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Površje na srednjepermskih kamninah v Škofjeloškem hribovju
Izvleček
V magistrskem delu ugotavljam, v kolikšni meri in na kakšen način lahko
razložim odnose med današnjim reliefom in dejavniki, ki so vplivali na razvoj
površja v geološki preteklosti do danes. Obravnavano območje srednjepermskih
kamnin Grödenske formacije, ki leži v Škofjeloškem hribovju, predstavlja najbolj
obsežno sklenjeno območje tovrstnih kamnin v Sloveniji. V delovni hipotezi
predpostavljam, da je na obravnavanem območju relief skupaj z razporeditvijo in
oblikovanostjo rečnih dolin, slemen, teras in uravnav, pregibov v pobočjih ter
pojavljanjem izvirov, povezan in odvisen predvsem od litološke in tektonske
zgradbe ozemlja, od podnebnih sprememb in od razlik v osončenosti površja. Na
srednjepermskih kamninah so se razvile značilne reliefne oblike, ki so povezane
z geomorfnimi dejavniki in procesi.
Ključne besede: geomorfologija, geomorfološki procesi, reliefne oblike, fluvialni
relief, Grödenska formacija, Škofjeloško hribovje.

Landforms on Middle Permian rocks in the ‘Škofjeloško hribovje’ hill range
Abstract
In the Master's Thesis I try to ascertain to what extent and in what way I can
explain the relation between today's landforms and factors that have exercised
influence upon their development since the geological history. The examined area
of Middle Permian rocks of the Val Gardena Formation, located at the
‘Škofjeloško hribovje’ hill range, represents the most extensive closed area of
this kind of rocks, in Slovenia. My work hypothesis predicts that the landforms in
the examined area, along with the distribution and formation of river valleys,
ridges, terraces, large erosional surfaces, knickpoints in mountainsides, and
emergence of springs, mainly relate to, and depend on, the lithological and
tectonic structure of the land, climate changes, and differences in insolation in
the area. The Middle Permian rocks supported the development of typical
landforms, related to geomorphological factors and processes.
i

Key words: geomorphology, geomorphological processes, landforms, fluvial
landforms, Val Gardena Formation, the ‘Škofjeloško hribovje’ hill range.
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1

UVOD

V

geomorfološko

zasnovanem

magistrskem

delu

obravnavam

reliefno

izoblikovanost na največjem sklenjenem območju srednjepermskih klastičnih
kamnin v Sloveniji (Skaberne 1996, 208). To je v dinarski smeri potekajoč, v
osrednjem delu razširjen pas površja na območju Škofjeloškega hribovja.
Območje sega na zahodu do Bevkovega vrha, na jugu do Žirov in Smrečja, na
severu od Podjelovega Brda do Kladja, Todraža, Žirovskega vrha in se na
jugovzhodu zaključi v Smrečju (sliki 1 in 2). Glavni vodotok, ki preči
obravnavano ozemlje, je Poljanska Sora, njen večji levi pritok je Hobovščica,
desna pritoka pa sta Račeva ter Brebovščica.

Slika 1: Obravnavano območje srednjepermskih kamnin v Škofjeloškem hribovju. Na izrezu iz geološke
karte v merilu 1 : 100.000 je označeno z rjavo barvo. Izsek iz Osnovne geološke karte SFRJ, lista Kranj ter
Tolmin in Videm, Zvezni geološki zavod Beograd.

Celotno

sklenjeno

območje

srednjepermskih

kamnin

je

po

Melikovi

regionalizaciji (1954) umeščeno v Škofjeloško in Cerkljansko hribovje, po
Ilešičevi (1958) v Škofjeloško-polhograjsko in Cerkljansko-idrijsko hribovje, po
Gamsovi

(1983)

pa

podobno

v

Škofjeloško,

Polhograjsko

hribovje

in

Cerkljansko-idrijsko hribovje. Območje srednjepermskih kamnin spada po
regionalizaciji, ki je narejena v atlasu Slovenija – pokrajine in ljudje (1999), v
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Žirovski del Škofjeloškega hribovja, v pokrajinskoekološki členitvi Slovenije
(Špes in sodelavci, 2002) pa v naslednje enote: Cerkljansko, Polhograjsko in
Škofjeloško hribovje, Dolinsko dno v Poljanski dolini ter Planotasto hribovje
med Žirmi in Idrijo skupaj z območjem južno od Žirov.

Slika 2: Prikaz obravnavanega območja. Izsek iz Državne topografske karte Republike Slovenije, list Škofja
Loka v prvotnem merilu 1:50 000, Geodetska uprava Republike Slovenije.

2

Pas obravnavanih klastičnih kamnin se severozahodno od naselja Sovodenj
horizontalno močno zoži in vertikalno stanjša na račun karbonskih skrilavcev.
Srednjepermske kamnine se tod pogosto pojavljajo v obliki erozijskih oken
(Mlakar, 2003, 8–9). Območje severozahodno od Sovodenj je bilo s strani
geologov najprej litostratigrafsko in tektonsko kartirano ter je zaradi tega, ker je
bilo raziskovano najprej, metodološko in vsebinsko najmanj dodelano. Zaradi
navedenih razlogov se bom pri ugotavljanju reliefne izoblikovanosti omejila na
sklenjeno območje srednjepermskih kamnin med Sovodnjem na severozahodu in
Smrečjem na jugovzhodu. Obravnavano območje sodi po Melikovi regionalizaciji
(1954) v celoti v Škofjeloško hribovje, po Ilešičevi (1958) v Škofjeloškopolhograjsko

hribovje,

po

Gamsovi

(1983)

podobno

v

Škofjeloško

in

Polhograjsko hribovje, po regionalizaciji v Sloveniji – pokrajine in ljudje (1999)
v Žirovsko hribovje kot del Škofjeloškega hribovja. V pokrajinskoekološki
členitvi Slovenije (Špes in sodelavci, 2002) je največji del obravnavanega
območja, ki se razteza vzhodno od Poljanske Sore, umeščen v Polhograjsko
hribovje, območje zahodneje od tod pa v Škofjeloško hribovje in Planotasto
hribovje med Žirmi in Idrijo, ki obsega tudi območje južno od Žirov. Dolinsko
dno v Poljanski dolini je samostojna enota v pokrajinskoekološki členitvi
obravnavanega območja.
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NAMEN IN CILJI DELA

V geomorfologiji je bila, podobno kot v drugih eksaktnih znanostih, vedno v
ozadju težnja po celoviti paradigmi. Z nekaj preprostimi zakoni bi radi opredelili
in opisali glavne značilnosti geomorfnega razvoja Zemljinega površja. Iskanje
skupnih značilnosti je pogosto vodilo v enostransko obravnavo problemov in s
tem k preveč poenostavljenim sklepom. Na drugi strani pa je geomorfologija
pogosto zahajala v drugo skrajnost, ki temelji zgolj na opisu značilnosti reliefa.
Ker lastnosti preteklih stanj ne poznamo dovolj dobro, je tudi pri preučevanju
recentnega reliefa praktično nemogoče upoštevati vse dejavnike, ki so sodelovali
pri njegovem oblikovanju. Na sedanje stanje geomorfnega sistema lahko vpliva
vsako prejšnje stanje posebej, pomemben pa je tudi skupni učinek dejavnikov
(Tinkler 1985, 200; citirano po Komac 2003).
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Pri obravnavi izbranega območja se bom poskušala izogniti obema skrajnima
načeloma, tako zgolj opisni kot tudi zelo posplošeni obravnavi površja. Moje
vodilo bo najti srednjo pot, pri čemer bo, kot navaja Habič (1984), potrebno
upoštevati
menjavanje

litološke

in

strukturne

morfogenetskih

elemente

procesov

in

reliefa,

izdatnost

tektonsko

dinamiko,

posameznega

načina

preoblikovanja. Zaradi velike prepletenosti različnih dejavnikov je razumljivo, da
se pojavijo različni pogledi pri tolmačenju nastanka in razvoja površja. Nekaj
izbranih interpretacij o nastajanju in razvoju obravnavanega površja na
srednjepermskih kamninah v Škofjeloškem hribovju bo prikazanih v naslednjih
poglavjih.
V magistrskem delu bom poskušala ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način
lahko razložim odnose med dejavniki, ki vplivajo na razvoj površja, in današnjo
reliefno podobo obravnavanega območja. Na obravnavanem območju se je do
danes izoblikoval sistem površinskih vodotokov z vmesnimi slemeni, različno
širokimi dolinami, nasutimi vršaji in terasami, na razvoj katerih odločilno
vplivajo štirje osnovni dejavniki. Po Schummu in Lichtyju (1965; citirano po
Schumm 1977) med osnovne neodvisne reliefne dejavnike sodijo: čas, začetni
relief, geologija (skupaj s sestavo in strukturo kamnin ter njihovo tektonsko
pretrtostjo) in podnebne značilnosti. Vsi ostali dejavniki so odvisni od omenjenih
štirih. Tako je na primer vegetacijski pokrov, rečna mreža, pojavljanje izvirov
odviseno od litologije (s prstjo) in od podnebja. Na osnovi vseh do sedaj naštetih
dejavnikov naj bi se oblikovalo površje, ki se nad erozijsko bazo kaže v obliki
določene reliefne energije (Schumm 1977, 18–19).
Namen naloge je preučiti ključne dejavnike pri delovanju geomorfnega sistema,
njihovo moč, lastnosti in smer delovanja ter pogledati na razvoj obravnavanega
površja skupaj z njegovim širšim zaledjem. Tudi lokalno problematiko je namreč
potrebno v začetni fazi obravnavati iz dovolj širokega zornega kota (Verbič 1991,
353). V veliki meri naj bi veljalo pravilo, da dejavniki, ki so za površje velikega
pomena (čas, geološke značilnosti, podnebje začetni relief), vplivajo na to, kdaj
in kje bo prišlo do procesa oz. pojava. Po drugi strani pa dejavniki, ki imajo
manjšo vlogo (rečna mreža, izviri, razlike v Sončevem obsevanju), določajo, na
kakšen način se bo sprememba zgodila (Komac 2003, 14; Trudgill 1977). Po
mojem mnenju je pomembno načelo, ki ga je potrebno upoštevati pri
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raziskovanju

