksa konsistence (𝐼𝑐 ). Ta predstavlja količnik med razliko meje ţidkosti (𝑤𝐿 ) in
vlaţnostjo naplavine (𝑤𝑛 )69 ter indeksom plastičnosti (𝐼𝑃 = 𝑤𝐿 − 𝑤𝑃 ).

𝐼𝑐 =

𝑤𝐿 − 𝑤𝑛 𝑤𝐿 − 𝑤𝑛
=
𝐼𝑃
𝑤𝐿 − 𝑤𝑃

−

(4.09)

𝐼𝑐 < 0…...............ţidka konsistenca
𝐼c = 0…...............meja med ţidko in plastično konsistenco
0 < 𝐼𝑐 < 1…........plastična konsistenca
𝐼𝑐 = 1…...............meja med plastično in (pol)trdo konsistenco
𝐼𝑐 > 1…...............(pol)trda konsistenca
V stanju ţidkosti lahko vzdolţ drsne ploskve (drsnine) pride do nenadnega
zdrsa (ang: mass failure) dela naplavinske mase breţine ali pa celo do pojava
likvifakcije (utekočinjenja) same naplavine (Wynn et al., 2007; Rusijan, Mikoš, 2006;
Applied fluvial..., 1997). Stabilnost breţin je ponavadi podana s t.i. količnikom
varnosti, ki je za potrebe tega diplomskega dela preimenovan v »količnik stabilnosti
breţin«. Ta je izraţen z razmerjem med striţno trdnostjo naplavine (𝜏𝑡 ) in striţno
napetostjo, nastalo zaradi teţe celotne naplavinske mase (𝜏𝑛 ).

Konsistenca tudi konzistenca -e ţ (ẹ) fiz. gostota, sprijemljivost snovi, odvisna od razmerja tekočih in trdnih sestavnih delov
(SSKJ, 2008).
68
Ţidkost: lastnost snovi, da teţko teče; lastnost tekočin in plinov, da se upirajo pretakanju v ceveh in gibanju teles v njih.
Sopomenka: viskoznost (SSKJ, 2008).
69
Vlaţnost naplavine je podana kot razmerje med teţo vodne mase (𝑊𝑤 ) v naplavini in teţo (suhe) naplavinske mase (𝑊𝑠 ):
𝑊
𝑤𝑛 = 𝑤 100 % (Fizikalne lastnosti..., 2008).
67
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(4.10)

Za količnik stabilnosti so značilne tri reprezentativne vrednosti (Majes, 2001):
𝐹𝑠 > 1...................zdrs naplavin ni moţen
𝐹𝑠 = 1...................mejno (labilno) stanje naplavin
𝐹𝑠 < 1...................zdrs naplavin
Do zdrsa materiala na breţini torej pride, ko striţna napetost, povzročena zaradi teţe
naplavinske mase, pre(do)seţe minimalne striţne trdnosti naplavine vzdolţ določene
ploskve (Mikoš et al., 2004).
Striţna trdnost naplavin je najpogosteje podana s Coulombovo enačbo:
𝜏𝑡 = 𝑐 + 𝜍 𝑡𝑎𝑛 𝜑

𝑃𝑎

(4.11)

Zapisana enačba velja za heterogene naplavine. V primeru nestabilnosti rečnih breţin
kraških vodotokov, ko so (granulacijsko povečini homogene) vezljive naplavine
močno prepojene z vodo (𝜑 = 0) pa velja 𝜏𝑡 = 𝑐. Striţna trdnost vezljivih naplavin je
torej s posplošitvijo, v kateri je vpliv notranjega trenja zanemarjen, enaka koheziji
naplavin (Godeša, Bernik, 1995). Ker so kohezijske sile v normalnih okoliščinah
bistveno večje kot gravitacijska (Steinman, 1999), je nagib breţin () lahko tudi
povsem vertikalen (celo previsen) (Majes, 2001). Kritična višina takšnih breţin se v
odvisnosti od kohezije in specifične teţe naplavin spreminja na način, zapisan v
spodnji enačbi (Majes, 2001).

=

4𝑐
𝜋 𝜑
𝑐𝑜𝑡
−
𝛾
4 2

𝑚

(4.12)

Najpogosteje se zdrsi breţin, sestavljenih iz vezljivih naplavin, pojavljajo v
obliki rotacijskega ali translacijskega zdrsa (Mikoš et al., 2004; Knighton, 1998). Za
rotacijski zdrs je značilna (pol)kroţna drsna ploskev, ki na odlomnem robu vpada
skorajda navpično (slika 4.34), za translacijski zdrs pa je značilna ravna drsna ploskev
(slika 4.36).
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Slika 4.34: Rotacijski zdrs breţin.

Vir: Applied fluvial…, 1997

Slika 4.35: Rotacijski zdrs spodnjega dela breţine (Dobravka, Radensko polje 30.09.2008).

Foto: Černuta, L.

Do rotacijskega zdrsa breţine prihaja praktično v povsem homogenih vezljivih
naplavinah. Ker so takšni (idealni) pogoji redki, se porušitev pogosteje dogodi v
obliki translacijskega zdrsa po vnaprej pogojeni ploskvi, na kateri je striţni odpor v
naplavini najmanjši.
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Slika 4.36: Translacijski zdrs breţin.

Vir: Applied fluvial…, 1997
Slika 4.37: Translacijski zdrs zgornjega dela breţine (Dobravka, Radensko polje, 11.05.2008).

Foto: Černuta, L.

Ker je temeljni dejavnik zdrsov breţin voda, igrajo pomembno vlogo poplave.
Med pojavnostjo zdrsov in visokimi vodami pa obstaja nesinhronost, saj se glavnina
obravnavanih procesov ponavadi odvija »z zamudo«. Zdrsi breţin, sestavljeni iz
vezljivih naplavin, se namreč mnogo pogosteje kot v času visokih voda oziroma
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poplav pojavljajo nekaj ur (dni) po njih. Visoka kohezivnost vezljivih naplavin
namreč zagotavlja dolgotrajnejšo stabilnost breţin, poleg tega pa se ob zniţanju
poplavnih voda zmanjša tudi podpora, ki jo v obliki hidrostatičnega tlaka voda nudi
destabiliziranim bregovom. Tovrstni pojav pride še posebej do izraza ob morebitnem
hitrem zniţanju vodostaja (Applied fluvial…, 1997), ki pa je v primeru kraških
vodotokov zaradi kraške retinence in posledično počasnejšega odtekanja prej izjema
kot pravilo.

ARIDNO POGOJENI SUBAERIALNI PROCESI (a.p.)
Pri pomanjkanju vode prihaja v vezljivih naplavinah do krčenja, zaradi česar
pogosto nastajajo vertikalne razpoke (Couper, 2003; Fluvial..., 1997; Suhadolc et al.,
2005). Zaradi ponavadi neenakomerne vlaţnosti naplavin (razen v ekstremno sušnem
in ekstremno vlaţnem primeru) so v njih večino časa prisotni predeli z različno
stopnjo nabrekanja oziroma krčenja. Posledično nastaja trenje, ki povzroča nastanek
predvsem horizontalnih razpok (Suhadolc et al., 2005). Te pa nastajajo tudi v primeru
delno heterogenih vezljivih naplavin, saj prihaja do omenjene dezintegracije pogosto
na mestih, kjer se stikajo različne frakcije naplavin.
Nadaljnje drobljenje gradiva je odvisno od lastnosti naplavinske mase kot
celote, torej tako od značilnosti suhe komponente kot vodne komponente in ostalih
morebitnih primesi. Drobci naplavine, katerih velikost je v pozitivni korelaciji s
kohezijsko trdnostjo oziroma glinasto-meljastim deleţem (Couper, 2003), so
najpogosteje velikostnega reda nekaj milimetrov (1 – 3 mm). Imajo kockasto,
paralelepipedno, večinoma pa nepravilno obliko. Ploskve delcev, t.i. ločilne ploskve,
po katerih se ti lomijo, nastajajo na mestih, kjer so kohezijske sile nekoliko manjše.
Kohezijo ponavadi prekinja omreţje ţilic (kanalčkov), po katerih pronica voda.
Ločilne ploskve so ponavadi gladke, pogosto imajo zaradi raznoraznih (organskih)
primesi v vodi temno sivo do črno prevleko. Omenjeno velja predvsem za kraško
ilovico v primarni, prvotni legi. Pri naplavljenih ilovicah so značilnosti nekoliko
drugačne, saj so prenikalne ţilice pretrgane, posledično je pronicanje vode manjše,
kohezija pa mnogo večja. Večje razpoke so redkejše, še vedno pa je na površju
intenzivno drobljenje (Hrovat, 1953).
Na intenzivnost tovrstnih subaerialnih procesov močno vplivajo cikli
osuševanja in vlaţenja. Pri ponovnem navlaţenju osušenih naplavin namreč prihaja do
stiskanja zraka v porah, kar ima za posledico t.i. mikroeksplozije in drobljenje večjih
skupkov na manjše. Do omenjenega pojava pride tako zaradi nabrekanja mineralov
glin kot tudi zaradi prisotnosti (večje količine) vode nasploh (Suhadolc et al., 2005;
Fluvial..., 1997).
Sušnost naplavin na breţinah, oziroma cikli sušenja in vlaţenja, pospešijo
razpad in odnašanje gradiva na dva načina. V prvem primeru gre za razpad
naplavinskih agregatov in denudacijo le-teh ob vznoţje breţin, kjer so na voljo
fluvialni eroziji (Fluvial..., 1997). V drugem primeru pa gre za luščenje (plastenje)
površinskih plasti gradiva na breţinah, ki se z zvijanjem plasti formirajo v bolj ali
manj zaokroţene delce (ploskve) (Hrovat, 1953). To omogoča vodi, da ob višjih
vodostajih nestabilne, še nedenudirane dele breţine lahko odnese (Applied fluvial…,
1997). Na opisane razlike vpliva pojavnost razpok in njih vrste (Applied fluvial…,
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1997), pa tudi prisotnost posušenih alg70, naplavljenih v času umika poplavnih voda,
ki dodatno ohranjajo površinske plasti spojene v celoto.
Slika 4.38 (zgornja) in slika 4.39 (spodnja): Posledice aridno pogojenih subaerialnih procesov.
Luščenje oziroma plastenje površinskih plasti naplavine (zgornja slika), nastalo zaradi preteţne
horizontalne razpokanosti vezljivih naplavin, ki je posledica kombinacije neenakomerne vlaţnosti in
prisotnosti posušenih alg (spodnja slika) (Dobravka, Radensko polje, 19.4.2007).

Foto: Černuta, L.
Konsolidirajo površinsko plast naplavin in zaustavljajo kapilarni dvig vode (bariera izhlapevanju vode iz naplavine) –
modificira vodni reţim v naplavini (v bliţini površine).
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Kljub temu, da so saturacijsko pogojeni subaerialni procesi navidez intenzivnejši, pa
aridno pogojenih procesov ne gre zanemarjati, saj je v določenih vodotokih na kraških
poljih v poletnem času pomanjkanje vode pogost pojav. Mnogi71 namreč poudarjajo,
da je v aridnih klimah tovrsten proces umikanja glinasto-meljastih rečnih bregov
najdominantnejši (Wynn et al., 2007).

4.1.2.1.2.1.2. Temperaturno pogojeni subaerialni procesi (t.p.)
Ciklični proces zmrzovanja in tajanja deluje podobno kot ciklični proces
vlaţenja in sušenja (Suhadolc et al., 2005). Tudi v primeru temperaturno pogojenih
subaerialnih procesov je pomembna prisotnost vode in njeno agregatno stanje. Ti
procesi se aktivirajo, ko v (prekomerno) vlaţnih vezljivih naplavinah in ob negativnih
temperaturah prihaja do sočasnega in obseţnejšega zmrzovanja naplavinske mase.
Takrat namreč leče ledu razkoljejo in razrahljajo s kohezijo povezane delce (Applied
fluvial…, 1997). V primeru manjše vlaţnosti in relativno višjih temperatur pa
nastajajo kristali ledu, ko iz globljih, relativno toplejših delov naplavine, v katerih
temperatura presega 0 °C, izhlapevajoča voda prihaja proti površju in v najplitvejših
delih naplavine zamrzne. Tvorijo se igličasti kristali, dolgi tudi do 8 cm (Hrovat,
1953). Ti najpogosteje nastajajo v naplavinah z meljasto teksturo, saj je v takšnem
gradivu velikost por ravno pravšnja, da prihaja do večje absorpcije vode, hkrati pa
dovolj velika, da lahko v obliki vodnih hlapov prihaja do premikanja vode proti
hladnejšim (zamrznjenim) delom naplavine (proti površju) (Wynn et al., 2007).
Vrhovi ledenih kristalov so povečini prekriti s slojem ilovice, ki so jo kristali v
začetku procesa zmrzovanja dvignili nekoliko nad površino, zato niso neposredno
vidni (Hrovat, 1953). Ker nastali ledeni kristali nase vlečejo okoliško vodo, je pritisk,
ki ga v naplavinah izvaja ledeni kristal, povezan tudi z izsuševanjem okolice
(Suhadolc et al., 2005; Applied fluvial…, 1997). V določenih primerih tako lahko
pride do hkratnega pojava tako temperaturno kot aridno pogojenih subaerialnih
procesov.
Velikost skupkov zaradi velike sposobnosti vezljivih naplavin za zadrţevanje
vode tvori z deleţem glinasto-meljaste frakcije negativno korelacijo (torej ravno
obratno kot v primeru aridno pogojenih subaerialnih procesov), saj je voda prisotna
praktično na in v najmanjšem delcu naplavine.
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Npr.: Greene et al.: Relating stream-bank erosion to in-stream transport of suspended sediment (1999); Prosser et al.: Bank
erosion of an incised upland channel by subaerial processes: Tasmania, Australia. (2000);
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Slika 4.40: Posledice temperaturno pogojenih subaerialnih procesov. Proces drobljenja agregatov
vezljivih naplavin je najintenzivnejši v spodnjih, bolj in dalj časa vlaţnejših delih breţine (Dobravka,
Radensko polje, 27.1.2008).