površja,

načelo

nedoseženega

ravnovesja

oziroma

iskanje

ravnovesja med endogenimi in eksogenimi silami. Poleg kvalitativnih je pri
obravnavi površja pomembno vključiti tudi kvantitativne metode.
Moj namen je raziskati, na kakšen način je geološka zgradba povezana z
geomorfnimi značilnostmi površja. Tako geomorfologija kot geologija proučujeta
relief, vendar geomorfologija temelji na proučevanju konkretnih reliefnih oblik,
ostalo pa služi zgolj njihovemu razlaganju, geologiji pa reliefne oblike služijo le
kot pokazatelj geološkega razvoja in delovanja procesov, ki so bili aktivni v
nekem časovnem obdobju. Natek je v magistrski nalogi (1983) zelo natančno
opisal, kako naj bi potekala analiza reliefa in kako številne so poti, po katerih
dobimo podatke o reliefnih oblikah, ki nam pomagajo priti do razlag o današnji
podobi površja. V magistrskem delu se bom poslužila morfostrukturne,
morfometrične in morfografske analize.
Cilji magistrskega dela so naslednji:
 strniti spoznanja o srednjepermskih kamninah na Slovenskem, ki vplivajo
na geomorfološke značilnosti površja,
 ugotoviti značilnosti reliefnih kazalcev (elementov) na obravnavanem
površju, med katere sodijo: nadmorska višina, naklon, ekspozicija,
razgibanost površja v horizontalni in vertikalni smeri,
 povezati reliefne kazalce z reliefnimi dejavniki v fluvialnem sistemu (čas,
litologija in struktura kamnin, tektonsko delovanje, začetni relief in
podnebje), ki so vplivali na razvoj površja,
 opredeliti in opisati nastanek in razvoj nekaterih reliefnih oblik,
 ugotoviti intenzivnost ključnih geomorfnih procesov, ki so pripeljali do
današnjega stanja površja,
 ugotoviti, kako se razvija površje na srednjepermskih kamninah,
 najti obstoječe povezave med zgoraj naštetim in jih povezati v zaključeno
celoto.
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3

METODE DELA IN DELOVNA HIPOTEZA

Po Chorleyju (1966) bi geomorfološko raziskovanje nujno moralo obsegati štiri
temeljne pristope, ki zajemajo teoretično delo, in tri različne oblike praktičnega
zbiranja podatkov (citirano po Goudie 1981, 8). Med praktično zbiranje podatkov
sodijo:
 terensko

opazovanje

v

obliki

različnih

meritev

in

kvalitativnega

opazovanja,
 laboratorijske raziskave,
 kabinetno delo, ki obsega tudi obdelavo kart.
Tehnike merjenja in zbiranja podatkov so številne. Z merjenjem pojavov v naravi
lahko dodamo svoj prispevek k opredelitvi problema in morda tudi k nadgradnji
predmeta proučevanja. Najprej je potrebno določiti predmet izvajanja meritev. Da
bi dobili verodostojne podatke, je potrebno natančno izdelati merilno metodo.
Tehnike v geomorfologiji, s katerimi vrednotimo ali ovržemo hipotezo, zajemajo
opis pojava, meritve procesov in izdelovanje modelov (Goudie 1981, 14–15).
Iskanje rudonosne kamnine, ki bi omogočila pridobivanje urana v ekonomsko
pomembnih količinah in s tem obstoj Rudnika urana Žirovski vrh, je v okviru
Geološkega zavoda Slovenije sprožilo niz obsežnih geoloških raziskav. V letih od
1979 do 1983 so bile pod vodstvom geologa Ivana Mlakarja izdelane
litostratigrafske in tektonske karte širše okolice Žirovskega vrha v merilu 1 :
10.000. Pridobljeni podatki so bili podlaga številnim kasnejšim študijam, ki so se
nanašale na srednjepermske kamnine (Skaberne 1995, 2002; Mlakar 2001a,
2001b, 2001c, 2002a, 2002b, 2002c, 2003; Mlakar in Placer 2000 idr.). Predvsem
Skabernetovo (1995) raziskovanje obravnavanega območja v okviru doktorske
disertacije je obsegalo številne laboratorijske raziskave, ki so se nanašale na
sestavo in strukturo srednjepermskih kamnin. Med številnimi drugimi so bile
narejene tudi laboratorijske analize kamnin, ki so po Demeku (1972, 119–121)
potrebne tudi pri detajlnem geomorfološkem kartiranju. Gre za granulometrične
analize velikosti zrn in njihovo mineraloško sestavo, morfometrično analizo
velikosti zrn, razmerje osi v zrnih in stopnjo zaobljenosti, iz česar sklepamo na
način transporta in podnebje v času transportiranja.
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Mlakarjeve geološke karte iz začetka osemdesetih let, ki vsebujejo podatke o
litoloških, tektonskih in hidroloških značilnostih obravnavanega območja, sem
uporabila kot izhodišče pri ugotavljanju reliefne oblikovanosti izbranega
območja. Dodatno geološko kartiranje tako ni bilo potrebno. Kabinetno delo je
obsegalo digitalizacijo površin enake kamninske zgradbe, potek prelomov in
pojavljanje izvirov na obravnavanem območju. Dva uporabljena podatkovna
sloja, rečna mreža in digitalni model višin z osnovno celico 25 x 25 m, sta bila
pridobljena

na

Geodetski

upravi

Republike

Slovenije

(2003),

podatki

kvaziglobalne osončenosti pa od Zakška in sodelavcev (2008). Terensko delo je
obsegalo kvalitativno opazovanje in dokumentiranje značilnih soodvisnosti na
terenu in fotografiranje.
V nalogi bosta uporabljeni tako induktivna kot deduktivna pot, po katerih lahko
dosežemo zadovoljivo znanstveno razlago. Pri induktivnem pristopu se končno
razlago oblikuje na osnovi posameznih pridobljenih podatkov, za katere
ugotovimo skupne značilnosti in jih povežemo v razlago. Pri deduktivni metodi
znanstvenega razlaganja izhajamo iz že oblikovanih modelov, v katere
poskušamo uvrstiti svoja opažanja (Goudie 1981, 3–4).
V delovni hipotezi predpostavljam, da je na obravnavanem območju relief,
razporeditev in oblikovanost rečnih dolin ter pojavljanje izvirov povezano in
odvisno predvsem od litološke (zrnavost kamnin) in tektonske zgradbe ozemlja,
od podnebnih sprememb v času od tropskega podnebja v pliocenu preko močne
ohladitve v pleistocenu in ponovne otoplitve v geološki sedanjosti ter od razlik v
osončenosti površja. Predvidevam, da so se na srednjepermskih kamninah razvile
značilne reliefne oblike, ki so povezane s sedanjimi geomorfnimi dejavniki in
procesi. V magistrskem delu bodo prikazane naslednje reliefne oblike: rečne
doline, grape in kotline, slemena, terase in uravnave ter pregibi v pobočjih.

4

TEKTONSKA ZGRADBA ŠIRŠEGA ZALEDJA OBRAVNAVANEGA
OBMOČJA

Zapleteno geološko zgradbo jugozahodne Slovenije so raziskovali številni
geologi. Pri tem so izločali različne tektonske enote, jih različno poimenovali in
interpretirali. Posebno velik prispevek k poznavanju geoloških značilnosti
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obravnavanega območja so prispevale Mlakarjeve metalogenetske raziskave
srednjepermskih kamnin na območju med Cerknim in Smrečjem v letih od 1978
do 1985, ki so odprle novo poglavje v raziskovanju geologije jugozahodnega dela
Slovenije nasploh. Ivan Mlakar je kasneje objavil nova spoznanja še o nekaterih
manjših območjih srednjepermskih kamnin v Sloveniji (2001a, 2001b, 2001c,
2002a, 2002b, 2002c), ki jih je obdelal podobno kot v prvotni zelo obsežni
raziskavi na območju Polhograjskega hribovja. Nova spoznanja so skupaj s
tistimi v idrijskem rudišču (Mlakar 1967, 1969; Mlakar in Drovenik 1971; Placer
1983 in drugi) in vrtino v Cerknem (Placer s sod., 2000) sprožila nova
razmišljanja o tektonski zgradbi zahodnega dela Slovenije. V nalogi ne bodo
predstavljene vse raziskave in vsi raziskovalci, ki so se ukvarjali s tektonskim
razvojem in geološko regionalizacijo tega dela Slovenije, h kateremu spada tudi
obravnavano
poenostavljeno

območje.

Namen

predstaviti

tega

poglavja

je

pregledno

tektonsko

zgradbo

obravnavanega

in

nekoliko

območja

in

njegovega širšega zaledja. Poznavanje tega je potrebno za raziskovanje reliefne
izoblikovanosti obravnavanega območja.
Obravnavano območje srednjepermskih kamnin leži na širšem območju stičišča
treh velikih geotektonskih enot. Vse tri so zgrajene iz obsežnih pokrovov, vendar
pa včasih različno poimenovane. Najpogosteje so zanje uporabljena imena
Zunanji Dinaridi, Notranji Dinaridi in Južne Alpe. Vse tri enote torej spadajo k
Dinaridom (Placer in Čar 1997, 318; Mlakar in Placer 2000, 39). Lega treh
velikih tektonskih enot in položaj obravnavanega območja sta prikazana na sliki
3.
Obravnavano območje srednjepermskih kamnin leži na stiku dveh različnih
okolij, v katerih so v geološki preteklosti nastajale različne kamnine. Od
zgornjega perma do ladinija je na pretežnem območju Slovenije in hkrati na
obravnavanem območju obstajala Slovenska karbonatna platforma 1. Na tektonsko
enotnem območju so do konca anizija nastajale tudi podobne kamnine. V ladiniju
je prvotna platforma razpadla in njen osrednji del se je pogreznil. Že v cordevolu
so se oblikovale tri paleogeografske enote: Julijska in Dinarska karbonatna
platforma ter Slovenski bazen med njima. Obravnavano območje v celoti gradijo
kamnine Dinarske karbonatne platforme in zato spada k Zunanjim Dinaridom.
1

Območje karbonatnih kamnin, ki so nastale v plitvem morju (Geološki terminološki slovar, 1998).
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Zaradi pritiskov v smeri od severa proti jugu se je obseg vseh treh
paleogeografskih enot v tej smeri zelo zmanjšal. Nasprotno sta bili karbonatni
platformi zaradi togosti manj stisnjeni in manj deformirani (Buser 1987; Buser in
Herlec 2003). Močno tektonsko delovanje je povzročilo, da kamnine ne ležijo
tam, kjer so nastajale, da se je njihova sestava spremenila in da so se oblikovale
posamezne tektonske enote, ki so imele podoben geotektonski razvoj.

Slika 3: Krovna zgradba širše okolice obravnavanega območja srednjepermskih kamnin. Pomen označb k
legendi: 1 – Julijski pokrov, 2 – Notranji Dinaridi oz. Tolminski pokrov (1 in 2 skupaj imenujemo tudi
Južne Alpe), 3 – Trnovski pokrov in vmesne luske med Trnovskim in Hrušiškim pokrovom, 4 – Hrušiški
pokrov, 5 – holocen, 6 – prelom, 7 – meja pokrova (narivanje v smeri S – J), 8 – meja pokrova (narivanje v
smeri SV – JZ), 9 – vplivna cona deformacij v Zunanjih Dinaridih, nastalih zaradi alpskih narivov v smeri S
– J, 10 – smer krovnega narivanja. Vir: Mlakar in Placer 2000, 42. Osenčeno območje predstavlja lego
obravnavanega območja.

4.1 Zunanji Dinaridi
Zunanji Dinaridi so zgrajeni iz več narivnih enot. Od zgoraj navzdol si sledijo:
Trnovski in Hrušiški pokrov, Snežniška in Komenska narivna gruda, Kraški
naluskan prag ter Istrski avtohton (Placer 1981 40, 47). Narivna zgradba
Zunanjih Dinaridov ima v zahodnem delu Slovenije skupne značilnosti, narivne
enote pa so v določenih medsebojnih odnosih.
9

Pri opisu tektonskih enot obravnavanega območja z njegovim zaledjem bodo
uporabljeni naslednji izrazi: pokrov, narivna gruda, vmesna luska in tektonska
krpa. Pokrov imenujemo narivno enoto, ki je nastala vzdolž narivnega preloma
ali prevrnjene in premaknjene grude, katere premik glede na talnino doseže deset
ali več deset kilometrov (Placer 1981, 41). V primeru Zunanjih Dinaridov lahko
ta izraz upravičeno uporabimo za Trnovski in Hrušiški pokrov.
Pojem narivna gruda označuje krovninsko grudo reverznega preloma, ki je glede
na talninsko grudo premaknjena do deset kilometrov. Uporabljen je za Snežniško
in Komensko narivno enoto. Vmesna luska je manjša narivna enota, ki leži med
večjimi enotami. Vmesna luska izvira iz spodnjega normalnega krila, srednjega
inverznega ali zgornjega normalnega krila obprelomne gube. Tektonska krpa pa
je erozijski ostanek narivne enote (Placer 1981, 41).

4.1.1 Opisi tektonskih enot Zunanjih Dinaridov
Najviše ležeča enota je Trnovski pokrov, ki obsega Banjšice, Trnovski gozd,
severni

del

Goriških

brd,

Vojskarsko

planoto,

Idrijsko,

Škofjeloško

in

Polhograjsko hribovje (Placer 1981, 45; 1998, 245). Žirovsko hribovje je del
Škofjeloškega hribovja. Lega Trnovskega pokrova, ki mu v celoti pripada tudi
obravnavano območje, je prikazana na sliki 3.
Trnovski pokrov je velika narivna guba, katere os vpada v čelu nariva proti
severozahodu. Plasti kamnin v Trnovskem pokrovu vpadajo najpogosteje proti
jugozahodu. Zaradi tega je vidna celotna paleozojska in mezozojska skladovnica
severozahodnega dela Zunanjih Dinaridov. Na območju Škofjeloškega in
Polhograjskega hribovja ter severovzhodnem delu Idrijskega hribovja ležijo na
površju

karbonske

klastične

kamnine.

Tem

proti

jugozahodu

sledijo

srednjepermske klastične kamnine, katerim pripada tudi obravnavano območje.
Naprej proti jugozahodu sledijo vse mlajše kamnine, ki se na jugozahodnem robu
Trnovskega gozda zaključijo s krednimi in spodnjeterciarnimi plastmi. V čelu
narinjenega Trnovskega pokrova so plasti prevrnjene, proti zahodu prehajajo v
pokončne in še zahodneje v normalno ležeče (Placer 1973; Placer 1998, 244–245;
Mlakar in Placer 2000, 39). Premik Trnovskega pokrova naj bi glede na
Hrušiškega znašal po nekaterih navedbah 32 km (Placer 1981, 32, 37), po drugih
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25–30 km (Skaberne 1995, 26) ali 30,5 km kot je bilo ugotovljeno s pomočjo
vrtine pri Cerknem (Placer in sod. 2000, 262). Južni rob Trnovskega pokrova s
prevladujočimi karbonatnimi kamninami na območju Trnovskega gozda in
Banjšic izstopa v obliki izrazitega roba nad Vipavsko dolino. Mehansko manj
odporne flišne plasti na Banjšicah med Grgarjem in Desklami, karbonske ter
permske klastične kamnine v korenu Trnovskega pokrova, kamor sodi tudi
obravnavano območje, so eksogene sile zaradi slabše mehanske odpornosti
znižale in uravnale z okolico.
Podobno se različna mehanska odpornost kamnin kaže v kamninah Hrušiškega
pokrova, ki leži pod Trnovskim pokrovom. Kraški planoti Nanos in Hrušica se
strmo dvigata nad flišem SV dela Vipavske doline, vse tri enote pa so tektonsko
del Hrušiškega pokrova. Narivna ploskev naj bi potekala pod flišem Vipavske
doline (Placer in sod. 2000, 261). Hrušiški pokrov obsega še Logaški ravnik,
Poljansko-Vrhniške nize, Blegoš in območje vzhodneje od tod (Placer 1981, 45).
Premik Hrušiškega pokrova glede na pod njim ležečo Snežniško narivno grudo
znaša 19 km (Placer 1981, 37). Južni rob Trnovskega in Hrušiškega pokrova, kjer
prevladujejo

mezozojske

karbonatne

kamnine,

je

Ilešič

(1958)

v

svoji

regionalizaciji poimenoval Visoki kraški rob.
Med večjimi tektonskimi enotami je pri nastajanju narivne zgradbe prihajalo do
odcepitve vmesnih lusk. To so manjše narivne enote, ki leže med velikimi
krovnimi enotami. Nastale so z odtrganjem delov večjih narivnih enot. Njihova
prvotna lega je bila določena glede na njihov obseg, stratigrafsko pripadnost
kamnin in normalno ali inverzno lego skladov (Placer 1981, 33, 41). Pojavljajo se
med Trnovskim in Hrušiškim pokrovom ter med slednjim in Snežniško narivno
grudo (Placer 1981, 45–46). Vmesne luske med Hrušiškim in Trnovskim
pokrovom so natančneje raziskane na območju Blegoša, Cerknega in Idrije.
Obstaja možnost, da predstavljajo posebno krovno etažo, vendar lahko zaenkrat
zaradi pomanjkanja dokazov le sklepamo na povezave med njimi, ne moremo pa
jih izločiti kot samostojno krovno enoto (Placer in sod. 2000, 260).
Snežniška narivna gruda obsega del Pivke, Javornike, Snežnik in obsežno
območje jugovzhodno od tod (Placer 1981, 46). Komenska narivna gruda
zavzema Tržaško-komenski antiklinorij, jugozahodno obrobje Vipavske doline,
Reški antiklinorij, Čičarijsko antiklinalo in ozemlje jugovzhodno od tod.
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Čičarijska naluskana zgradba, ki je poimenovana tudi Kraški naluskan prag,
obsega naluskan pas staroterciarnih skladov od Trsta mimo Črnega Kala in naprej
proti jugovzhodu (Placer 1981, 47). Na sliki 4 je prikazan stik med Komensko
narivno grudo, ki ima funkcijo krovninskega prelomnega krila na levi polovici
slike, in Kraškim naluskanim pragom na mestu talninskega prelomnega krila, ki
ga na sliki vidimo na desni polovici.

KOMENSKA NARIVNA GRUDA

KRAŠKI NALUSKAN PRAG

Slika 4: Najvišji narivni prelom Kraškega roba in njegova narivna cona, ki sta vidna v useku avtoceste pri
Ocizli, nekaj 10 metrov pred predorom Kastelec iz smeri Ljubljana. Slika prikazuje stik Komenske narivne
grude v krovninskem prelomnem krilu s Kraškim naluskanim pragom v talninskem prelomnem krilu (Vir:
Placer in sod. 2006, 2). Foto: Brigita Gregorčič.