Foto: Černuta, L.
Slika 4.41 in slika 4.42: Izgled breţin v času, ko prevladujejo temperaturno pogojeni subaerialni
procesi (Dobravka, Radensko polje, 27.1.2008).

Foto: Černuta, L.
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Splošno velja, da se občutljivost na temperaturno pogojene subaerialne
procese začne povečevati pri deleţu glinasto-meljaste frakcije nad 20 % (Wynn et al.,
2007), še intenzivneje pa se začne povečevati, ko deleţ omenjene frakcije presega
polovico. Couper namreč poudarja, da je občutljivost naplavin z glinasto-meljastim
deleţem, manjšim od 50 % (30 – 50 %) na temperaturno pogojene subaerialne
procese majhna, močno pa se poveča, ko omenjeni deleţ preseţe zapisano vrednost
(Couper, 2003).
Intenziteta razpadanja skupkov in njihova velikost zavisi od števila
ponovljenih ciklov zmrzovanja in tajanja. Do bistvenega zmanjšanja stabilnosti
skupkov in posledično do povečanja intenzitete razpadanja le-teh začne prihajati po 5ih do 10-ih ponovljenih ciklih zmrzovanja in tajanja. Tako je največja intenzivnost
razpadanja ponavadi v pozni zimi in zgodnji pomladi (Wynn et al., 2007; Applied
fluvial…, 1997).
Zdrobljena in zrahljana naplavina se v drobcih siplje po breţini navzdol, kjer
ob vznoţju nastajajo sipinski stoţci s posipnim kotam 30° – 33° (Hrovat, 1953).
Slika 4.43: Primer sipinskega stoţca, ki je nastal kot posledica temperaturno pogojenih subaerialnih
procesov. Na ta način denudirano gradivo je mnogo bolj (fluvialno) erodibilno. Pred tem je bilo namreč
z močnimi kohezijskimi silami vezano na naplavino breţine pribliţno dva metra više (Dobravka,
Radensko polje, 27.1.2007).

Foto: Černuta, L.
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Količina na ta način odnešenega gradiva po raziskavah Wynna in sodelavcev
(2007) v povprečju znaša od 13 do 390 mm/leto72. Mnoge laboratorijske in terenske
raziskave so pokazale, da so temperaturno pogojeni subaerialni procesi intenzivnejši
kot aridno pogojeni. To prihaja do izraza predvsem zaradi časovno krajših oziroma
intenzivnejših ciklov zmrzovanja-tajanja kot pa sušenja-vlaţenja (Couper, 2003).
Velika sposobnost za zadrţevanje vode v vezljivih naplavinah namreč povzroča dlje
trajajočo vlaţnost naplavin. To ima na eni strani za posledico, da je perioda sušenjevlaţenje daljša, na drugi strani pa, da se ponavadi vsakodnevna perioda zmrzovanja in
tajanja pojavlja večkrat kot bi se sicer. Da so z vidika odnašanja gradiva cikli tajanjezmrzovanje pomembnejši od ciklov vlaţenje-sušenje zapaţajo tudi drugi avtorji73
(Wynn et al., 2007). Stopnja erodibilnost pozimi je namreč lahko tudi do trikrat večja
kot jesensko-spomladanska in dvakrat večja kot poletna (Couper, 2003; Wynn et al.,
2007). Po nekaterih ocenah naj bi denudacija, nastala kot posledica temperaturno
pogojenih subaerialnih procesov, predstavljala kar okoli 40 % vsega odnešenega
gradiva z breţin (Applied fluvial…, 1997).
4.1.2.1.2.2. Denudacija brežin kot posledica pluvialne erozije
V oţjem pomenu se pluvialno (deţno) erozijo razume kot erozijo deţnih
kapelj, v širšem smislu pa vse vrste erozije kot neposredne posledice padavin.
Komponente pluvialne erozije, pomembne pri strugotvornih procesih kraških
vodotokov so:
 pljuskovna erozija,
 notranja erozija (pogojno),
 ploskovna (redko ţlebična) erozija.
Pljuskovna erozija oziroma erozija deţnih kapelj je odvisna predvsem od
energije in količine padavin. Energija padavin je rezultat kinetične energije vseh
deţnih kapelj, ki padejo na enoto površine. Na količino padavin vpliva njihova
intenzivnost, ki se med padavinskim dogodkom lahko zelo spreminja, in trajanje
padavinskega dogodka. Na tej osnovi je erozivnost padavin (𝐸𝑝 ) podana kot produkt
kinetične energije74 (E 𝑀𝐽/𝑎 ) in intenzitete padavin75 (I 𝑚𝑚/ ) (Ceglar et al.,
2007).
𝐸𝑝 = 𝐸 ∙ 𝐼

𝑀𝐽 𝑚𝑚

(4.13)

𝑎 

Kinetična energija padavin oziroma gibalna količina deţnih kapelj zavisi od mase
oziroma velikosti kapelj (0,2 do 5 mm) in hitrosti padanja (4 – 6 m/s) le-teh (Natek,
2003; Čarman et al., 2007). Večina kinetične energije kapelj se ob udarcu na površje
sicer pretvori v toplotno energijo, vendar pa (morebitni) preostanek energije povzroči
rahljanje adhezijskih in kohezijskih sil, zaradi česar postanejo delci naplavine
Vključujoč tudi subaerialne procese v primeru prekomerno sušnih naplavin.
Couper, Maddock: Subaerial river bank erosion processes and their interaction with other bank erosion mechanisms on the
River Arrow, Warwickshire, UK (2001); Stott: A comparison of stream bank erosion processes on forested and moorland streams
in the Balquhidder catchments, central Scotland (1997);
74
Kinetična energija je neposredno merljiva, vendar meritve niso pogoste (Ceglar et al., 2007).
75
Do močnejše pluvialne erozije pride ob intenziteti padavin nad 40 mm/dan (Ceglar et al., 2007).
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mobilnejši. Za njihovo dejansko prestavitev po pobočju breţine navzdol pa je
potrebno še nekaj viškov energije, preostale po opravljenih procesih rahljanja (Natek,
2003; Rusjan, Mikoš 2006).
Prestavljanje naplavinskih delcev kot posledice pljuskovne erozije je
predvsem v primeru golih in povečini strmih breţin vse prej kot zanemarljivo, saj je
na primer ţe pri naklonu 25° kar 95 % razpršene vode usmerjene po breţini navzdol,
pri 5° pa se navzdol premakne kar 60 % delcev (Petkovšek, 2000; Komac, Zorn,
2007). Deţne kapljice lahko premaknejo tudi do 50 mm velike delce naplavine, torej
tudi velike glinene agregate (Komac, Zorn, 2007). Poleg značilnosti padavin, naklona
breţin in njih pokrovnosti ter značilnosti naplavinske mase kot celote vpliva na
efektivnost udarcev deţnih kapljic tudi prisotnost in razporeditev vode na samem
območju breţin (Rusjan, Mikoš 2006; Petkovšek, 2000). Pljuskovna erozija se namreč
začne zmanjševati ţe pri globini vodne plasti, ki znaša 1/6 oziroma 1 premer deţne
kaplje, saj voda na površini naplavine deluje kot razprševalec kinetične energije
deţnih kapelj (Petkovšek, 2000).
Tako kot pljuskovna erozija je tudi notranja erozija aktivna bolj v začetni fazi
padavinskega dogodka, le da za slednjo to velja še bolj rigorozno. Notranja erozija je
odvisna od dovzetnosti naplavine za odtekanje vode skozi njo, torej od poroznosti, ki
pa se ob prisotnosti vode zaradi nabrekljivosti glinenih mineralov radikalno in hitro
zmanjša. Odtekanje po razpokah skozi naplavino v notranjost se torej aktivira
predvsem po daljšem sušnem obdobju, ko se po razpokah, nastalih zaradi krčenja
gline, voda zdruţuje v med seboj povezane kanale in v njih erozijsko deluje. Ta tip
erozije je v okviru strugotvornih procesov bolj ali manj zanemarljiv76, saj so kanali
večinoma zelo majhni, njihove dimenzije pa se z globino zaradi vse večje vlaţnosti
hitro zmanjšujejo. Obstoj ţilic in kanalčkov v času erozijskega delovanja vode je
kratkotrajen, saj prisotnost le-te povzroči nabrekanje gline in zaprtje prej obstoječih
razpok.
Padavinska voda torej odteka večinoma ploskovno (Natek, 2003). Ploskovni
tok, agens ploskovne erozije, nastane, ko se vodne kapljice na površini zdruţijo v
sklenjeno plast (Komac, Zorn, 2007). Nekoncentrirani površinski vodni tok dokaj
enakomerno odnaša razrahljane delce naplavine s celotne površine breţine (Čarman et
al., 2007; Rusjan, Mikoš 2006;). Ploskovna erozija je odvisna od sile oziroma energije
površinskega vodnega (od)toka. Energija, na katero vplivata hitrost vodnega toka in
količina vode zaradi majhne mase pluvialnega telesa, ni ravno velika. Zadostuje pa, da
v suspenziji po večinoma strmih breţinah rečnega korita odnaša najfinejše glinene
delce in njih agregate. Hitrost površinskega (od)toka, ki je odvisna od naklona
breţin77, njihove detajlne morfologije in posameznih ovir, je z vidika ploskovnih
tokov zaradi ponavadi strmih breţin relativno visoka. V primeru, da je tudi detajlna
morfologija pobočja ustrezna, torej da je pobočje breţine v prečnem prerezu
konkavno (izjemna zakrivljenost meandrov majhnih potokov), začne površinski tok
teţiti h koncentraciji. Tako posledično naraste njegova erozijska in transportna
sposobnost, kar lahko vodi tudi v nastanek ţlebičev (Komac, Zorn, 2007).

Tudi deleţ naravnega podpovršinskega spiranja in premeščanja delcev preperine je na splošno majhen, saj po ocenah znaša
manj kot 1 % skupne količine premeščenega sedimenta (Rusjan, Mikoš 2006).
77
Površinski odtok najpogosteje nastane na zmerno nagnjenih breţinah.
76
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Slika 4.44: Zametki nastajajočih ţlebičev. Nastajanje ţlebičev olajšuje razpokanost nastala zaradi
(aridno pogojenih) subaerialnih procesov (Dobravka, Radensko polje, 30.9.2008).

Foto: Černuta, L.

Slednje pa je zaradi kratkosti pobočja rečnih breţin prej izjema kot pravilo. Proces
sproščanja gradiva breţine zaradi površinskega odtoka se najpogosteje opisuje s
spodnjo enačbo:

𝐷𝐹 = 𝑘𝑓

𝜏𝑝𝑜
− 1 ; 𝜏𝑝𝑜 ≥ 𝜏𝑐
𝜏𝑐𝑝

𝑘𝑔 𝑚2 𝑠 ,

(4.14)

kjer 𝐷𝐹 predstavlja količino naplavine, sproščene z breţine zaradi površinskega
padavinskega odtoka 𝑘𝑔 𝑚2 𝑠 . V enakih enotah je izraţen koeficient erodibilnosti
naplavine zaradi površinskega padavinskega odtoka (𝑘𝑓 ). 𝜏𝑝𝑜 simbolizira striţno
napetost, nastalo zaradi površinskega padavinskega odtoka 𝑁 𝑚2 , 𝜏𝑐𝑝 pa kritično
striţno napetost, potrebno za začetek erozije 𝑁 𝑚2 (Rusjan, Mikoš 2006).
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Slika 4.45: Součinkovanje komponent pluvialne erozije. Pljuskovna erozija je najintenzivnejša v
začetni fazi padavinskega dogodka, ko še ni prisotno ploskovno odtekanje. Enako velja za notranjo
erozijo. Ko intenzivnost padavin preseţe infiltracijsko sposobnost naplavine, oziroma ko te postanejo z
vodo prenasičene, se aktivira ploskovna erozija. Notranja erozija se zaradi nabrekanja gline prekine,
zaradi debeline sloja površinske vode pa oslabi tudi pljuskovna erozija.

Vir: Water Erosion, 2008

Med opisanimi komponentami pluvialne erozije obstaja močna vzajemnost, saj
le-te močno vplivajo ena na drugo. V začetku padavinskega dogodka je
najintenzivnejša pljuskovna erozija, saj takrat ponavadi še ni aktiviran ploskovni
odtok. Tudi notranja erozija poteka le v prvi fazi padavinskega dogodka, saj se
kasneje zaradi nabrekanja gline kanalska kontinuiteta prekine. Zasičenost naplavin z
vodo in nadaljevanje padavinskega dogodka sta iniciatorja ploskovne erozije. Ta v
nadaljevanju v skrajnem primeru poteka samostojno, saj postane ob morebitni
preobilici padavin sloj ploskovno odtekajoče vode tako debel, da preprečuje
pljuskovno erozijo. V večini primerov pa temu ni tako, zato procesa pljuskovne in
ploskovne erozije ponavadi potekata sinhrono vse do konca padavinskega dogodka.
Pluvialna erozija rečnih bregov kraških vodotokov (predvsem manjših)
vsekakor ni zanemarljiva. Osnovni pogoj za površinsko odtekanje, tj. da intenzivnost
padavin presega infiltracijsko kapaciteto naplavine (intenziteto pronicanja vode v
naplavino), je namreč zaradi ponavadi strmih in golih breţin, vezljivosti in posledično
neprepustnosti naplavin, pogosto izpolnjen. V toplejšem delu leta je z vidika
intenzitete ploskovnega odtoka pomembna sušnost in zbitost naplavin ter pogosta
pojavnost neviht, v hladnejšem delu leta pa prenasičenost naplavin rečnih bregov z
vodo, ki prav tako negativno vpliva na infiltracijo padavin v naplavino. Zaradi poplav,
ki so na kraških poljih pogostejše in dolgotrajnejše v hladni polovici leta, je tovrstna
erozija mnogo bolj izrazita v toplejši, sušnejši polovici. Poplave namreč z vodno
maso, ki sega izven rečnega korita bregove ščitijo pred neposrednim vplivom
pluvialne erozije.
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4.1.2.2. Transport vezljivih lebdečih plavin
Transport lebdečih (meljasto-glinastih) plavin na morfologijo vodotoka nima
neposrednega vpliva. Kljub temu predstavlja pomembni povezovalni mehanizem med
erozijo na eni in akumulacijo na drugi strani.
Transport morfološko pomembnega gradiva v vodotokih na kraških poljih
poteka v suspenziji78. Transportirano gradivo so torej t.i. lebdeče oziroma
suspendirane plavine. Na splošno se sicer razlikuje dvoje vrst lebdečih plavin:
nevezljive lebdeče (ang.: suspended sediment load) in vezljive lebdeče plavine (ang.:
wash load). V primeru nevezljivih plavin (predvsem peska) je transport v suspenziji,
poleg rinjenja oziroma poskakovanja, le ena izmed oblik transporta. V primeru
vezljivih plavin pa je to praktično edina oblika transporta, saj se plavine meljastoglinastih frakcij, katerih hitrost premeščanja je praktično povsem enaka hitrosti
vodnega toka (Rusjan, Mikoš, 2006), skozi celotni sistem vodotoka premeščajo brez
usedanja79 (Mikoš et al., 2002). V splošnem je torej dejanski pretok vezljivih lebdečih
plavin enak produktu koncentracije le-teh in hitrosti vodnega toka (Mikoš , 2000).

𝑞𝑠 = 𝐶𝑠 𝑣𝑠 = 𝐶𝑠 𝑣

𝑘𝑔
𝑚2 𝑠

(4.15)

Za koncentracijo vezljivih lebdečih plavin je značilna časovna spremenljivost odnosa
med pretokom vodotoka in koncentracijo plavin v vodi (slika 4.46) (Robert, 2003).
Slika 4.46: Odnos med časovnim potekom rečnega pretoka (neprekinjena črta) in koncentracijo
(vezljivih) lebdečih plavin (črtkana črta).

Vir: Knighton (1998)

Zanka v smeri urinega kazalca (slika 4.46 A), kjer se višek koncentracije
suspendiranega gradiva pojavi pred najvišjim pretokom, je praviloma značilna za
manjša porečja (Robert, 2003), saj je v tem primeru potencialno transportirano
gradivo bliţje rečni strugi in kot tako prej prenešeno. Z večanjem velikosti porečja pa
Poleg tega pa se zelo velik deleţ gradiva prenese tudi v raztopini.
V primeru transporta vezljivih lebdečih plavin prihaja do stika plavin s podlago le v primeru blatnih tokov (Erosion,
transport..., 2008).
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pride do obrnjene slike (slika 4.46 B) (Knighton, 1998), čeprav gre omeniti, da je v
primeru večjih porečij ta odnos manj enoznačen in bolj variabilen. Koncentracija
vezljivih lebdečih plavin se v fazi transporta za razliko od koncentracije nevezljivih
lebdečih plavin80 zaradi turbulence vodnega toka z globino zelo malo spreminja.
Pri transportu vezljivih lebdečih plavin obstajata dva vzajemna načina
transporta: advekcija in disperzija81 (Erosion, transport..., 2008). Pri advekciji gre za
enakomerni dolvodni prenos plavin, katerih hitrost je enaka hitrosti vodnega toka, pri
disperziji pa so posamezni delci prenešeni s turbulentnim mešanjem (Erosion,
transport..., 2008; Robert, 2003). Na delec v turbulentnem vodnem toku namreč poleg
potisne sile vodnega toka in za statični vzgon zmanjšane teţe zrna delujejo še t.i.
pozitivne (navzdol) in negativne (navzgor) vzgonske sile, ki v vodnem stolpcu lahko
modificirajo vertikalni transport sedimenta (Mikoš, 2000; Liu et al.,2002). V primeru
po globini enakomerne porazdelitve lebdečih zrn vodnega toka je to razmerje močno
v prid negativnim vzgonskim silam (Mikoš, 2000).
Sočasno s transportom potekajo procesi agregacije oziroma flokulacije plavine
(Krishnappan, Marsalek, 2002; Nakagawa, Zhang, 2004). Flokulacija je proces
zdruţevanja koloidnih delcev v flokule oziroma kosme (Simonič, 2004; Krishnappan,
Marsalek, 2002; Nakagawa, Zhang, 2004; Liu et al., 2002; Cohesive sediment
transport, 2008; Bungartz et al., 2001; Kranenburg, 1999; Erosion, transport..., 2008;
El Ganaoui et al., 2004). Do agregacije zrn prihaja zaradi medsebojnih trkov
posameznih delcev in medsebojno privlačnih sil elektrokemičnega izvora (Liu et al.,
2002; Kranenburg, 1999). Z vidika pogostnosti trkov vplivata na flokulacijo predvsem
dinamika (turbulentnost)82 vodnega toka in koncentracija sedimenta v njem. Z vidika
medsebojno privlačnih sil pa poleg koncentracije zrn in njihove mineraloške sestave
vplivajo še mikrobiološke razmere v vodi, temperatura in pH vrednost vode ter
prisotnost organskih snovi (detritus83, alge, bakterije), raznih hranil, teţkih kovin in
ostalih polutantov, ki se veţejo na površine vezljivih delcev (El Ganaoui et al., 2004;
Bungartz et al., 2001; Liu et al.,2002; Kranenburg, 1999; Erosion, transport..., 2008;
Koagulacija in flokulacija, 2008; Cohesive sediment transport, 2008).
Slika 4.47 in slika 4.48: Onesnaţenost kot modifikator flokulacije (Dobravka, Radensko polje,
27.10.2008).

Foto: Černuta, L.

Koncentracija nevezljivih lebdečih plavin se ponavadi z oddaljenostjo od dna zmanjšuje (Robert, 2003).
Tudi turbulentna difuzija (Krishnappan, Marsalek, 2002; Robert, 2003; Liu et al.,2002).
82
Turbulentnost vodnega toka na flokulacijo do neke mere vpliva pozitivno, prekomerno turbulenten tok pa povzroča
dezintegracijo oziroma deagregacijo flokul (Cohesive sediment transport, 2008).
83
Drobci razpadlih rastlin in ţivali v vodi, navadno mikroskopsko majhni (SSKJ, 2008).
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Nastali kosmi so v primerjavi z individualnimi delci relativno veliki (Erosion,
transport..., 2008) in porozni (Bungartz et al., 2001). V porah med sestavnimi delci
kosmov je ujeta voda (Erosion, transport..., 2008) zaradi česar imajo kot celota
manjšo gostoto od posamičnih delcev (Krishnappan, Marsalek, 2002). Vse to vpliva
na njihove hidrodinamične lastnosti, ki so odvisne predvsem od strukture kosma
oziroma njegove velikosti, oblike in gostote (Cohesive sediment transport, 2008;
Erosion, transport..., 2008; Krishnappan, Marsalek, 2002; Bungartz et al., 2001). Te se
od hidrodinamičnih lastnosti individualnih delcev močno razlikujejo (Kranenburg,
1999). Nadaljnje formiranje agregatov v bolj kompaktno formo se opisuje s terminom
koagulacija. Termina flokulacija in koagulacija se pogosto napačno razlagata, saj se
nepravilno uporabljata kot sopomenki. Bistvena razlika med njima je namreč v tem,
da je flokulacija v kombinaciji s procesom deflokulacije84 reverzibilen proces,
koagulacija pa je ireverzibilna (Aggregation, Flocculation and Coagulation, 2008).
Transport vezljivih plavin, ki torej poteka povečini v obliki kosmov (Applied
fluvial…, 1997) se prekine, ko transportna kompetenca in kapaciteta padeta pod
mejno vrednost, oziroma ko hitrosti vodnega toka padejo pod umiritveno hitrost.
4.1.2.3. Sedimentacija (usedanje) vezljivih lebdečih plavin
Sedimentacija vezljivih lebdečih plavin, ki predstavlja zadnjo (vertikalno) fazo
transporta (Liu et al.,2002; Bungartz et al., 2001), nastopi v primeru laminarnega
strujanja, ko so negativne vzgonske sile mnogo manjše od za statični vzgon
zmanjšane teţe zrna (Mikoš, 2000). Hitrost usedanja posameznih delcev in majhnih
kosmov okroglih oblik, ki je funkcija njihovih hidrodinamičnih lastnosti, opisuje t.i.
Stokesov zakon (Liu et al.,2002; Bungartz et al., 2001).
𝑤𝑓 =

1 𝜌𝑠 − 𝜚
𝑔𝐷2
18𝜐 𝜌

𝑚 𝑠

(4.16)

Kosmi se ponavadi, kljub manjši gostoti, zaradi velikosti usedajo znatno hitreje kot
posamični delci gline oziroma melja (Nakagawa, Zhang, 2004; Kranenburg, 1999;
Erosion, transport..., 2008). Zaradi razlik v hitrosti usedanja posameznih delcev in
kosmov je splošna slika sedimentacije odvisna od pogostnosti nastajanja slednjih. Ker
ta v prvi vrsti zavisi predvsem od koncentracije vezljivih lebdečih plavin, je hitrost
usedanja plavin potrebno nekoliko modificirati (spodnja enačba85).