Slika 5: Diagram premikov tektonskih enot v jugozahodni Sloveniji lahko opišemo z eksponentno funkcijo.
Vir: Placer 1981, 38.
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Premik med Snežniško in Komensko narivno grudo naj bi znašal 10 km, premik
slednje glede na Čičarijsko naluskano zgradbo pa 4 km. Dolžine premikov se
glede na talninsko grudo od prve do zadnje premaknjene tektonske enote
zmanjšujejo po eksponentni funkciji (Placer 1981, 37–38). Grafično je niz
premikov med posameznimi narivnimi enotami prikazan na sliki 5.

4.1.2 Značilnosti narivanja
Narivanje naj bi v Zunanjih Dinaridih potekalo po osnovni narivni ploskvi, ki jo
je Placer poimenoval ločilna ploskev ali tudi detachment oz. decollement (Placer
1998, 245). Razvila se je v karbonskih plasteh. V njenem čelu naj bi se druga za
drugo odcepljale posamezne narivne ploskve. Narivne ploskve vseh narivnih enot
so skledasto usločene, kot je prikazano na sliki 6 (Placer 1981, 39). Gre za to, da
naj bi se najprej razvil in sprožil najvišje ležeč, v našem primeru Trnovski
pokrov, in se tudi premaknil najdlje. Nato so druga za drugo nastajale mlajše
talninske narivne enote. Pri vsaki naslednji leži narivna ploskev globlje, zato je
tudi bolj konkavno upognjena. Vsaka naslednja je deležna manjšega premika,
vendar pa je vpad narivnice in kamninskih plasti v mlajših litoloških členih bolj
strm. To je najbolj očitno v prelomnih ploskvah Kraškega naluskanega praga,
kjer narivna ploskev najbolj strmo vpada proti severu.
Premiki ob skledasto usločenih narivnih ploskvah so potekali tako, da so
najmlajše kamnine v smeri narivanja razvite v čelu pokrova, kjer nastopajo
kredne in paleocenske plasti, najstarejši karbonskopermski klastiti pa v korenu
pokrova (Placer 1998, 244). Pri Trnovskem pokrovu je čelo pokrova nad
Vipavsko dolino, koren pa na območju Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja.
Ploskve narivnih enot leže torej poševno na plasti le v kenozojskih, mezozojskih
in paleozojskih karbonatnih kamninah, medtem ko postanejo v karbonskih
klastičnih plasteh polagoma vzporedne s plastnatostjo. Iz tega sledi, da je narivna
zgradba nastala zaradi gravitacijskega drsenja ali zaradi delovanja tangencialnih
sil (Placer 1981, 39). Poševni rez je viden v strukturi Žirovskega vrha, kjer se
srednjepermske plasti in meja med karbonskimi in srednjepermskimi plastmi
poševno naslanja na narivno ploskev (Mlakar in Placer 2000, 44).

13

Slika 6: Narivna zgradba v jugozahodni Sloveniji, nastala pri narivanju po osnovni narivni (ločilni) ploskvi
v karbonskih plasteh. Vir: Placer 1981, 40.

Na območju največjega nakopičenja krovnih enot, to je med Tržaškim zalivom in
Ljubljansko kotlino, je tudi globina Mohorovičićeve diskontinuitete največja in
znaša 45 km (slika 7). Do tega naj bi prišlo zaradi izostatičnega ugrezanja
območja, na katerem so krovne enote nakopičene ena vrh druge (Placer 1998,
246; Ravnik in sod. 1995, 145). Izostatična gibanja je potrebno opazovati na
regionalni ravni, to je na območjih, ki so večja od 1000 km² (Burbank in
Anderson 2001, 132), kakršne dimenzije dosega že samo Trnovski pokrov.
Med srednjim eocenom in srednjim oligocenom (oz. po mnenju Placerja do konca
eocena) se je površje Zunanjih Dinaridov verjetno najprej nagubalo, potem pa
narinilo in dvignilo. Dviganje je bilo najmočnejše v korenu narivanja Zunanjih
Dinaridov, ki ga gradijo paleozojske kamnine, torej tudi na obravnavanem
območju

srednjepermskih

kamin.

Negativna

anomalija

Mohorovičićeve

diskontinuitete in ugrezanje območja naj bi bilo največje tam, kjer je skupna
debelina nakopičenih narivnih enot največja. To je na območju razprostranjenosti
Trnovskega pokrova (slika 7). V korenu krovnih enot, tudi na korenu Trnovskega
pokrova, kjer se nahaja obravnavano območje, je nasprotno prišlo do dviga
karbonsko-permskih plasti pod mezozojskimi skladi (Placer 1998, 246; Ravnik in
sod. 1995, 145). Dviganje je bilo odgovor na izostatično grezanje zaradi
narivanja odebeljenega dela predvsem mezozojskih kamnin. Eksogene sile so s
selektivno erozijo povzročile, da območje Žirovskega hribovja, ki ga gradijo
srednjepermske kamnine, ne dosega nadmorskih višin visokih dinarskih planot, ki
ga gradijo karbonatne kamnine, pa čeprav je bilo območje Žirovskega vrha
izostatično bolj dvignjeno.
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Slika 7: Profil zemeljske skorje med Tržaškim zalivom in Ljubljansko kotlino z vidika krovne zgradbe.
Pomen oznak: T – Trnovski pokrov, H – Hrušiški pokrov, S – Snežniška narivna gruda, K – Komenska
narivna gruda, I – Kraški naluskan prag in A – Istrski avtohton. Vir: Placer 1998, 233.

Dviganje in grezanje površja je z vidika tektonske geologije povezano z notranjo
razporeditvijo mase. Če se obravnavano površje dviga, potem masa v globini pod
obravnavanim območjem doteka, posledice dviganja površja pa se kažejo v
povečani eroziji. Gre za dvojnost procesa. Površje, ki bi se moralo še dvigovati,
se zaradi povečanega delovanja eksogenih procesov najbolj znižuje, čeprav bi
ravno dviganje pripeljalo do tektonsko bolj stabilnega ravnotežja. Dvojnost je v
tem, da se dokončno stabilno ravnotežje nikoli ne vzpostavi. Stalno iskanje
ravnotežja

med

endogenimi

in

eksogenimi

silami

imenujemo

načelo

nedoseženega ravnovesja, ki pa se močno kaže tudi v procesih na površju (Ritter
1995, 27–28). Iz opisa širšega zaledja obravnavanega območja bi pričakovala, da
se celotno območje dviga, vendar zaradi načina nastanka geološke strukture
dviganje ni nujno enakomerno. Sproščanje napetosti tektonskega značaja se na
površju na lokalni ravni kaže v obliki pobočnih procesov, v poglabljanju ali
nasipanju rečnih dolin in s premiki ob prelomih (Burbank in Anderson 2001, 132)
kar bo na obravnavanem območju konkretneje opisano v nadaljevanju. Na
tektonsko aktivnem območju površinske oblike do neke mere sledijo dinamiki
endogenih sil. Opazovanje in prepoznavanje reliefnih oblik ter procesov na
površju nam je v pomoč pri razumevanju tektonskega delovanja. Po drugi strani
lahko številne reliefne oblike pojasnimo s tektonskimi značilnostmi in obratno,
saj so v medsebojni soodvisnosti.
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4.2 Notranji Dinaridi
Notranji Dinaridi so geotektonska enota severno od Trnovskega pokrova in s tem
tudi severno od obravnavanega območja. Kamnine Notranjih Dinaridov so v času
od ladinija do maastrichtija 2 nastajale v globokomorskem prostoru Slovenskega
bazena, ki je imel mnogo večji obseg od današnjega obsega Notranjih Dinaridov.
Zaradi lege med dvema togima platformama v času tektonskih pritiskov in
ugodne kamninske sestave za gubanje je bil nekdanji prostor Slovenskega bazena
izredno močno stisnjen. Sestavljajo ga ploščasti apnenci z roženci, skladoviti
dolomit z roženci in fliš, ki so ob tektonskih pritiskih izredno plastični in se ob
njih drobno nagubajo in stisnejo (Buser 1987, Buser in Herlec 2003).
V Notranjih Dinaridih razlikujemo dve fazi gubanja. Do starejšega gubanja je
verjetno prišlo v zgornjem delu krede pred odlaganjem maastrichtijskega fliša.
Zaradi pritiskov od severozahoda proti jugovzhodu, so pravokotno nanje nastale
gube v smeri severovzhod – jugozahod. Ostanek ene od njih je na primer
Porezenska sinklinala. Zaradi kasnejšega gubanja v dinarski smeri so strukture
prvotnega prečnodinarskega gubanja ohranjene večinoma le še v trših apnencih in
dolomitih, ki ležijo pod zgornjekrednimi flišnimi plastmi (Buser in Herlec 2003).
Pritiski Notranjih Dinaridov na severni del Trnovskega pokrova ob krčenju
območja se kažejo tudi na obravnavanem območju v obliki manjših prelomov, ki
potekajo v alpski smeri. V največji meri se pojavljajo na severnem delu
obravnavanega območja.
Glede starosti krovnega narivanja in starosti notranje zgradbe krovnih enot v
drugi fazi gubanja mnenja niso enotna. Po mnenju nekaterih naj bi se narivanje
Zunanjih Dinaridov od severovzhoda proti jugozahodu zaključilo ob koncu
eocena, narivanje Notranjih Dinaridov in Južnih Alp v smeri od severa proti jugu
pa naj bi potekalo pred srednjim oligocenom (Placer 1981, 37; 1998, 246; Placer
in Čar 1997, 319; Mlakar in Placer 2000, 44). Na narivanje od severa proti jugu
kaže

tudi

komplicirana

cerkljanska

narivna

zgradba

severozahodno

od

obravnavanega območja, ki predstavlja deformirano poleglo gubo. V njej so
paleozojske in spodnjetriasne plasti narinjene na srednjetriasne sedimentne
kamnine (Skaberne 1995, 26). Zunanji Dinaridi so glede na Južne Alpe, ki
obsegajo po Placerju tudi Tolminski pokrov oziroma po Buserju (1996) Notranje
2

Zadnji stratigrafski člen v zgornji kredi.
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Dinaride, zamaknjeni za 30 ° do 45 ° in pod slednje podrinjeni (Placer 1998,
249–250). Tektonska aktivnost se je v obliki premikov ob prelomih nadaljevala
tudi še v pleistocenu in v holocenu.

4.3 Južne Alpe
Južne Alpe obsegajo po Buserju (Enciklopedija Slovenije 1988, 262) poleg
Julijskih Alp še Kamniško-Savinjske Alpe in Južne Karavanke. Enotno območje
je razpadlo med zgornjim pliocenom in spodnjim pleistocenom, ko je ob dinarsko
usmerjenih prelomih nastala mlada tektonska udorina, to je Ljubljanska kotlina.
Tudi Južne Alpe so zgrajene iz pokrovov. Največja pokrovna enota je nariv
Julijskih Alp ali Krnski nariv. Severno od obravnavanega območja je narinjen na
Notranje Dinaride in tvori izrazito orografsko stopnjo v obliki bohinjskega
grebena. Sestavljajo ga predvsem norijsko-retijski dachsteinski apnenec in glavni
dolomit.
Placer v zahodnem delu Slovenije ne izpostavlja Notranjih Dinaridov kot
samostojno tektonsko enoto, ampak jih poimenuje Tolminski pokrov in ga
obravnava v sklopu Južnih Alp (slika 3) (1998, 227–228). Izhaja iz podobnosti v
tektonskem razvoju v času nastajanja Alp. Zaradi enotne smeri narivanja bo v
nadaljevanju celotno območje med Periadriatskim lineamentom in južno mejo
Notranjih Dinaridov imenovano Južne Alpe.

5

LITOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA IN
NJEGOVEGA ZALEDJA
5.1 Srednjepermske kamnine preučevanega območja

Litološke in strukturne značilnosti površja so s številnimi lastnostmi kot so npr.
razlike v trdoti, zrelosti, prepustnosti, razpokanosti, cepljivosti, plastnatosti,
vpadom plasti in skrilavostjo eden od osnovnih dejavnikov, ki vpliva na reliefno
oblikovanost. Srednjepermske kamnine na območju Škofjeloškega hribovja so iz
več razlogov edinstven primer za proučevanje površja na klastičnih kamninah.
Gre za največje sklenjeno območje tovrstnih kamnin v Sloveniji, ki na
obravnavanem območju dosega tudi največjo debelino. Relativno homogeno
kamninsko telo je izolirano od vplivov okoliških kamnin, kot bi lahko bili dotoki
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rek iz območij z drugačno kamninsko zgradbo, leče kamnin z drugačno
prepustnostjo in podobno. Zaradi primernega obsega in globine predvidevam, da
bom lahko ugotovila, ali so se na srednjepermskih kamninah izbranega območja
razvili specifični geomorfni procesi in oblike, za katere bi lahko rekla, da so
značilni za srednjepermske klastične kamnine ali pa so značilni vsaj za izbrano
območje. Zrela kamnina je preživela številne diageneze in spremljajoče procese.
Mineraloško je kamninska zgradba sicer relativno enotna, pričakujem pa, da bodo
morda zrnavost kamnin, vpadi plasti, strukturne značilnosti kamnin in tektonske
deformacije vplivale na razlike v oblikovanosti površja. Posledice narivanja,
luskanja in prelamljanja bi se po mojih predvidevanjih morale pokazati na
površju kot cone večje pretrtosti in spremenjenih mehanskih lastnosti kamnine.
Zaradi desnih zmikov in premikov v vertikalni smeri prihajajo ob prelomnih
ploskvah v stik kamnine različne zrnavosti, kar bi

tudi lahko vplivalo na

oblikovanost površja.
Kamnine srednjepermske starosti imenujemo tudi Grödenska formacija. V
geologiji se v formacije združuje kamnine s podobnimi litološkimi značilnostmi,
pri katerih proces nastajanja praviloma ni bil prekinjen (Geološki terminološki
slovar, 1998). Oblikovanje formacij ni nujno vezano na meje med geološkimi
obdobji, ampak lahko potekajo meje geoloških obdobij tudi znotraj neke
formacije (Mlakar in Placer 2000, 34). V našem primeru spodnja in zgornja meja
Grödenske formacije sovpadata z mejama srednjega perma.
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Slika 8: Geološka karta žirovskega in sovodenjskega ozemlja. Vir: Placer in Mlakar 2000, 36–37.
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Slika 9: Litostratigrafski stolpec obravnavanega območja s poimenovanimi členi Grödenske formacije. Vir:
Placer in Mlakar 2000, 38; Skaberne 2002, 165.
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Glede na litološke značilnosti je Grödenska formacija razdeljena na šest
superpozicijskih enot A 1 , A 2 , A 3/1 , A 3/2 , B, in C, ki odgovarjajo litostratigrafskim
členom z naslednjimi imeni: Brebovniški (Br 3), Hobovški (Ho), Zalški (Za),
Koprivniški (Ko), Škofješki (Šk) in Dobračevski člen (Do) (Mlakar in Placer
2000, 35; Skaberne 2002, 165). V nadaljevanju bodo našteti členi na kratko
opisani. Opisi bodo povzeti po raziskavah Mlakarja (1983, 2003), Mlakarja in
Placerja (2000) ter Skaberneta (1995a in 2002). Moj prispevek v tem poglavju je
povezan z iskanjem tipičnih kamnin posameznega člena na terenu in z
dokumentiranjem kamnin v obliki fotografiranja. Geološka karta žirovskega in
sovodenjskega ozemlja ter razporeditev litostratigrafskih členov Grödenske
formacije je prikazana na sliki 8. Razporeditev členov je v litostratigrafskem
stolpcu prikazana na sliki 9.

Slika 10: Konglomerati Brebovniškega člena – kamninski blok v dolini potoka Zala. Foto: Brigita
Gregorčič.

Najstarejši člen Grödenske formacije je Brebovniški (Br) in nosi ime po naselju
Brebovnica (Mlakar in Placer 2000, 35). Grade ga večinoma sivi in sivozeleni,
ponekod rdeči in zeleni pretežno glinenčevo kremenovo litični peščenjaki 4,
konglomerati ter v manjši meri muljevci 5 (Skaberne 2002, 165). V srednjem delu
zaporedja je skoraj povsod prisoten nekaj metrov do 100 m debel horizont sivo
zelenega prodnatega peščenjaka in peščenega konglomerata (slika 10). Na
zahodnem robu obravnavanega območja je Brebovniški člen debel le nekaj 10 m,
3

Oznaka člena.
Prevladujejo drobci kamnin (Geološki terminološki slovar, 1998) in ne drobci nekega minerala. Zapis glinenčevo kremenovo litični
peščenjak pomeni, da je v kamnini največ kremenovih, najmanj pa glinenčevih zrn.
5
Klastična kamnina z zrni, manjšimi od 0,063 mm (Geološki terminološki slovar, 1998), to je meljevec in glinavec.
4

21

proti jugovzhodu se debeli in doseže na območju uranovega rudišča Žirovski vrh
400 m debeline, jugovzhodno od tod pa se spet močno stanjša (Mlakar in Placer
2000, 35).
Hobovški člen (Ho) je poimenovan po naselju Hobovše (Mlakar in Placer 2000,
35). Sestavlja ga rdeči muljevec (slika 11) z do nekaj metrov debelimi lečami
rdečega in sivega drobnozrnatega peščenjaka. Člen je debel 20–280 m (Skaberne
2002, 165).

Slika 11: Muljevci Hobovškega člena v cestnem useku severno od domačije Sivc-Oblak na Žirovskem vrhu
nad Zalo. Foto: Brigita Gregorčič.

Zalški člen (Za) nosi ime po slemenu Zala jugovzhodno od rudišča Žirovski vrh.
Prevladujejo rdeči, različno zrnati peščenjaki in podrejeno tanjše plasti rdečega
muljevca (slika 12). Debelina člena se giblje med 180 in 380 m (Mlakar in Placer
2000, 35).

Slika 12: Peščenjaki Zalškega člena v strugi potoka Zala jugozahodno od domačije Podgozdnik. Foto:
Boštjan Gradišar.
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Koprivniški člen (Ko) je poimenovan po naselju Koprivnik (Mlakar in Placer
2000, 35). Predstavljajo ga rdeči konglomerati in različno zrnati peščenjaki (slika
13) ter manjša količina muljevcev. Na širšem območju Žirovskega vrha doseže
člen debelino 550 m. Severozahodno od Sovodenj se Zalški in Koprivniški člen
tanjšata in izklinjata.

Slika 13: Stik peščenjakov in konglomeratov Koprivniškega člena v useku gozdne poti v Čornovi grapi pri
domačiji Košir. Foto: Brigita Gregorčič.