𝑤𝑓 =

𝐾1 𝐶 1 − 𝐾2 𝐶𝑠 − 𝐶

𝐾1 𝐶𝑠

𝑚1

𝑧𝑎
𝑧𝑎

𝐶𝑠 < 𝐶
𝐶𝑠 ≥ 𝐶

𝑚 𝑠

(4.17)

Hitrost usedanja kosmov (wf ) se ob nizkih koncentracijah (Cs < Ch ) s povečevanjem
koncentracije vezljivih lebdečih plavin (Cs ) povečuje. Ko koncentracija preseţe mejno
vrednost, t.i. koncentracijo oteţkočenega usedanja (Ch ), ki obsega vrednosti med 10
Kosmi s premajhno striţno trdnostjo (čvrstostjo) lahko zaradi prevelikih striţnih napetosti vodnega toka, stika z rečnim dnom,
bregom ali kakšno drugo oviro, razpadejo in nastanejo novi. Sekvenčni proces agregacije in deagregacije flokul (flokovna
reciklaţa) traja vse, dokler ne nastanejo dovolj striţno trdni, »koagulirani« kosmi (Nakagawa, Zhang, 2004; Erosion, transport...,
2008; Kranenburg, 1999; Krishnappan, Marsalek, 2002).
85
Zapisani koeficienti (𝐾1 , 𝐾2 , 𝑚1 ) so eksperimentalno določene konstante, odvisne od tipa sedimenta in kemične sestave vode
(Nakagawa, Zhang, 2004; Cohesive sediment transport, 2008).
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kg

(Nakagawa, Zhang, 2004) in 25 m 3 (Cohesive sediment transport, 2008), se z
nadaljnjim večanjem koncentracije hitrost usedanja začne zmanjševati (Cohesive
sediment transport, 2008; Nakagawa, Zhang, 2004). Na (celokupno) usedanje oziroma
kg
njegovo hitrost86 (Ds m 2 s ) vpliva poleg hitrosti efektivnega usedanja posameznih
delcev plavin in njihovih kosmov ter njihove koncentracije v vodni masi tudi
obstojnost kosmov. Lahko se namreč zgodi, da posamezni kosmi zaradi neobstojnosti
(majhnih striţnih trdnosti), razpadejo. Poleg tega pa lahko prevelike striţne napetosti
vodnega toka (τb ), ki presegajo kritične striţne napetosti za sedimentacijo (τcd )87,
sedimentacijo preprečijo. Ta torej nastopi, ko so striţne napetosti vodnega toka pri
dnu dovolj majhne, da sočasno z obstojem posameznih kosmov dovolijo tudi njihovo
usedanje (Cohesive sediment transport, 2008).
m3

𝐷𝑠 =

𝐶𝑠 𝑤𝑓 1 −
0

𝜏𝑏
𝜏𝑐𝑑

𝑧𝑎 𝜏𝑏 < 𝜏𝑐𝑑
𝑧𝑎 𝜏𝑏 ≥ 𝜏𝑐𝑑

𝑘𝑔
𝑚2 𝑠

(4.18)

τ

Člen v oklepaju zgornje enačbe (1 − τ b ) na osnovi razmerja striţnih napetosti
cd

korigira hitrost usedanja, poleg tega pa predstavlja tudi nekakšno vrednost
»verjetnosti« sedimentacije, torej da kosem, v primeru, da se usede na dno, tam tudi
ostane (Krishnappan, Marsalek, 2002). V osnovi se namreč ločuje dve vrsti
sedimentacije: popolno in delno. Pri popolni se odloţijo vsi delci in kosmi, pri delni
pa lahko pride le do usedanja posameznih (obstojnejših) kosmov, medtem ko ostali
razpadejo ali pa takoj ponovno preidejo v suspenzijo (Cohesive sediment transport,
2008).
Slika 4.49: Pomembnejši procesi v okviru transporta in sedimentacije vezljivih lebdečih plavin.

Vir: Colloidal Stability, 2008
86

Ang.: deposition flux (Nakagawa, Zhang, 2004).
Za določitev 𝜏𝑐𝑑 je bilo opravljeno mnogo eksperimentov, ki so nakazali da njen razpon obsega vrednosti med 0,05 Pa (Liu et
al.,2002) in 1,1 𝑁 𝑚2 (Cohesive sediment transport, 2008).
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Ob popolni sedimentaciji se začne zaključna faza – konsolidacija. Tudi
konsolidacijo se deli na dve vrsti oziroma fazi: primarno in sekundarno. Primarna
konsolidacija se začne, ko teţa sedimentiranega gradiva presega nasprotno usmerjene
sile pronicajoče vode, izhajajoče iz por spodaj leţečega, predhodno sedimentiranega
gradiva. Nastopi kot posledica tako teţe posameznega sedimentiranega delca (flokule)
kot tudi teţe gradiva, izhajajočega iz naknadne sedimentacije. Medtem ko teţa
sedimentiranega gradiva izpodriva med naplavinami »ujeto« porno vodo, se sila
vertikalno pronicajoče vode stalno zmanjšuje, sediment pa se s stalnim medsebojnim
pribliţevanjem posameznih naplavinskih delcev neprestano utrjuje. Ko pronicajoča
(medporna) voda povsem izgine, se primarna konsolidacija zaključi. Sekundarna
konsolidacija se ponavadi začne ţe med primarno fazo konsolidacije. Nastaja zaradi
(plastične) deformacije sedimentiranega gradiva, povzročene zaradi stalnega
preobremenjevanja. Njen časovni potek v grobem zelo niha, saj lahko sekundarna
konsolidacija traja vse od nekaj dni pa do nekaj tednov ali celo mesecev (Cohesive
sediment transport, 2008).

4.1.2.4. Vpliv vegetacije na strugotvorne procese
Vplivi vegetacije na strugotvorne procese in posledično na morfološko
izoblikovanost vodotokov so odvisni predvsem od tipa vegetacije (drevje, grmovje,
trava, alge), lastnosti gradiva breţin ter od geometrije breţin in rečnega korita.
Najizrazitejši vplivi so v primeru manjših vodotokov z relativno majhno strugotvorno
širino. Obreţna vegetacija vpliva tako na značilnosti vodnega toka v strugi kot tudi na
stabilnost breţin oziroma erodibilnost rečnega gradiva. Čeprav je vpliv vegetacije na
stabilnost breţin ponavadi predstavljen kot pozitiven stabilizacijski dejavnik, temu
vedno ni tako.
V prvi vrsti vegetacija, predvsem drevesna, s koreninskim spletom učinkovito
ščiti breţine pred erozijo tekoče vode, saj zmanjšuje hitrosti vodnega toka in pretočne
sposobnosti rečnega korita. Kljub temu, da lahko nekoliko poveča turbulentnost
vodnega toka, pa ima velik vpliv predvsem na zmanjšanje obreţnih hitrosti vodnega
toka (Applied fluvial…, 1997). Matica, ki je v strugi brez vegetacije blizu gladine, se
pomakne navzdol, bliţe dnu, kar ima za posledico prerazporeditev vlečnih sil po
obodu korita (Steinman, 1999).
Slika 4.50: Vpliv vegetacije na razporeditev pretočnih hitrosti v zatravljenem rečnem koritu (levo) in
koritu, zaraščenem z vrbovjem (desno).

Vir: Steinman (1999)
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Travna ruša, predvsem pa olistane krošnje grmovja in dreves blaţijo intenziteto
padavin in s tem zmanjšujejo pluvialno erozijo (Zorn, Petan, 2007). Še izrazitejši je
neposreden vpliv na stabilnost breţin, saj vegetacija kot sestavni del breţin vpliva na
mehanske lastnosti naplavin. Koreninski sistem travne ruše v odvisnosti od gostote
korenin glede na neporasle breţine poveča striţno trdnost naplavin tudi za 5- (Godeša,
Bernik, 1995) oziroma od 3- do 9-krat (Petkovšek, 2000). Tudi koreninski splet
drevesnih sestojev ima pogosto podobne učinke. Varovalno vlogo imajo tudi alge, ki
varujejo breţine pred denudacijo, povzročeno zaradi intenzivnih subaerialnih
procesov in pluvialne erozije.
Slika 4.51: Alge na breţinah. Alge, ki jih na breţine odloţi poplavna voda, po njenem upadu zbledijo
in otrdijo ter kot take do neke mere stabilizirajo zgornjo, subaerialnim procesom in pluvialni eroziji
izpostavljeno plast naplavin (Dobravka, 08.10.2008).

Foto: Černuta, L.

Poleg omenjenih stabilizacijskih učinkov pa so neposredni vplivi predvsem
drevesne vegetacije in njihovih koreninskih sistemov lahko tudi negativni. Drevesna
vegetacija ohranja breţine dalj časa vlaţne. S tem se sicer v toplejši polovici leta
zmanjšuje intenziteta aridno pogojenih subaerialnih procesov, vendar pa so z vodo
(pre)nasičene breţine v hladni polovici leta dalj časa izpostavljene temperaturno
pogojenim subaerialnim procesom. Dalj časa vlaţne (z vodo prenasičene) breţine so
dlje izpostavljene in dovzetnejše za zdrse. Drevesa s svojo maso namreč pritiskajo na
breţine in jih s tem še dodatno obremenjujejo. Če naplavine postanejo nestabilne,
lahko pride kljub obseţnemu in relativno globokemu koreninskemu spletu do zdrsa
breţine, saj se mnoge drsne ploskve aktivirajo precej globoko, tudi globlje od
rizosfere. Poleg tega lahko korenine dreves rahljajo zbite (erozijsko odporne) bregove,
formirajo skupke in tako subaerialnim procesom kot fluvialni eroziji olajšujejo delo.
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Slika 4.52: Vpliv vegetacije (še posebej drevesne) na strugotvorne procese je raznovrsten – lahko
oteţuje ali pospešuje odnašanje naplavin. Slika prikazuje koreninski splet drevesa, ki breţin ne ščiti
povsem. Manko naplavin pod drevesom pa najverjetneje ni nastal zaradi delovanja tekoče rečne vode,
saj v času vodostaja, ki sega do višine koreninskega spleta, fluvialni procesi (erozija) niso ravno
intenzivni. Naplavine so bile povsej verjetnosti odnešene zaradi pojava zdrsov, nastalih zaradi
poslabšanja mehanskih lastnosti naplavin ali zaradi delovanja subaerialnih procesov (Dobravka,
Radensko polje, 30.9.2008).

Foto: Černuta, L.

Tudi vplivi alg niso samo varovalne narave, saj je po razpadu enotne plasti alg na
manjše dele erozijska dovzetnost naplavin lahko tudi večja kot bi bila v primeru golih
breţin (primerjaj sliki 4.39 in 4.51).
Po zapisanem je torej pri določitvi vloge vegetacije, ki jo ima ta na
strugotvorne procese in morfološko preobrazbo vodotokov, potrebno biti skrajno
pazljiv.
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4.2. Meandri Dobravke na Radenskem polju
Meandri Dobravke, ki teče po skrajnem severnem delu Radenskega polja, so
bili za proučitev izbrani predvsem iz dveh razlogov. Na prvem mestu je bilo vsekakor
dejstvo, da na razvoj meandrov Dobravke vplivajo praktično vsi dejavniki razvoja
meandrov, opisani v teoretičnem delu, saj v večji ali manjši meri na tlorisno
izoblikovanost Dobravke vplivajo vsi predstavljeni meandrotvorni procesi. Poleg tega
pa je na določitev najprimernejšega »testnega odseka« vplivala tudi velikost
proučevanega območja, ki je v konkretnem primeru ravno pravšnja, da omogoča
mnogokratno detajlno proučitev.
4.2.1. Pomembnejše fizičnogeografske značilnosti proučevanega območja
Radensko polje je s 4 km2 najmanjše kraško polje pri nas (Meze, 1977). Na
polje, katerega dno je na nadmorski višini med 318 in 326 metri, se stekajo vode
večjega dela Grosupeljske kotline, Škocjanskega podolja in povirja Rašice (Lampič,
Smrekar, 1997). Porečje Grosupeljščice-Dobravke se začenja v povirju Velikega
potoka in Brega pod hribom Koţereja (707m) na višini med 650 – 700 metri in je del
porečja reke Krke, za katero je značilen dinarski deţno-sneţni reţim88. Od
Grosupljega navzdol teče Grosupeljščica po široki naplavni ravnici, ki se juţno od
naselja razširi v Grosupeljsko polje. Grosupeljščica se preimenuje v Dobravko po
sotočju s Podlomščico tik preden priteče na Radensko polje (Gams, 2004; Peterlin,
2002).
Slika 4.53: Lega Radenskega polja.

Vir: Atlas Slovenije, 1996
Za dinarski deţno-sneţni reţim sta značilna dokaj izenačena pretočna viška in močno različna pretočna niţka. Medtem ko
jesenski višek (november) le malo presega pomladanskega (april), pa je prvotni poletni niţek (avgusta) zaradi visoke poletne
evapotrasnpiracije napram drugotnemu zimskemu niţku (januar ali februar), močno poudarjen. Nadpovprečna količina vode se
torej ponavadi pojavlja med oktobrom in decembrom ter marca in aprila, podpovprečna pa med majem in septembrom (Frantar,
Hrvatin, 2005).
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Območje Radenskega polja oziroma njegovo obrobje je iz jurskih karbonatnih
kamnin. Vzhodno obrobje in severni del polja, vključno z Boštanjem, sestavlja sivi
gosti apnenec z litiotidami ( ), zahodno obrobje pa poleg prej omenjenih kamnin na
severozahodnem delu obrobja polja, sestavljajo tudi oolitni apnenec in zrnat dolomit (
). Iz slednjih je tudi hum Kopanj. Severovzhodno obrobje je iz spodnjetriasnega
pasastega in zrnatega dolomita ( ), ki je močno pretrd in vododrţen (Peterlin, 2002;
Culiberg, Dozet, 2007; Osnovna geološka karta..., 1987). Podobna kot sestava obrobja
polja je najverjetneje tudi ţivoskalna sestava dna (Meze, 1977).
Slika 4.54: Geološka zgradba Radenskega polja in okolice.

Vir: Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-78, Ribnica, 1969
Slika 4.55: Relief Radenskega polja in okolice.