V jugovzhodnem delu obravnavanega ozemlja na območju Lavrovca so kamnine,
ki jih lahko vzporejamo z Zalškim in Koprivniškim členom, drugače razvite
(Skaberne 2002, 165). Območje Lavrovca naj bi bilo v času nastajanja
Hobovškega, Zalškega in Koprivniškega člena na obrobju grezajoče se depresije,
zato naj bi tukaj veliko prej prišlo do sedimentacije naslednjega po vrsti, to je
Škofješkega člena (Mlakar 2003, 27). Material za sedimentacijo Škofješkega
člena je prinašal potok, ki je prihajal iz drugačnega izvornega območja. Material
naj bi se odlagal v obliki vršaja (Skaberne 1995a, 361). Škofješki člen (Šk) je
dobil ime po vzpetini Škofje nad Cerknim. Na območju Sovodenj je razvit kot siv
litični kremenov peščenjak, na območju Javorjevega dola v obliki leč svetlo
sivega, sivo rjavkastega in ponekod rožnatega konglomerata, ki postajajo proti
jugovzhodu sklenjene in debelejše ter dosežejo debelino 100 m. Škofješki člen na
Lavrovcu predstavljajo sivi do sivo rumenkasti peščenjaki in konglomerati (slika
14). Konglomerati so ponekod tudi rdeči. Na Lavrovcu so kamnine Škofješkega
člena časovni ekvivalent Zalškega in Koprivniškega člena (Skaberne 2002, 165).
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Najmlajši, Dobračevski člen (Do), ki nosi ime po naselju Dobračeva, je na
območju Sovodenj prevladujoče razvit kot rdeč drobnozrnat peščenjak. Doseže
debelino 120 m. Proti jugovzhodu prehaja v rdeč muljevec, ki se tanjša in na
območju Lavrovca izklini (Skaberne 2002, 165).

Slika 14: Stik konglomeratov in peščenjakov Škofješkega člena v kamnolomu severno od domačije Francelj
ob cesti iz doline Račeve na hrib Lavrovec. Foto: Brigita Gregorčič.

Debelina celotne Grödenske formacije se spreminja od 200 m na območju Škofja
do 1750 m na območju Žirovskega vrha, kjer doseže največjo debelino v
Sloveniji (Skaberne 2002, 165). Na sovodenjskem in žirovskem ozemlju se
skupna debelina Grödenske formacije giblje med 1320 in 1500 m (Mlakar in
Placer 2000, 35). Vzroki za spreminjanje debeline Grödenske formacije bodo
razloženi v poglavju o tektonski zgradbi obravnavanega območja.
Opis šestih členov zaključujem s povzetkom skupnih značilnosti kamninske
zgradbe Grödenske formacije, ki se nanaša na razporeditev in zrnavost. Najnižje
ležeč Brebovniški člen je preplet kamnin različnih zrnavosti. Višje v skladovnici
od Hobovškega, preko Zalškega do Koprivniškega člena, velikost zrn v kamnini
narašča. Posamezen člen ni popolnoma homogen v smislu zrnavosti, vendar iz
zgornjega opisa lahko zaključimo, da v Hobovškem členu prevladuje muljevec, v
Zalškem peščenjak, v Koprivniškem členu pa konglomerat (slika 9). Na splošno
lahko na površju obravnavanega območja sledimo gradaciji velikosti zrn v smeri
od severovzhoda proti jugozahodu. V tej smeri se v kamninah zmanjšuje delež
drobneje zrnatih in narašča delež debeleje zrnatih frakcij. To je tudi smer, v
kateri dobimo vse mlajše kamnine. Jugozahodno od Sovodenjskega preloma
(slika 8), ob katerem je prišlo do pogrezanja jugozahodnega prelomnega krila, se
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omenjeni trije členi ponovijo v enakem zaporedju kot severovzhodno od preloma.
Škofješki in Dobračevski člen predstavljata zmanjševane velikosti zrn in
zaključujeta skladovnico kamnin Grödenske formacije.
Mineraloška zrelost kamnin je odvisna od oblike preperevanja matične kamnine,
od stopnje zaobljenosti zrn v procesu transporta in od dolžine transporta.
Mineraloško nezreli peščenjaki npr. vsebujejo veliko količino nestabilnih zrn
(litična zrna, glinenci), nahajajo se v bližini izvornega območja, pri transportu pa
so bili le malo preoblikovani. Najvišjo stopnjo zrelosti pri peščenjakih
predstavlja kamnina, ki jo sestavljajo skoraj izključno zaobljena kremenova zrna.
Mineraloška zrelost kamnin na obravnavanem območju narašča od Brebovniškega
člena proti Škofješkemu členu, kar se v kamninah kaže v povečani vsebnosti
kremenovih zrn in v zmanjševanju količine nestabilnih komponent, glinavcev in
litičnih zrn (Skaberne 1995a, 43, 136; Mlakar 1983, 12). Kako se zrelost kamnin,
ki je na obravnavanem območju obratnosorazmerna starosti kamnin, kaže na
površju, bo razloženo v nadaljevanju. Grödensko formacijo torej gradijo pretežno
rdeče, podrejeno sive, sivozelene in zelene klastične kamnine. Prevladujejo
srednjezrnate, v manjši meri pa so zastopane drobno in debelozrnate klastične
kamnine (Skaberne 2002, 164).
V letih 1979–1983 so Mlakar in sodelavci obravnavano območje grödenskih
kamnin litostratigrafsko in tektonsko kartirali z metodo evidentiranja izdankov
(Mlakar 2003, 5). Kamnine obravnavanega območja so razvrstili v naslednje
skupine:

debelo-

in

drobnozrnati

konglomerat,

peščeni

konglomerat,

konglomeratični peščenjak, debelozrnati, srednjezrnati in drobnozrnati peščenjak,
muljevec, meljevec, meljasti glinavec, glinavec in karbonatne kamnine (Mlakar
1983, 10–11). Razdelitev kamnin sem zaradi preglednosti nadaljnje obdelave
poenostavila in jih združila v štiri skupine: konglomerat, peščenjak, glinavec in
ostale kamnine. Na taki osnovi sem izdelala poenostavljeno geološko karto
obravnavanega območja (slika 15).
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N
Slika 15: Litološka karta obravnavanega območja s prelomi (rdeče linje), rečno mrežo (modre linije) in
izviri (modre točk. Razlaga k legendi: 1 – konglomerat, 2 – peščenjak, 3 – glinavec, 4 – pobočni material, 5
– rečna naplavina, 6 – druge kamnine. Prirejeno po Mlakarju, 1979–1983.
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Slika 16: Ročno pobarvane in ponovno zložene Mlakarjeve geološke karte obravnavanega območja, ki so
bile v letih od 1979 do 1983 izdelane na TTN 10, in sicer listi Cerkno 9, Cerkno 10, Škofja Loka 6, IdrijaCerkno 15 in Vrhnika-Škofja Loka 11.

Pet Mlakarjevih geoloških kart obravnavanega območja, izdelanih na TTN 10
listih Cerkno 9, Cerkno 10, Škofja Loka 6, Idrija-Cerkno 15, Vrhnika-Škofja
Loka 11, sem najprej skenirala in jih v programu Corel Draw 10.0 ponovno
združila v enotno geološko karto (slika 16). To sem uvozila v program IDRISI, v
katerem sem karto najprej georeferencirala, potem pa površine različne
kamninske sestave digitalizirala kot poligone, prelome kot linije in izvire kot
točke. Na ta način sem prvotno zgoščeno vizualizacijo geološke sestave vrhnjega
dela Zemljine skorje (Ferlan in Herlec 2000, 210) prenesla v digitalno obliko, v
kakršni jo bom lahko prekrivala z digitalnimi podatki nadmorskih višin
Geodetske uprave Republike Slovenije. Na ta način želim predstaviti eno od
metod, s pomočjo katere lahko pri digitalni obravnavi oblikovanosti površja
upoštevam tudi geološko zgradbo. Čeprav predpostavljam, da so bile Mlakarjeve
geološke karte korektno izdelane, pričakujem, da je pri njihovem prestavljanju v
različna programska okolja in obdelovanju lahko prišlo do nastanka manjših
zamikov in tako do napak, ki bodo vplivale tudi na dobljene rezultate.
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Predstavitev metode ni problematična, pač pa bo napake potrebno upoštevati pri
interpretaciji rezultatov.

5.2 Razvoj Grödenske formacije in zapolnjevanje sedimentacijskega
bazena na območju med Cerknim in Smrečjem
Na začetku srednjega perma naj bi bilo preučevano območje del neenakomerno
hitro pogrezajočega se tektonskega jarka ali udorine, ki ga je pričel zapolnjevati
dotok sedimentov površinskih vodotokov (Skaberne 1996, 212). V času
neenakomernega pogrezanja sedimentacijskega bazena se je v njem odložila
največja količina sedimentov, ki sestavljajo Brebovniški (A 1 ), Hobovški (A 2 ),
Zalški (A 3/1 ) in Koprivniški (A 3/2 ) člen. Glede na razvoj najnižjega dela
Grödenske formacije lahko sklepamo, da je najgloblji del bazena ležal
severovzhodno od območja Žirovskega vrha, kjer je ohranjena največja debelina
Brebovniškega člena (Skaberne 2000, 47). Kasneje naj bi se pogrezanje
upočasnilo in izenačilo. To je povzročilo nastanek enakomerne skupne debeline
členov B in C, ki sta bila odložena na ravno podlago (Skaberne 1995a, 350).
Na obravnavanem območju je bilo na podlagi geoloških raziskovanj izdelanih
nekaj podrobnih litoloških profilov. Z združevanjem profilov istega območja
lahko izdelamo litostratigrafske stolpce, iz teh pa sklepamo na nastanek in razvoj
kamnin Grödenske formacije. Profili so poimenovani po območju, kjer bi lahko
takemu profilu sledili na površju ali pod njim. Regionalna profila Žirovski vrh in
Goli vrh na sliki 17 se med seboj razlikujeta. Vzroke je potrebno iskati v
premikih posameznih narivnih enot znotraj kamninskega telesa Grödenske
formacije, ki bodo natančneje opisani v naslednjem poglavju, in v različnih
sedimentacijskih okoljih v obdobju srednjega perma, ko so nastajale kamnine
Grödenske formacije.
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DOBRAČEVSKI
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ZALŠKI
ČLEN

HOBOVŠKI
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BREBOVNIŠKI
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Slika 17: Razvoj in korelacija grödenskih plasti na območju Žirovskega vrha, Golega vrha – Smrečja –
Lavrovca. Vir: Mlakar 1982.

Peščene in prodnate sedimente Brebovniškega člena naj bi na začetku srednjega
perma v sedimentacijski bazen prinašali prepletajoči in meandrirajoči rečni
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tokovi. Konglomerati so nastali s presedimentacijo vršajev, med katerimi so bila
tudi jezera tipa playa 5 (Skaberne 1995a, 351–352). Pretežno muljasti in delno
peščeni sedimenti Hobovškega člena , ki so se odlagali na območju poplavne
ravnine, kažejo ali na hitro zmanjšanje gradienta rečnega sistema ali pa na umik
glavnega rečnega toka z obravnavanega območja. Verjetno je v tem času
prihajalo tudi do tektonskih premikov v sedimentacijskem bazenu, kar lahko
sklepamo iz silov diabaza (Skaberne 1995a, 357–358). Sedimentacija zgornje
polovice Hobovškega člena ter Zalškega, Koprivniškega in Škofješkega člena je
bila progradacijskega značaja. Postopno se je zmanjševala količina muljastih,
povečevala pa količina peščenih in nato konglomeratnih faciesov. Dobračevski
člen je retrogradnega značaja in ga predstavljajo peščenjaki z lečami kremenovih
konglomeratov in muljastih faciesov (Skaberne 1995a, 358–359). Kontinentalno
rečno sedimentacijo Grödenske formacije je prekinila morska transgresija. V
plitvem priobalnem območju so se odložili karbonatni sedimenti (Skaberne
1995a, 361).

5.3 Interpretacija postsedimentacijskega razvoja Grödenske formacije
Vodotoki so prinašali material iz območja kislih magmatskih kamnin, nizko in
srednje metamorfoziranih kamnin kremenovo-glinenčeve-muskovitne sestave ter
iz območja sedimentnih kamnin na območje sedimentnega bazena Grödenske
formacije. Sestavo izvornega območja lahko določimo na osnovi terigenih zrn 6
ter lastnosti pornih vod, ki pritekajo v sedimentacijski bazen in se pretakajo v
njem. Glede na današnjo porazdelitev in zastopanost rdečih, sivih in zelenih
odtenkov kamnin Grödenske formacije lahko sklepamo na obstoj vsaj dveh
različnih režimov podtalnice, ki sta obvladovala sedimentni material takoj po
odložitvi v tako imenovanem obdobju zgodnje diageneze 7 (Skaberne 1995a, 363).
Rdeče obarvane kamnine Grödenske formacije, ki so danes na obravnavanem
območju prevladujoče, naj bi v preteklosti obvladovale podzemne vode z
relativno globoko oksidacijsko podtalnico. Sedimenti, iz katerih so v procesu

5

Ravno dno kotline v puščavski pokrajini, ki ga lahko občasno preplavlja plitko, navadno slano občasno jezero (Leksikon Geografija,
2001)

6

Terigena zrna nastanejo s preperevanjem kamnin na kopnem (Geološki terminološki slovar, 1998)

7

Gre za potek časovnih in prostorskih procesov ter nastanek produktov v obdobju po sedimentaciji, do metamorfoze kot njene spodnje
meje in preperevanja kot njene zgornje meje (Skaberne 1995a, 362).
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diageneze nastale rdeče obarvane grödenske kamnine, so bili po transportu in
odložitvi še naprej izpostavljeni preperevanju in oksidaciji, ki je povzročila
skoraj popolno razgraditev organskih komponent. Rdečo barvo so dobile kamnine
iz drobnozrnatega hematitnega pigmenta. Drobnozrnate muljaste kamnine so
danes intenzivneje rdeče obarvane (sliki 11 in 12), debelozrnati peščenjaki manj
intenzivno rdeče ali tudi vijoličaste barve. Vijoličaste odtenke kamnine lahko
povzroča manjša količina železa in večja zrnca hematita (Skaberne 1995a, 366).
Sivo in zeleno obarvane sedimentne kamnine (sliki 10 in 14), ki se danes
nahajajo predvsem v spodnjem delu litostratigrafskega stolpca, v obliki leč pa
tudi v zgornjem delu Grödenske formacije, je obvladoval režim s plitvejšim
nivojem podtalnice. Ta je preprečevala popolnoma aeroben razpad organskih
snovi v sedimentu. Porne vode so postajale redukcijske, njihovo delovanje pa se
kaže v barvi sedimentnih kamnin. Večja količina pirita v muljevcih se kaže v
zeleni barvi, medtem ko so peščenjaki zaradi manjše količine pirita sivih ali
zelenkastih odtenkov (Skaberne, 1995a, 366–367).
V času prevladujočih redukcijskih pogojev so se na območjih mešanja
redukcijskih in oksidacijskih pornih raztopin izločali tudi uranovi minerali.
Uranovi minerali v kamninah Grödenske formacije nastopajo ob terigenih zrnih
kot obrobni tip cementa 8, v močneje orudenem peščenjaku pa kot porni in
korozivni tip cementa ali celo nadomeščajo dele terigenih, glinenčevih in litičnih
zrn ter rudnih mineralov (pirit, galenit, sfalerit in halkopirit). V predelih z drobci
rastlinskih ostankov tvorijo uranovi minerali psevdomorfoze 9 po rastlinskih
ostankih (Skaberne 1995a, 100).
Ko je bil sedimentacijski bazen zapolnjen s sedimentom do debeline 1000 m in
več, je pod to globino porna voda, ki je izvirala iz sedimenta ali pa so jo
prinašale raztopine iz drugih okolij, postala slanica. V sedimentu je slanica
nastajala pri raztapljanju pod vplivom pritiska na kontaktih med zrni, pri razpadu
glinencev, raztapljanju kremenovih zrnc in nadomeščanju kremena s karbonati. Iz
raztopine so se izločali najprej kremenov in glinenčev, nato pa še dolomitni in

8 Kemično izločeni minerali, ki zapolnjujejo praznino med zrni, nadomeščajo starejša terigena zrna ali starejši
cement; sin. vezivo (Geološki terminološki slovar, 1998).
9 Pojav, da snov ohrani kristalno obliko snovi, ki jo je nadomestila. Pri tem se ohrani prvotna kristalna oblika,
kemična sestava pa se spremeni (Jeršek, 2008).
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kalcitni cement. Kemično izločeni cementi in kompakcija materiala so v
sedimentu zmanjšali poroznost (Skaberne 1995a, 392–393).
Po glavni cementacijski fazi se je poroznost v kamninah Grödenske formacije
zelo zmanjšala in sediment se je spremenil v trdno vezano kamnino, ki je tonila
globoko pod pokrov mlajših sedimentov in bila izpostavljena litostatičnemu tlaku
in usmerjenim pritiskom. V relativno zaprtem sistemu je prihajalo tudi do
mobilizacije raztopin. V žilicah so rasli novi minerali (Skaberne 1995a, 395).
Zaradi tektonskih deformacij so v nastale razpoke migrirali kremen, glinenci,
karbonati in nekateri drugi minerali. Po tej fazi so kamnine obravnavanega
območja dosegle največjo globino, približno 6850 m (slika 18). V tej globini naj
bi ob normalnem temperaturnem gradientu 1 °C/30 m vladala temperatura
približno 230 °C ter ob upoštevanju tlačnega gradienta 1bar/4 m tlak približno
1,7 kbara. V pirenejski tektonski fazi je zaradi narivanja nastala velika polegla
guba, ki se je večkrat pretrgala. Njeni deli so se narinili proti jugozahodu in
sestavljajo narivno tektonsko zgradbo jugozahodne Slovenije. V tem času je
nastal tudi klivaž (Skaberne 1995a, 398).

Slika 18: Diagram razvoja pogrezanja sedimentnega bazena v obdobju od spodnjega perma do pričetka
oligocena, določen na osnovi povprečnih debelin kamnin na obravnavanem območju ter dviga grödenskih
kamnin na površino. Vir: Skaberne 1995a, 400.

Od prehoda eocena v oligocen dalje so se kamnine Grödenske formacije samo še
dvigovale. V zgornjem delu srednjega pliocena naj bi začele nastajati razpoke in
prelomi, ki so kamnine razsekali na manjše grude in omogočili večji prodor
meteorskih vod v globino (Skaberne 1995a, 411). Zaradi povečanega pritiska
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zaradi deformacij se je v kamninah povečala topnost mineralnih faz. Tektonskim
deformacijam je sledilo izločanje številnih mineralov (slika 19) (Skaberne 1995a,
412). Večina žil je nekoliko mlajših od klivaža. Iz oblikovanosti in orientacije
zapolnitev se vidi, v katero smer so delovali pritiski v kamnini in v katero smer
so delovale sile prej in v katero kasneje (Leeder in Pérez-Arlucea 2006, 147).

Slika 19: Žilne zapolnitve na dnu potoka Zala na jugovzhodno od domačije Troha. Foto: Boštjan Gradišar.