Vir podlage: Digitalni podatki, načrti in karte (DMR 25), 2009
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Kotanja Radenskega polja je verjetno nastala na prehodu iz pliocena v
pleistocen, ko so se posamezni deli ob različnih prelomnih sistemih vertikalno
premaknili. Novonastalo kotanjo so vode začele zasipati povečini s karbonatnim
prodom. Poleg kamninskega drobirja je bilo nanešenega mnogo drugega gradiva.
Prihajalo je do zamašitev odvodnih lukenj in kanalov ter posledično do večjih poplav
in ojezeritev. V mirni jezerski vodi so se odlagali melj, glina in organski ostanki. Ko
je voda pričela odtekati, je prišlo do zamočvirjenja, nastale so tanke, šoti podobne
organogene plasti (Culiberg, Dozet, 2007). Medtem ko Meze (1981) omenja, da dno
Radenskega polja zapolnjujejo rdeče in rjave gline z roţenci (t.i. »kraška rdeča
prst«)89, pa Culibergova in Dozet (2007) razlikujeta pet plasti sedimentov, ki si sledijo
od spodaj navzgor po naslednjem vrstnem redu:






karbonatni prod
siva (mastna) jezerska glina
rdečerjava ilovica
svetlosiva karbonatna (laporna) glina
aluvialno močvirske usedline

Trdno kamninsko podlago Radenskega polja prekriva dva do tri metre debela plast
karbonatnega (dolomitnega in apnenčastega) proda, naplavljenega v pleistocenu z
okoliških vzpetin in vodotokov. Nad njim je 3,5 do 6 m debela plast različnih sivih
mastnih glin, ki vsebujejo vloţke melja, zelo drobnega peska, pogosto pa tudi več ali
manj organskih ostankov. Sive gline kontinuirano prehajajo v od 1 do 2,5 m debelo
plast rdečkastorjave ilovice, ki vsebuje leče sive gline ter pooglenele in bolj ali manj
oksidirane organske ostanke. Rdečerjavi ilovici navzgor sledi do 0,75 m debela plast
svetlosive laporne gline, nad katero je še od 0,25 m do 0,75 m debela plast različnih
aluvialnih naplavin (glina, melj, droben pesek, organski material) (Culiberg, Dozet,
2007).
Slika 4.56: Debelina (posameznih) naplavinskih plasti je najmanjša na severozahodnem delu polja, kjer
v preteţni meri poteka glavna struga Dobravke (8.10.2008).

Foto: Černuta, L.
Rdeče in rjave gline z roţenci po do sedaj znanih podatkih na tem območju še niso bile mineraloško pregledane. Prostorsko
najbliţji rentgensko pregledan vzorec gline je vzorec sive gline, pregledan v okviru raziskovanja t.i. kočevsko-ribniške ilovice, v
katerem sta bila odkrita minerala glin vermikulit in ilit (Dozet, 1982).
89
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Deleţ glinene frakcije se spreminja tako horizontalno kot vertikalno. V
preteklosti je bil kvantitativno ugotovljen predvsem za horizonte prsti, ki jih je na
Radenskem polju več tipov. Nanje, predvsem pa na vodne razmere v prsti, vpliva
valovitost površja, t.j. menjavanje kotanjastih oblik in vmesnega višjega in bolj
ravnega površja, zato je za Radensko polje značilno mozaično prepletanje tipov prsti
(Lovrenčak, 1981). Z vidika proučevanja meandrov so najpomembnejše obrečne prsti,
nastajajoče na prej omenjenih holocenskih glinastih oziroma ilovnato-glinastih
sedimentih. Te Lovrenčak deli na obrečne rjave prsti in na slabo oglejene obrečne
rjave prsti. Prve nastajajo na višjih sušnejših predelih, druge pa na vmesnih
poloţnejših delih površja. Pri obrečnih rjavih prsteh je zgornji profil meljastoglinasto-ilovnat (melj > 50 %, glina < 20 %), spodnji del profila pa meljasto-glinast. Z
globino deleţ gline narašča, ob matični osnovi doseţe cca. 35 %. Pri slabo oglejenih
obrečnih rjavih prsteh je v zgornjem delu profila glinasto-ilovnata do meljastoglinasta tekstura (deleţ gline: 20 – 25 %), v spodnjem delu profila pa deleţ gline
znaša okoli 40 % (Lovrenčak, 1981). Poleg omenjenih ne gre zanemariti tudi
ugotovitev o glejih, saj meandri nastajajo tudi v vlaţnih kotanjah (npr. v Kotah). Gleji
so nastali na glinasti matični osnovi. V zgornjem delu profila imajo ilovnato-glinasto
(deleţ gline: cca. 35 %), v spodnjem delu profila pa glinasto teksturo (deleţ gline: cca.
70 %). Poleg spreminjajočega deleţa glinene frakcije se spreminja tudi debelina
oziroma globina glinene plasti. Tako po prej navedenih ugotovitvah Culibergove in
Dozeta (2007) kot po navedbi Mezeta (1981) znaša ta nekje med 5 in 10 metrov.
Debelejši nanosi (8 – 10 m) so na vzhodnem, plitvejši (5 – 6 m) na zahodnem delu
polja, najplitvejši pa na severozahodu. To dejstvo je posledica razlike v višini
ţivoskalne podlage dna polja, nastale zaradi vzdolţnega preloma, ki poteka čez polje
v dinarski smeri. Ţivoskalna podlaga je namreč na zahodu višje kot v vzhodnem delu
polja (Meze, 1977). Temu dejavniku sledi tudi nagnjenost poplavne ravnice proti JV
oziroma VJV (Meze, 1981).

4.2.2. Poplave na Radenskem polju
Obseg poplav je podrobneje opisan le za oţje preučevano območje v severnem
delu polja, tj. območje v okolici Dobravke vključno z estavelami Kote, Mihovka in
Panšce ter največjo estavelo Radenskega polja, estavelo Srednice (glej sliko 4.57).
Poplave na polju sicer povzročata tako Dobravka v severnem delu polja kot Šica na
skrajnem juţnem robu polja (Meze, 1981).
Poplave lahko segajo vse do nadmorske višine 326 metrov, ob katastrofalnih
poplavah pa celo do 330 metrov. Meze (1981) jih po trajanju in obsegu deli na:

1. pogoste redne poplave
2. pogoste srednje poplave
3. maksimalne poplave
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Slika 4.57: Vrste poplav na severnem delu Radenskega polja.

Vir: Meze, 1981

4.2.2.1. Pogoste redne poplave
Dobravka izgublja vodo na več mestih vzdolţ svojega toka, kjer je v dnu
struge razgaljena apnenčasta matična podlaga, glavnina vode pa ponika v estavelo
Veliko retje90. Ob povečanem pretoku, ko je preseţena zmogljivost Velikega retja, ki
v tem primeru deluje (še) kot poţiralnik, začne Dobravka naraščati. Del preseţne vode
se najprej začne stekati proti nekoliko juţneje leţečim rupam91 (estavelam) Kote,
Mihovka in Panšce (Meze, 1981). Najprej doseţe največje Kote, nato Mihovko in
nazadnje Panšce. Vse tri estavele nimajo velikih ponornih kapacitet, so hitro
poplavljene in tako bistveno ne pripomorejo k zniţanju vodostaja Dobravke (Meze,
1977). Ko se Kote napolnijo in zdruţijo s poplavno vodo Dobravke, je voda v
Velikem retju še zmerom pribliţno tri metre pod okoliško poplavno ravnico polja
(Meze, 1977). V Velikem retju se voda nadalje dvigne do te mere, da začne teči po
podaljšani, gosto meandrirajoči strugi92 mimo Zagradca na jugovzhod proti ponoru
Beznica. Ker ima tudi Beznica majhno ponorno zmogljivost, se kmalu pojavijo
poplavne vode, ki zalijejo bliţnjo poplavno ravnico. Opisan obseg poplav je na polju
prisoten okoli pol leta (Meze, 1981).

Retja – vse globlje kotanje v naplavini polja (Meze, 1981) oziroma lijakaste kotanje z rupami v dnu, iz katerih ob naraščanju
voda »vre«, ko pa vode upadajo pa delujejo kot ponori. Gre torej za estavele (Peterlin, 2002).
91
Rupa – poţiralnik.
92
Meze te meandre pojmuje kot »šolski primer tovrstnih geomorfoloških oblik na krasu« (Meze, 1977, 159).
90
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Slika 4.58 in slika 4.59: Veliko retje – čeprav daje na prvi pogled vtis mogočnega poţiralnika z
velikimi ponornimi kapacitetami (glej sliko 4.63), pa temu ni ravno tako. To potrjujeta primerjalni
fotografiji, nastali 14. in 18. oktobra 2008. Dobrih 30 mm deţja, ki je po podatkih zasebne vremenske
postaje v Lučah pri Grosupljem v preteţni meri padlo 17. 10. 2008 (Vremenska postaja Luče pri
Grosupljem, 2008), je namreč zadostovalo za poplavitev celotnega proučevanega območja.

Foto: Černuta, L.
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4.2.2.2. Pogoste srednje poplave
Ob nadaljnjem naraščanju pretoka Dobravke se poplavna voda ob Beznici
dvigne na višino podaljšane struge ob vzhodnem robu polja in začne po njej odtekati
na jugovzhod proti Šici. Poplavna voda preplavi ravnico ob Zagradcu, poplavni vodi
Velikega retja in Kot pa se zdruţita. Meandre glavne struge Dobravke zahodno od
Kot tovrstne poplave (delno) zakrijejo. Prav tako narastejo vode v Sredicah, obseg
katerih seţe na vzhod skoraj do Dobravke. Te poplave se pojavljajo večkrat letno (v
povprečju vsaj dvakrat), najpogosteje v hladni polovici leta oziroma spomladi in
jeseni. Njihova pogostnost in intenzivnost je narasla predvsem po regulacijah
Grosupeljščice na Grosupeljskem polju (Meze, 1981).

4.2.2.3. Maksimalne poplave
V obdobju t.i. maksimalnih poplav je Radensko polje skoraj v celoti
poplavljeno. Te nastopijo, ko se zdruţijo visoke vode Dobravke in Šice. K tovrstnim
poplavam pripomore tudi voda, ki se iz estavel v dnu polja pojavi zaradi dviga
piezometra. V Zagradcu poplavne vode seţejo do najniţje hiše, skoraj v celoti pod
vodo sta poljski poti med Zagradcem in Beznico ter Zagradcem in Ribnikom.
Pojavljajo se najmanj enkrat letno, najpogosteje v hladni polovici leta, moţne pa so
tudi med vegetacijsko dobo. Pred ureditvijo poţiralnikov v Zatočnih jamah in v
Viršnici ob koncu 19. in začetku 20. stoletja je bilo polje poplavljeno tudi po več
mesecev. Največja poplava je bila leta 1933 (Meze, 1981).

4.2.2.4. Umikanje poplavnih voda
Upadanje voda poteka v obratnem vrstnem redu. Začne se na jugovzhodnem
delu polja, nadaljuje pa se v smeri proti severu, proti Beznici (Meze, 1981). V njo se v
začetni fazi umikanja poplavnih voda stekajo velike količine vode. Počasno
zniţevanje gladine in s tem zmanjševanje obsega poplave severno od Beznice
nakazuje na nizko intenzivnost ponikanja v vseh štirih estavelah z Velikim retjem
vred. Intenzivnost ponikanja le-teh naraste šele, ko odteče v Beznico praktično vsa
preostala (poplavna) voda podaljšane struge Dobravke (Meze, 1977). Najprej odteče
voda iz Panšc, kmalu zatem iz Mihovke ter nazadnje še iz Kot (Meze, 1981). V
kolikor ni dodatnega dotoka vode (padavine, taljenje snega), se povezava med
Dobravko in Kotami pretrga v dveh dneh po prekinitvi podaljšanega toka Dobravke
proti Beznici. Kote se pribliţno sočasno kot Srednice izpraznijo v treh do štirih dneh.
Na koncu tok Dobravke ponika le še v Veliko retje (Meze, 1977; Meze, 1981).
Od časa od časa se primeri, da je Radensko polje brez površinske vode. Ob
tako ekstremni suši usahneta tako Dobravka kot tudi Šica. V tem primeru Dobravka
ponika v ugrez sredi struge nekoliko niţje od Kolenčevega mlina, prav tako pa ostane
tudi brez dotoka vode iz Podlomščice, ki ponikne v rupi Zabukovki tik pred izlivom v
Dobravko (Meze, 1981).
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4.2.3. Proučitev meandrov Dobravke
4.2.3.1. Splošno
Proučevano območje obsega oţjo naplavno ravnico Dobravke med mostom na
cesti Malo Mlačevo-Velika Račna in ponorom Beznica. Na osnovi prostorske
razporeditve meandrov in obsega poplav oziroma poplavnega reţima je bilo zaradi
različnosti meandrotvornih procesov, ki jih te povzročijo, obravnavano območje
najustreznejše razdeliti na dodatna tri podobmočja:
 območje glavne struge ( )
 območje Kot ( )
 območje podaljšane struge (

)

Slika 4.60: Razdelitev proučevanega območja.

Vir podlage: MKGP – GERK, 2008

Obstoječa tlorisna usmeritev Dobravke, ki je posledica inicialne prostorske
tlorisne usmeritve, nastale zaradi inicialne globinske erozije, je v preteţni meri
dediščina zgoraj predstavljenih geoloških in geomorfoloških značilnosti Radenskega
polja.
K temeljni tlorisni usmeritvi Dobravke je v prvi vrsti prispevala ekspozicija
dna polja, ki določa dominantno smer »dolinske osi« Radenskega polja.

93

Luka Černuta

Rečni meandri na kraških poljih

Slika 4.61: Smer »dolinske osi« Radenskega polja (
Dobravke ( ).
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) in osnovna (povprečna) tlorisna usmeritev

Vir: Atlas Slovenije, 1996

Iz zgornje slike je razvidno odstopanje osnovne tlorisne usmeritve Dobravke (azimut
125°) od smeri dolinske osi Radenskega polja (azimut 140°). Na osnovi tega dejstva,
predvsem pa na osnovi povprečne tlorisne usmeritve posameznih odsekov (slika 4.62)
gre sklepati, da na inicialno usmeritev ni imela vpliva samo »makro« ekspozicija dna
polja, ampak tudi ekspozicija na mikroravni, ki je posledica manjših reliefnih
»anomalij«, odvisnih predvsem od drobne izoblikovanosti ţivoskalnega dna in ostalih
njegovih značilnosti.
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Slika 4.62: Povprečne tlorisne usmeritve posameznih odsekov Dobravke. Azimut povprečne tlorisne
usmeritve glavne struge znaša 95°, Kot 188°, podaljšane struge pa 145°.

Vir podlage: Digitalni podatki, načrti in karte (TTN 5 – vode), 2009

Značilnosti ţivoskalnega dna se med drugim kaţejo tudi v različni stopnji prepustnosti
kamninske podlage v dnu polja. Tako so k modifikaciji (inicialne) tlorisne usmeritve
Dobravke v veliki meri pripomogle tudi lokacije večjih ponorov oziroma estavel na
severnem delu polja (Veliko retje, Kote in Beznica), ki zaradi povečanih hidravličnih
gradientov v neposredni bliţini ustvarjajo nekakšna »gravitacijska polja« osnovne
tlorisne usmeritve. Njihova pomembnost je najbolje razvidna ob nizkem vodostaju,
oziroma nizki gladini piezometra, ko se v njihovi bliţini odvija proces recentne
globinsko-interne erozije.
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Slika 4.63, slika 4.64 in slika 4.65: Veliko retje (zgoraj), ponori v Kotah (levo spodaj) in Beznica
(desno spodaj) – pomembni iniciatorji osnovne in modifikatorji recentne tlorisne usmeritve Dobravke.
Obseg ţarišča recentne globinsko–interne erozije je odvisen od vodostaja oziroma višine piezometra.
Sliki 4.63 in 4.64 sta nastali 14.10.2008, slika 4.65 pa 29.9.2008.

Foto: Černuta, L.

Pomembno vlogo pri (inicialni) tlorisni izoblikovanosti Dobravke je v veliki meri
imel tudi praktično povsem sklenjen obod Radenskega polja (glej sliko 4.55), ki je kot
tak omejeval »neomejen« tlorisni razvoj Dobravke.
Pomen vseh naštetih reliefnih »anomalij«, ki so jih te na razvoj meandrov
Dobravke imele, se kaţe v njeni obstoječi tlorisni izoblikovanosti, saj se ta od
»idealne« harmonično trigonometrirane izoblikovanosti ţe na prvi pogled močno
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razlikuje. Poleg tega imajo prav vsi trije odseki tako visoko sinusoidnost93, da se brez
reliefnih »anomalij« ne bi mogla razviti. Vrednosti maksimalnih odklonskih kotov,
potrebnih za nastanek tako razvitih meandrov94, namreč presegajo »brezanomalijsko«
mejo (90°). Za nastanek tako sinusoidne struge so torej pomembne reliefne
»anomalije«, ki generirajo parcialne tlorisne usmeritve vodotoka. Te se od osnovne
povprečne tlorisne usmeritve odseka močno razlikujejo, povzročajo t.i. sekundarno
sinusoidnost. Sekundarna sinusoidnost je značilna za vse tri odseke (glej sliko 4.62),
najlepše pa je razvidna v primeru glavne struge (slika 4.66).

Slika 4.66: Sinusoidnost glavne struge Dobravke. Velika sinusoidnost je nastala zavoljo sekundarne
sinusoidnosti. »Pravilnih« meandrov, katerih širina bi glede na ostale morfološke karakteristike morala
znašati nekje med 20 in 30 metri, valovna dolţina pa med 50 in 70 metri, je izjemno malo. Na sliki so
prikazane osnovna povprečna (
) in parcialna (
) tlorisna usmeritev glavne struge Dobravke
ter sekundarna sinusoidnost (
) – rezultanta parcialne tlorisne usmeritve. Parcialna tlorisna
usmeritev je določena na osnovi rekonstrukcije naravnega stanja, saj so bili v preteklosti zavoljo
osuševanja polja izvršeni določeni posegi v tlorisno izoblikovanost vodotokov. Kdo in kdaj je reguliral,
se ne ve natančno (Meze, 1981). Na območju glavne struge Dobravke sta dva (Meze, 1981), oziroma
trije »prerezani« meandri (
).

Vir podlage: MKGP – GERK, 2008

Današnja sinusoidnost glavne struge Dobravke znaša (𝜓𝐺𝑆𝑎 = 2,41), brez antropogenih posegov pa bi bila ta nekoliko večja
(𝜓𝐺𝑆𝑛 = 2,86). Sinusoidnost struge v Kotah (𝜓𝐾𝑇𝑎 ) je 2,23 (𝜓𝐾𝑇𝑛 = 2,85), sinusoidnost podaljšane struge (𝜓𝑃𝑆𝑎 ) pa 2,22
(𝜓𝑃𝑆𝑛 = 2,56).
94
𝜃𝑚(𝐺𝑆𝑛 ) = 102°; 𝜃𝑚(𝐾𝑇𝑛 ) = 102°; 𝜃𝑚(𝑃𝑆𝑛 ) = 99°
93
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4.2.3.2. Recentni meandrotvorni procesi in njihova sinteza
4.2.3.2.1. Območje glavne struge
Za meandrirajoč odsek glavne struge Dobravke bi se lahko reklo, da ga izmed
vseh treh proučevanih odsekov oblikujejo najbolj »konvencionalni« strugotvorni
procesi (fluvialna erozija), saj je v glavni strugi (tekoča) rečna voda dejavna največ
časa. Ostali procesi so bodisi zaradi hidrografskih lastnosti območja glavne struge in
(ali) morfoloških značilnosti same struge mnogo manj intenzivni.
Intenziteta fluviogeomorfnih procesov je ob različnih vodostajih različna. To
je sicer povsem običajno, vendar je ta različnost ravno obratna kot v primeru
nekraških vodotokov, saj je intenzivnost fluvialne erozije največja ob relativno
majhnih pretokih. V primeru glavne struge Dobravke namreč na hidravlični gradient
poleg padca dna struge, ki ga v osnovi določa lokalni padec naplavinskega dna
oziroma ţivoskalne podlage, vpliva tudi nivo piezometra oziroma nivo poplavne
vode. Največji hidravlični gradient se pojavi tedaj, ko je nivo poplavne vode pod
nivojem Velikega retja – najniţje točke odseka95. Poleg tega dejstva pa je pomembna
tudi sama količina rečnega pretoka glavne struge, ki ne sme presegati ponornih
zmogljivosti Velikega retja, saj pride v nasprotnem primeru ravno tako do zmanjšanja
hidravličnega gradienta in posledično zmanjšanja intenzitete fluvialne erozije.
Slika 4.67 in slika 4.68: Vpliv piezometričnega nivoja in ponornih zmogljivosti Velikega retja na
strugotvornost (meandrotvornost). Fluvialna erozija je najintenzivnejša ob nizkem vodostaju, ko je
piezometer kraške vode pod nivojem Velikega retja, pretok glavne struge Dobravke pa ne presega
ponornih zmogljivosti le-tega. Pojem strugotvornosti (strugotvorni vodostaj, strugotvorni pretok,
strugotvorna hitrost, strugotvorna globina, strugotvorna širina) torej ni tako enoznačen kot v
»klasičnem« fluvialnem rečnem sistemu. Slika 4.67 je bila posneta 8.10.2008, slika 4.68 pa 18.10.2008.

Foto: Černuta, L.

Vpliv višine piezometra in ponornih zmogljivosti Velikega retja na fluvialno erozijo,
ki se kaţe v spremenljivosti njene intenzitete, se zmanjšuje z oddaljenostjo od ponora,
saj se začne hidravlični gradient ob dvigu piezometra ali povečanju pretoka Dobravke
najprej zmanjševati v njegovi neposredni bliţini.
Temu trendu sledijo tudi praktično vsi ostali strugotvorni procesi, delujoči na
območju glavne struge Dobravke. Za pogostnost zdrsov breţin, nastalih preteţno
zaradi globinske in bočne erozije, velja povsem enako »pravilo«, saj so ti neposredno
V primeru glavne struge je ta pojav najizrazitejši, sicer pa enako velja tako za primer struge v Kotah kot tudi podaljšane struge
Dobravke.
95
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odvisni od fluvialne erozije. Tudi denudacija naplavinskega gradiva breţin, nastala
zaradi subaerialnih procesov ali pluvialne erozije, je najintenzivnejša v času nizkega
vodostaja, saj so breţine takrat najbolj izpostavljene vremenskemu dogajanju. Ker so
v času nizkega vodostaja v glavni strugi Dobravke prisotni vsi strugotvorni procesi,
poleg tega pa je tudi njihova intenziteta največja, prihaja do pojava t.i. vertikalne
conacije procesov (glej sliko 4.86). Ta je najizrazitejša prav v glavni strugi Dobravke.
Ob povečanem pretoku, ko je preseţena zmogljivost Velikega retja, ko torej
začne Dobravka naraščati in se hidravlični gradient začne zmanjševati, se sočasno
začne zmanjševati tudi intenziteta vseh strugotvornih procesov, vertikalna conacija
procesov začne postajati vse manj izrazita. Ko višina vodne gladine doseţe zgornji
rob struge, se občasno pojavljajo le še zdrsi breţin, nastali zaradi poslabšanja
mehanskih lastnosti z vodo prenasičenih vezljivih naplavin. Ob nadaljnjem
povečevanju vodostaja potekata samo še transport in sedimentacija plavin, katerih
razmerje intenzivnosti se s povečevanjem vodostaja nagiba v prid slednje.
Glavna struga Dobravke se torej v preteţni meri (pre)oblikuje v toplejši,
sušnejši polovici leta, ko je zaradi nizkega nivoja piezometra in majhnih pretokov
glavne struge rečno korito pod vplivom vseh strugotvornih procesov. Zaradi praktično
celoletne prisotnosti rečne vode torej glavno strugo Dobravke najintenzivneje
(pre)oblikuje proces fluvialne erozije, denudacija breţin – tako subaerialno kot
pluvialno pogojena – pa na morfologijo vpliva v veliko manjši meri.
Slika 4.69: Razmerja med meandrotvornimi procesi, ki se močno nagibajo v prid fluvialni eroziji, se
kaţejo v morfologiji breţin oziroma v izoblikovanosti prečnega prereza struge. Breţine glavne struge,
predvsem v zunanjem delu zavoja, so pogosto najbolj strme v spodnjih delih, z višino pa se nakloni
zmanjšujejo (manjša se intenzivnost fluvialne erozije, povečuje se intenziteta denudacije (subaerialnih
in pluvialnih procesov) ter sedimentacije). Tak prečni prerez je značilen predvsem za odseke Dobravke,
kjer je pogosta vertikalna conacija meandrotvornih procesov (glej sliko 4.86) (30.9.2008).

Foto: Černuta, L.
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4.2.3.2.2. Območje Kot
Območje Kot je bilo med vsemi tremi odseki najbolj natančno preučeno. Ker
je območje Kot v celoti preplavljeno ţe v začetni fazi pogostih rednih poplav, traja
pasivna faza strugotvornosti (meandrotvornosti) v primerjavi z ostalima dvema
odsekoma najdlje, več kot polovico leta.
Za fluviogeomorfne procese velja podobno kot v primeru glavne struge
Dobravke. Ti so najintenzivnejši ob relativno nizkih vodostajih, ko je nivo piezometra
pod lokalno erozijsko bazo Kot in ko dotok vode iz glavne struge Dobravke na
območje Kot ne presega ponornih zmogljivosti številnih ponorov. V bliţini teh se kot
posledica stekanja vode v kraško notranjost pojavlja recentna globinsko-interna
erozija, ki je v osrednjem in skrajno juţnem predelu Kot ustvarila dvoje ţarišč
tovrstne erozije.
Slika 4.70 in 4.71: Globinsko-interna erozija v osrednjem (levo) in juţnem delu Kot (desno)
(14.10.2008).

Foto: Černuta, L.
Slika 4.72: Lokalna bifurkacija v osrednjem delu Kot. Medtem ko je odtekanje vode in potek
globinsko-interne erozije na juţnem delu Kot povsem nedvoumna, pa v osrednjem delu Kot ob
različnih vodostajih najverjetneje prihaja do modifikacije odtekanja oziroma lokalne bifurkacije, na
katero nakazujejo na breţinah različno usmerjene alge (27.10.2008).

Foto: Černuta, L.
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Intenzivnost bočne erozije bolj ali manj časovno sovpada z intenzivnostjo globinske
erozije. Največji učinki bočne erozije, ki je torej največja ob relativno nizkih
vodostajih, se kaţejo v nekaterih rečnih zavojih v začetnem (severnem) in juţnem
delu Kot.
Slika 4.73: Obseg bočne erozije ponavadi ne seţe preko polovice višine breţine (27.10.2008).

Foto: Černuta, L.

Ker velja za odnos med pojavnostjo fluvialne (predvsem bočne) erozije in zdrsi breţin
prostorsko-časovna vzajemnost, ki se kaţe v najbolj strmih breţinah, se ţarišča zdrsov
breţin podobno kot v glavni strugi Dobravke pojavljajo na vseh predelih, kjer so
breţine dovolj strme (> 55°) in visoke (> 2 m). Časovno se zdrsi pojavljajo ob nizkih
vodostajih sočasno s fluvialno erozijo96, izključeni pa niso niti ob višjih vodostajih
erozijsko manj zmogljivega rečnega toka, ko prihaja do subaerialno pogojene
denudacije breţin (s.p.)97.
Slika 4.74: Zdrs breţin na območju Kot (14.10.2008).

Foto: Černuta, L.
Zdrsi, v preteţni meri nastali zaradi spremenjene morfologije breţin.
Zdrsi, v preteţni meri nastali zaradi poslabšanja mehanskih lastnosti naplavin – denudacija breţin kot posledica saturacijsko
pogojenih subaerialnih procesov.
96
97
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Izmed subaerialnih procesov so na tem območju kot činitelji denudacije breţin
pomembni samo t.i. vlaţnostno pogojeni subaerialni procesi, saj je v hladnejši
polovici leta, tj. v času temperaturno pogojenih subaerialnih procesov, območje Kot
povečini poplavljeno. Poleg denudacije breţin kot posledice saturacijsko pogojenih
subaerialnih procesov je pomembna tudi denudacija, nastala zaradi aridno pogojenih
subaerialnih procesov. Slednji so sicer najintenzivnejši na (potencialno) najbolj suhih
in strmih breţinah juţnih ekspozicij (JV-J-JZ), a je njihova vloga pomembnejša pri
nekoliko bolj poloţnih breţinah in manj zakrivljenih strugah, kjer je intenziteta bočne
erozije in pogostnost zdrsov breţin manjša. Zaradi pogoste prisotnosti alg, ki se na
breţine odloţijo v vegetacijski dobi, so aridno pogojeni subaerialni procesi ponavadi
nekoliko manj intenzivni kot bi bili brez vegetacijskega pokrova.
Slika 4.75: Aridno pogojeni subaerialni procesi in vertikalna conacija procesov. V spodnji petini
breţine prevladuje (bočna) erozija (glej tudi sliko 4.73), v zgornjih predelih pa na pomenu pridobijo
(aridno pogojeni) subaerialni procesi (8.10.2008).

Foto: Černuta, L.

Nekaj podobnega kot za aridno pogojene subaerialne procese velja tudi za
intenzivnost pluvialne erozije, ki dobi posebej pomembno vlogo pri (pre)oblikovanju
zelo poloţnih breţin, saj v tovrstnem primeru v aktivni fazi meandrotvornosti
predstavlja edini strugotvorni proces.
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Slika 4.76: Breţine »prerezanih« rečnih zavojev v glavnem preoblikujeta le še pluvialna erozija in
sedimentacija, saj so za učinke ostalih meandrotvornih procesov njih nakloni ţe premajhni – pod
posipnim kotom (< 30°) (30.10.2008).

Foto: Černuta, L.

Glede na morfološko izoblikovanost breţin v Kotah (povečini plitve in poloţne) gre
sklepati, da ima fluvialna erozija mnogo manjši pomen kot v primeru glavne struge
Dobravke. Striţne napetosti vodnega toka namreč pogosto ne zadostujejo niti za
erozijo in transport v okviru subaerialnih in pluvialnih procesov nanešenega gradiva,
kaj šele za samostojno erozijsko delovanje.
Slika 4.77: Glineni »prodniki«. Prisotnost vode in moč samega vodnega toka na območju Kot pogosto
ne zadostujeta za pretrganje kohezijskih vezi, ki delujejo med posameznimi glinenimi delci.
Zmanjšanje dimenzij glinenih »prodnikov« in povečanje erodibilnosti vezljivega naplavinskega
gradiva, ki je bilo odnešeno in pod vznoţje breţin odloţeno s pomočjo ostalih meandrotvornih
procesov, je zaradi tega dejstva močno oteţkočeno (27.10.2008).

Foto: Černuta, L.
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Zaradi neizbeţno vse manjših ponornih zmogljivosti ponorov, ki se stalno
zmanjšujejo zaradi neprestanega mašenja le-teh z nesnago, ki jo prinaša Dobravka, se
zmanjšuje t.i. aktivno-strugotvorna amplituda vodostaja98, kar posledično pomeni da
se podaljšuje pasivna (sedimentacijska) faza strugotvornosti (poplavna voda je
prisotna dalj časa). Za izboljšanje ponornih zmogljivosti najbrţ ne bi bilo dovolj niti
pogosto čiščenje le-teh, saj se predvsem alohtoni material (odpadki) manjših dimenzij,
neprestano pomika globlje v (nedostopno) kraško notranjost in tako zmanjšuje
pretočne sposobnosti ponorov.
Slika 4.78 in slika 4.79: Zamašenost ponorov v Kotah. Z dolgoročnega vidika alohton material večjih
dimenzij ni problematičen, saj se zaustavi ţe na vhodnem delu ponorov (levo: pnevmatika manjšega
vozila; desno: zadnji del televizijskega okvirja). Z dolgoročnega vidika imajo manjši predmeti mnogo
večji pomen za zmogljivosti ponorov, saj ti brez teţav pridejo v globlje, človeku nedostopne dele
kraškega podzemlja in se tam odloţijo (zataknejo) (27.10.2008).

Foto: Černuta, L.

Zaradi tega dejstva se zdi (nadaljnjo) zmanjševanje ponornih zmogljivosti in s tem
zmanjševanje aktivno-strugotvorne amplitude vodostaja neizbeţno. V kolikor bi se to
nadaljevalo v »nedogled«, bi prišlo do popolne prevlade pasivne (mono)faze
strugotvornosti, bregovi bi postali vse manj definirani, vsi sedaj aktivni meandri pa bi
postali strugotvorno pasivne mrtvice.

98

Razpon nivoja vodostaja, v okviru katerega je vodotok strugotvorno aktiven.
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Slika 4.80: Prevladujoči recentni meandrotvorni procesi na območju Kot.

Vir podlage: MKGP – GERK, 2008
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4.2.3.2.3. Območje podaljšane struge
Če za glavno strugo velja, da jo preoblikujejo najbolj »konvencionalni«
strugotvorni procesi, pa je podaljšana struga Dobravke primer rečnega odseka, kjer
igrajo najbolj pomembno vlogo »nekonvencionalni« meandrotvorni procesi s
subaerialnimi procesi na čelu, saj je območje podaljšane struge Dobravke med vsemi
tremi odseki najdalj časa brez vode. To predvsem velja za drugo polovico območja
podaljšane struge, kjer so subaerialni procesi (in z njimi pogojena denudacija breţin),
ki se pojavljajo tako v hladni (bolj intenzivni temperaturno pogojeni subaerialni
procesi99) kot topli (manj intenzivni aridno pogojeni subaerialni procesi100) polovici
leta, na svojem pomenu še dodatno pridobili z regulacijo v osrednjem delu odseka.
Slika 4.81: Regulacija meandrov podaljšane struge Dobravke v dolţini pribliţno 260 metrov.

Vir podlage: MKGP – GERK, 2008

Antropogen preboj meandrov je namreč povzročil dodatno izolacijo meandrov pred ţe
tako redko in manj intenzivno fluvialno erozijo. Na tem delu rečnega odseka je tako
fluvialno aktivna samo antropogeno vzpostavljena struga, ostala naravno izoblikovana
rečna korita pa se v preteţni meri preoblikujejo pod vplivom subaerialno/pluvialno
pogojene denudacije. Razlika v prevladujočih meandrotvornih procesih se vidi ţe na
prvi pogled, saj ima antropogeno izravnana struga v povprečju precej bolj strme
breţine kot opuščena (fluvialno neaktivna) rečna korita. Fluvialno aktivnejši del druge
99

Glej poglavje »4.1.2.3.2. Temperaturno pogojeni subaerialni procesi« in slike 4.40, 4.41, 4.42 in 4.43.
Glej poglavje »4.1.2.3.1. Vlaţnostno pogojeni subaerialni procesi« in sliko 4.38 ter 4.39.

100
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polovice podaljšane struge je le v zadnjih nekaj zavojih oziroma v zadnjem meandru
tik pred ponorom Beznica, kjer prihaja zaradi njegove bliţine do večjega izraza tudi
globinsko-interna erozija. Hkrati pa za ta del proučevanega odseka tudi velja, da ga
zaradi bliţine ponora, ki predstavlja najniţjo točko lokalne erozijske baze, začetek
pasivne faze strugotvornosti in prekinitev vseh meandrotvornih procesov najprej
doseţe.
Slika 4.82: Antropogeni preboji meandrov. Najbliţja zavoja na tej sliki sta zadnja dva zavoja na
območju regulacije, označene na sliki 4.81 (19.4.2007).

Foto: Černuta, L.
Slika 4.83 in slika 4.84: Antropogeno vzpostavljena struga in njen prečni prerez (19.4.2007).

Foto: Černuta, L.
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Slika 4.85: Vpliv vodostaja (nivoja poplavne vode) na strugotvorne procese. Na sliki so lepo razvidni
nivoji vodostaja, pri katerih prevladujejo določeni strugotvorni procesi. Globinsko-interna erozija se
pojavlja do višine oziroma širine, ki jo oklepata rdeči črti, območje bočne erozije je med modrima
črtama, izven označenega območja pa je vodotok z meandrotvornega vidika bolj ali manj fluvialno
pasiven (27.10.2008).

Foto: Černuta, L.

4.2.3.2.4. Prostorsko-časovna razporeditev meandrotvornih procesov Dobravke
Za meandrotvorne procese Dobravke je značilna t.i. prostorsko-časovna
conacija, ki je odvisna od stopnje preplavljenosti območja. V okviru prostorske
conacije prihaja do vertikalne in horizontalne conacije, znotraj časovne conacije pa
do vzajemnosti meandrotvornih procesov (npr. med fluvialno erozijo in denudacijo
breţin) in diskretnosti meandrotvornih procesov (npr. med fluvialno erozijo in
sedimentacijo).
Slika 4.86: Vertikalna prostorska conacija – sočasna različnost meandrotvornih procesov na breţini.
Strugotvorni procesi so na različnih višinah breţine različni. Ob vznoţju breţine deluje fluvialna
erozija, višje na breţini pa lahko prihaja do subaerialno in (ali) pluvialno pogojene denudacije breţin.
Za tako izrazito vertikalno conacijo je nujen nizek vodostaj (30.09.2008).

Foto: Černuta, L.
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Slika 4.87: Horizontalna prostorska conacija – sočasna različnost meandrotvornih procesov na območju
naplavne ravnice. V glavni strugi Dobravke v preteţni meri delujejo fluvialni procesi, na osušenem
območju Kot pa prihaja do subaerialno (a.p.) pogojene denudacije breţin.

Vir: MKGP – GERK, 2008
Slika 4.88 in slika 4.89: Časovna conacija – časovna spremenljivost meandrotvornih procesov znotraj
istega območja. Sliki predstavljata časovno diskretnost subaerialno (a.p.) pogojene denudacije in
sedimentacije.

Vir: MKGP – GERK, 2008

109

Luka Černuta

Rečni meandri na kraških poljih

2009

Pred začetkom poplavnega cikla, ko je polje v času suše popolnoma
presušeno, so vsakršni fluvialni procesi popolnoma prekinjeni. V tem času pride v
ospredje subaerialno pogojena denudacija breţin, ki je ponavadi najintenzivnejša v
hladni polovici leta (t.p.). V sušnem obdobju toplejše polovice leta se ob morebitnih
padavinah subaerialno pogojeni (a.p.) pogosto pridruţi pluvialno pogojena
denudacija. S povečevanjem vodostaja prične rečna voda postopoma preprečevati
vplive subaerialnih (t.p. in a.p.) in pluvialnih procesov. Hkrati s tem se povečuje
intenziteta fluvialne, predvsem bočne erozije, ki odnaša zaradi temperaturno in aridno
pogojenih subaerialnih procesov razrahljane naplavine breţin. Pogostejši so tudi zdrsi
breţin, ki nastanejo kot posledica spremenjene morfologije breţin, nastale zaradi
prekomernega izpodjedanja. Ko vode doseţejo in preseţejo strugotvorni nivo, se z
vidika strugotvornosti začne pasivnejša faza. Ta doseţe vrhunec v času preplavljenosti
proučevanega območja, ko so praviloma vsi omenjeni procesi, z izjemo sedimentacije,
prekinjeni. Ob umiku poplavnih voda začne nov cikel razdiralnih procesov
denudacija, nastala zaradi saturacijsko pogojenih subaerialnih procesov. Tej do
ponovne osušitve polja (v obrnjenem vrstnem redu) sledijo procesi, predstavljeni v
okviru prej opisanega poplavnega cikla.
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5. Zaključek
Meandrirajoča struga je najobičajnejša tlorisna oblika nizkoenergijskih
vodotokov. Teoretično bi sicer nizkoenergijski vodotoki lahko bili tlorisno izravnani,
vendar tako izoblikovani ne bi ostali dolgo. Za trajnejšo izravnanost bi morali biti
izpolnjeni (idealni) pogoji stalne in popolne morfološke simetrije (npr. simetrija v
prečnem prerezu) in hidravlično-sedimentološke konstantnosti. Ker takih pogojev v
naravi ni, pride v primeru prosto tekočih vodotokov nujno do raznovrstnih
morfoloških sprememb, ki se s tlorisnega vidika kaţejo kot rečni meandri (vijugajoča
struga). Nizkoenergijski vodotoki so torej ţe po svoji »naravi« podvrţeni
meandriranju.
Rečni meandri so dinamične tvorbe, ki se pod vplivom različnih
meandrotvornih procesov stalno spreminjajo. Na meandrotvorne procese vplivajo
raznovrstni (fizičnogeografski) dejavniki, tako tisti na kraškem polju kot tudi na
širšem območju izven polja. Gre predvsem za dejavnike, ki vplivajo na dotok rečne
vode na območje naplavne ravnice. Najpomembnejše fizičnogeografske značilnosti
zalednega območja kraškega polja so s tega vidika geomorfološke in geološke ter
klimatske in vegetacijske značilnosti. Enak sklop dejavnikov vpliva na razvoj tudi na
območju samega polja. Fizičnogeografske značilnosti kraškega polja (neposredni
dejavniki), skupaj s fizičnogeografskimi značilnosti zalednega območja (posredni
dejavniki), vplivajo na hidrogeografske značilnosti polja, ki usmerjajo meandrotvorne
procese. Njihovo dinamiko in prostorsko-časovno variabilnost pa narekuje
periodičnost in obseg poplavnih voda. S periodičnim poplavljanjem, ki je značilno za
večino kraških polj, se na ta način vzpostavlja zmes proučenih meandrotvornih
procesov.
Razlikuje se tri temeljne sklope meandrotvornih procesov: procese odnašanja,
transport in sedimentacijo. Medtem ko sta slednja dva procesa fluvialno pogojena, so
procesi odnašanja nekoliko kompleksnejši. Poleg fluvialne erozije namreč potekajo
tudi procesi denudacije rečnih breţin. Pri fluvialni eroziji gre za odnašanje
naplavinskega gradiva vzdolţ struge, pri denudaciji pa prečno na strugo oziroma
njeno breţino. Oba sklopa procesov sicer delujeta vzajemno in sta neločljivo
povezana, vendar pa je denudacija (subaerialno in pluvialno pogojena) pomembna
predvsem zaradi dejstva, da do nje pride pogosto tudi ob razmerah, ko v strugi ni
(tekoče rečne) vode.
Na osnovi dobljenih rezultatov preučevanja se lahko zaključi, da zastavljene
hipoteze, ki pravi, da so rečni meandri geomorfne oblike, nastale kot posledica
delovanja tekoče rečne vode, ni mogoče v celoti potrditi. Fluviogeomorfne procese
namreč modificira denudacija rečnih breţin, ki pogosto ni neposredno fluvialno
pogojena. Kljub temu dejstvu pa mora za aktivno preoblikovanje rečnih meandrov
fluvialna erozija prevladovati nad vsemi ostalimi meandrotvornimi procesi. Njena
intenziteta mora biti vsaj tolikšna, kolikor znaša intenziteta denudacije rečnih breţin
in sedimentacija plavin skupaj. V nasprotnem primeru pride do pasivne
meandrotvornosti, ki preprečuje nadaljnji aktivni razvoj meandrov.
Za pravilnejše tolmačenje nastanka rečnih meandrov na kraških poljih bodo v
prihodnje potrebna podrobnejša teoretična preučevanja meandrotvornih procesov, še
pomembnejše pa bodo bolj podrobne terenske raziskave in raziskave v laboratorijskih
kanalih, ki bodo morale temeljiti na natančnejših in dolgotrajnejših meritvah. Za
pravilnejše tolmačenje geneze rečnih meandrov in njihovo modeliranje je namreč
nujna kvantifikacija meandrotvornih procesov.
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6. Summary
A meandering channel is the most common plan form of low-energy streams.
In theory, low-energy streams could be straight but this would be only temporarily.
Permanent straightness would require (ideal) permanent and perfect conditions of
morphological symmetry (e.g. cross sectional symmetry) as well as hydraulicsedimentary constancy. Since it is clear that such conditions do not exist in nature,
various morphological changes appear in free flowing streams. In terms of plan form
morphology they are known as meanders. Low energy streams are in their essence
meander-prone.
River meanders are dynamic forms. They are constantly modified due to
various meandering processes which depend on different (physical) geographical
factors of polje and its hinterland. The majority of these factors are influenced by the
inflow of running (river) water on the floodplain area. From this point of view the
most important (physical) geographical characteristics of polje and its hinterland are
its morphological, geological, climatic and vegetation features. Physical-geographical
characteristics of karst polje (direct factors) influence its hydro geographical
characteristics which dictate the meandering processes. Dynamics and space-time
variability of the meandering processes are led by the periodicity and the extent of
flood waters. Periodical flooding, which is typical of most karst poljes, gives rise to a
mixture of studied meandering processes.
Three main groups of meandering processes are distinguished: erosion,
transportation and sedimentation. While the last two are fluvially conditioned, erosion
processes are a bit more complex. Besides fluvial erosion, the denudation of river
banks also takes place. In fluvial erosion alluvial deposits are carried away along the
river channel, while denudation works transversely on the channel (river bank). Both
groups of processes work mutually, they are inseparably connected. Besides,
denudation (subaerially and pluvially conditioned) is also important because it often
occurs at the time when there is no running water in the river channel.
The obtained research results can not fully confirm our hypothesis that river
meanders are geomorphic features formed by running (river) water. Fluvial processes
(erosion) are namely modified by denudation, which is often not directly fluvially
conditioned. In spite of this, fluvial erosion must prevail over all other meandering
processes to assure active (re)forming of river meanders. It must be at least as intense
as denudation of river banks and sedimentation or the process will lead to a passive
phase which prevents active river meanders (re)formation.
For accurate understanding of river meanders formation on the polje, other
detailed theoretical studies and research work will be required. Even more important
will be detailed field work research and laboratory flume experiments, which will
have to be backed by long lasting measurements. The quantification of the
meandering processes is required for a better understanding of a river meander
genesis and their modelling.
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9. Priloge
SEZNAM SIMBOLOV101
Latinske črke
Velike
A – amplituda meandra m
Ch – koncentracija vezljivih lebdečih plavin v vodni masi, potrebna za začetek oviranega usedanja (10 – 25
kg m3 )
Cs – koncentracija vezljivih lebdečih plavin v vodni masi kg m3
D – premer posameznega naplavinskega delca (kosma) m
DF – količina naplavine, sproščene z breţine zaradi površinskega (padavinskega) odtoka kg m2 s
Ds – celokupna hitrost usedanja vezljivih lebdečih plavin kg m2 s
D50 – velikost srednjega zrna m oz. mm
E – kinetična energija padavin MJ/ha
MJ mm
Ep – erozivnost padavin
ha

h

F – razmerje med strugotvorno širino in strugotvorno globino vodotoka –
Fr – Froudovo število −
Fs – količnik stabilnosti breţin –
G – gibalna količina kg m s
I – intenziteta padavin mm/h
Ic – indeks konsistence –
IP – indeks plastičnosti –
K – koeficient vodoprepustnosti naplavin cm s
K1 – eksperimentalno določena sedimentacijska konstanta (0,001 – 0,006 m4 kg s)
K 2 – eksperimentalno določena sedimentacijska konstanta (0,01 m3 kg)
K z – koeficient zakrivljenosti zavoja –
Lc – dolţina struge m
Lmc – dolţina struge (enega) meandra m
Lv – dolţina dolinske osi m
M – deleţ glinasto-meljaste frakcije v naplavinah %
Ma – absolutna hitrost migracije meandrov m
Mr – relativna hitrost migracije meandrov leto−1
O – omočeni obod m
Q – pretok vodotoka m3 s
Qb – strugotvorni pretok vodotoka m3 s
Qm – srednji pretok vodotoka m3 s
R – sredinski krivinski radij zavoja m
Re – Reynoldsovo število –
R h – hidravlični radij m 102
R m – povprečni (sredinski) krivinski radij zavoja m
R min – minimalni (sredinski) krivinski radij zavoja m
R n – notranji krivinski radij zavoja m
R z – zunanji krivinski radij zavoja m
S – omočena površina prečnega prereza vodotoka m2
Sc – (povprečen) strmec dna struge –
Sv – (povprečen) strmec dolinskega dna –
Wm – širina meandra m
Ws – teţa suhe naplavinske mase N
Ww – teţa vodne mase v naplavini N

Zaradi poenotenja simbolov je bilo potrebno nekatere simbole spremeniti. Avtorji namreč za nekatere spremenljivke podajajo
različne simbole, oziroma lahko določen simbol predstavlja označbo za različne spremenljivke.
S
102
Hidravlični radij je razmerje med t.i. omočeno površino prečnega prereza vodotoka in omočenim obodom: R h = =
101

wy

2y+w

O

m ; V primeru širokih strug velja: R h ~y.

121

Luka Černuta

Rečni meandri na kraških poljih

2009

Male
c – kohezija naplavin Pa
g – gravitacijski pospešek m s2
h – višina breţine m
hb – globina vode nad vodnimi brazdami oz. globina v prevoju meandra m
ht – globina erozijskega tolmuna oz. globina v zavoju meandra m
k f – koeficient erodibilnosti naplavine zaradi površinskega (padavinskega) odtoka kg m2 s
m – masa kg
m1 – eksperimentalno določena sedimentacijska konstanta (4,65 – 5,00)
qs – pretok vezljivih lebdečih plavin kg m2 s
s – dolţina m
t – čas s
v – hitrost vodnega toka m s
v – povprečna hitrost vodnega toka m s
vs – hitrost vezljivih lebdečih plavin v vodnem toku m s
vz – hitrosti vodnega toka ob zunanji breţini m s
w – (strugotvorna) širina struge m
wf – hitrost usedanja posameznega delca (ali kosma) vezljivih lebdečih plavin m s
wL – meja ţidkosti %
wn – vlaţnost naplavine (od 10 do 200 %)
wP – meja plastičnosti %
ws – meja krčenja %
x – oddaljenost določene točke od začetka meandra m
y – strugotvorna globina vodnega toka m
∆y – sprememba višine vodne gladine v zavojih m

Grške črke
Male
α – naklonski kot breţin °
γ – prostorninska (specifična) teţa naplavin (15 do 23 kN m3 )
η – vrtinčna viskoznost Pa s
θ – odklonski kot rečne struge od povprečne dolvodne smeri vodotoka oziroma smeri dolinske osi rad oz. °
θm – maksimalni odklonski kot rečne struge rad oz. °
λ – valovna dolţina meandra m
μ – molekularna (dinamična) viskoznost Pa s
μt – turbulentna viskoznost Pa s
ρ – gostota vode kg m3
ρs – gostota naplavin kg m3
ς – normalna napetost v naplavini Pa
τ – striţna napetost (vodnega toka) Pa
τb – striţna napetost vodnega toka ob dnu Pa
τcd – kritična striţna napetost vodnega toka za začetek usedanja vezljivih lebdečih plavin Pa
τcp – kritična striţna napetost potrebna za začetek erozije kot posledice površinskega (padavinskega) odtoka Pa
τn – striţna napetost nastala zaradi teţe naplavinske mase Pa
τpo – striţna napetost nastala zaradi površinskega padavinskega odtoka Pa
τt – striţna trdnost naplavine Pa
υ – kinematična viskoznost m2 s
φ – striţni kot (kot notranjega trenja) naplavine °
ω – specifična moč vodnega toka W m2
𝜓 – indeks sinusoidnosti –
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SLIKE
Slika 9.01: Pesniška dolina.

Vir: Atlas Slovenije, 1996
Slika 9.02: Planinsko polje.

Vir: Atlas Slovenije, 1996
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Slika 9.03: Morfološka ohranjenost vodotokov na OPMV.

Viri podlage: Kategorizacija vodotokov, 2008; Digitalni podatki, načrti in karte (meja Slovenije), 2009
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Slika 9.04: Odsotnost naravno ohranjenih vodotokov (1.razred) na OPMV-ju.

Viri podlage: Kategorizacija vodotokov, 2008; Digitalni podatki, načrti in karte (meja Slovenije), 2009
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