5.4 Kamnine, ki obdajajo Grödensko formacijo
Kamninsko telo Grödenske formacije meji na obodu na različno stare kamnine.
Stik Grödenske formacije z obdajajočimi kamninami je na površju lahko
tektonsko-diskordanten 10, lahko poteka ob prelomu oz. narivni ploskvi ali pa je
prehod v mlajše kamnine zvezen in postopen. Tektonsko-diskordantnega značaja
je severna meja, kjer prihajajo kamnine Grödenske formacije v stik s kamninami
karbonske starosti. Zaradi mehanskih podobnosti karbonskih in grödenskih
klastičnih kamnin se kamnine podobno odzivajo na eksogene dejavnike
preoblikovanja, površje pa so vodotoki podobno razčlenili. Vzhodna in zahodna
meja je narivna ali pa poteka po prelomih. Na jugu Grödenska formacija
najpogosteje zvezno prehaja v mlajše karbonatne kamnine, na katerih je površje
bistveno manj razčlenjeno, rečna mreža pa manj razvejana. Stiki Grödenske
formacije s priležnimi kamninami so prikazani na slikah 8 in 9.
V talnini Grödenske formacije so karbonske plasti, ki so sestavljene iz treh enot.
Najstarejši so temnosivi skrilavi glinavci (Ca). Na površju prihajajo v kontakt na
10
Tektonsko-diskordanten stik je stik starejših kamnin, ki so bile delno erodirane z mlajšimi kamninami, ki so bile na starejše odložene.
Med obema skladovnica manjka del kamninskega stolpca (Geološki terminološki slovar, 1998).
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severozahodnem robu kamninskega telesa grödenskih kamnin, to je na območju
Podlanišča. Nad njimi ležijo sivi kremenovi peščenjaki z vložki konglomerata
(Cb). Na površju se pokažejo kot erozijsko okno severno od Sovodenj v
Tajnikovi grapi. Najvišje v litostratigrafski lestvici leži temnosivi skrilavi
glinavec (Cc) in predstavlja talnino Grödenske formacije (slika 20). V zgornjem
delu 300 m debele skladovnice karbonskih plasti najdemo pri Fužinah in v
okolici 30 m skrilavih laporovcev in apnencev, kakršnih drugod v zahodni
Sloveniji ne poznamo (Mlakar in Placer 2000, 34). Starost karbonskih kamnin
paleontološko ni dokazana, zato je možno, da je del omenjenih kamnin
spodnjepermske starosti (Mlakar in Placer 2000, 34–35).

Slika 20: Skrilavi glinavec (Cc) pri Fužinah, ki predstavlja talnino Grödenske formacije. Foto: Brigita
Gregorčič.

Sedimentacija se je na prehodu iz srednjega v zgornji perm odvijala neprekinjeno
v

dolomitnem

in

dolomitno-apnenčevem

razvoju,

imenovanem

Žažarska

formacija. Najdemo jo na območju Bevkovega vrha, Znojil, v Javorjevem dolu ter
v obliki manjših krp znotraj kamninskega telesa Grödenske formacije (Mlakar in
Placer 2000, 35).
Tudi med permom in triasom ni sedimentacijske vrzeli. Najstarejše triasne
kamnine so sivi pasoviti apnenci, satasti in luknjičavi dolomit ali apnenec ter
dolomit s stilolitnimi šivi. Višje nastopajo plasti Werfenske formacije kot
dolomit, rjavorumeni meljevec, rdečkasti glinavec in meljevec z lečami oolitnega
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apnenca, nato spet sivi dolomit in temno siv lapornat apnenec. Omenjene
kamnine ležijo jugozahodno od kamnin Grödenske formacije (Mlakar in Placer
2000, 35, 39). Na stiku različnih kamnin so razlike v površju najbolj opazne. Na
levem bregu potoka Račeva se je na vznožju pobočja, ki ga gradijo skitske
južneje od njih pa karbonatne kamnine, akumuliralo več materiala kot na
nasprotnem bregu, ki ga gradijo kamnine Grödenske formacije (slika 93).Vzroke
za tako veliko akumulacijo pobočnega materiala je potrebno iskati v velikih
naklonih pobočja na skitskih kamninah, odsotnosti površinskih vodotokov in
kamninski zgradbi, ki ob vplivu podnebnih dejavnikov hitro mehansko razpada.

6

TEKTONSKA ZGRADBA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
6.1 Tektonske enote obravnavanega območja

Za obravnavano območje sta najpomembnejši dve tektonski enoti Zunanjih
Dinaridov, in sicer Hrušiški pokrov v talnini obravnavanega območja in Trnovski
pokrov, ki je narinjen iz severovzhoda proti jugozahodu. Prvi gleda izpod
slednjega v obsežnem tektonskem poloknu kot Poljansko-Vrhniški nizi, ki mu
pripada tudi območje Kopačnice in Blegoša (Placer in Čar 1997, 318; Mlakar in
Placer 2000, 39). Meja med obema pokrovoma na površju je narivna ali prelomna
ploskev (slika 8). Obravnavano območje je del severnega roba Trnovskega
pokrova. Pokrov se na severu skoraj povsod pričenja s karbonskimi skladi, ki se
na območju Sovodenj raztezajo v več kot 2 km širokem pasu, drugod pa je pas
širok le nekaj 100 m (Skaberne 2002, 165).
Trnovski pokrov je sestavljen iz več strukturnih enot 11, ki so prikazane na sliki
21. Najnižje ležeča je Idrijska narivna enota. Sestavljajo jo skrilave muljaste
kamnine karbonske starosti, na katerih so se na redkih mestih ohranile kamnine
Grödenske formacije. Zgornja meja Idrijske narivne enote je narivna ploskev, ki
poteka na območju Žirovskega vrha večinoma po kontaktu med grödenskimi in
karbonskimi kamninami (Skaberne 1995a, 24). Na obravnavanem območju se
Idrijska narivna enota na površju pokaže v zgornjem delu doline Račeve. Na tem
mestu pogleda izpod konglomeratov zgornjega dela Grödenske formacije v obliki
Račevskega tektonskega okna (Skaberne 1995a, 25) (profil 2 na sliki 21).
11

Del strukture v Zemljini skorji, v našem primeru del pokrova (Geološki terminološki slovar, 1998).
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Slika 21: Geološka prečna prereza skozi obravnavano območje. Potek prerezov je označen na sliki 8 kot
profil 1 in 2. Sliki 21 ustreza legenda na sliki 8. Vir: Mlakar in Placer 2000, 40–41.
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Z geološkimi razmerami ob Sovodenjskem prelomu naj bi bil povezan nastanek
Račevskega jezera (slika 22). Jezero je kraški fenomen sredi predalpskega sveta.
Nastalo je na stiku neprepustnih grödenskih in prepustnih karbonatnih kamnin, v
katerih so se izoblikovali odtočni kraški vodni kanali (Mlakar 1982, 39). Kontakt
kamnin ni viden, ker je prekrit z debelo plastjo periglacialnega materiala, s
katerim so bili v času poledenitve zapolnjeni kraški kanali. V sedanjih klimatskih
pogojih so bili kraški kanali ponovno aktivirani (Mihevc 1980, 47).

Slika 22: Račevsko jezero ob visokem vodnem stanju. Foto: Brigita Gregorčič.

Največji del obravnavanega območja pripada Tičenski narivni enoti, ki je dobila
ime po hribu južno od Idrije. Sestavljajo jo karbonske, celotna skladovnica
grödenskih, zgornjepermske in deloma skitske kamnine. Gre za monoklinalno
zgradbo, kjer si od severovzhoda proti jugozahodu sledijo čedalje mlajši
stratigrafski členi (slika 21). Kontakt med karbonskimi in grödenskimi
kamninami poteka na območju severozahodno od Sovodnja in na jugovzhodnem
delu Žirovskega vrha v dinarski smeri. Lega plasti je normalna. Plasti vpadajo
položno do srednje strmo proti jugozahodu in so ponekod rahlo nagubane. V
osrednjem delu Žirovskega vrha ima omenjeni kontakt alpsko smer zaradi
narivanja Južnih Alp od severa proti jugu, plasti pa so v tem delu močno
nagubane. Na tem območju se nahaja osrednji del uranovega rudišča Žirovski vrh
(Skaberne, 1995a, 25).
Znotraj kamnin Grödenske formacije poteka narivna ploskev, ki vpada proti
severozahodu in loči Tičensko od Kovšakove narivne enote v krovnini. Kamnine
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Kovšakove narivne enote nastopajo v tektonsko pogreznjenih območjih, ki jih
omejujejo dinarsko potekajoči prelomi, v vmesnih, dvignjenih delih pa so bile
erodirane. Največjo površino zajema omenjena narivna enota jugozahodno od
Sovodenjskega preloma, kjer nastopajo v inverznem zaporedju karbonske,
grödenske, zgornjepermske in skitske kamnine (profil 1 na sliki 21)

6.2 Strukturne značilnosti kamnin in neotektonske deformacije
Na prehodu iz miocena v pliocen (oz. po Placerju do srednjega oligocena) je
potekalo narivanje Južnih Alp proti jugu, to je v smeri Zunanjih Dinaridov.
Območje Zunanjih Dinaridov se je zaradi stiskanja dvigalo, razlomilo in
tektonsko prilagodilo novim razmeram. Sledilo je pliocensko uravnavanje (Šifrer
1972a, 1972b, 1981, 1982, 1984, 1990; Buser in Herlec 2003). Številni prelomi,
ki sekajo narivno zgradbo, so nastali v zgornjem delu srednjega pliocena in bili
kasneje, na koncu pliocena in deloma v holocenu, reaktivirani (Skaberne 1995a,
26).

Slika 23: Zajet izvir pri Bukovcu v povirju potoka Zala, pod slemenom, ki označuje potek Lomatovega
preloma. Foto: Brigita Gregorčič.

V terciarju nastalo krovno in nagubano zgradbo seka na obravnavanem območju
več sistemov prelomov v alpski, prečnoalpski, dinarski in prečnodinarski smeri
(slika 8), ki se med seboj sekajo. Ob prelomih je prihajalo do sproščanja
napetosti v kamnini, vmesna območja pa so kompenzirala premike ob prelomih
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(Burbank in Anderson 2001, 149, 63). Mlakar (1982, 42) je pri geološkem
kartiranju obravnavanega območja opažal, da se prelomi na grödenskih kamninah
v morfologiji površja kažejo s pojavljanjem nekaterih izvirov (slika 23),
zamočvirjenih terenov (slika 31), s pregibi v slemenih (slika 24), s pretrtimi
kamninskimi conami (slika 25), z večjimi količinami pobočnega grušča, s
klinastimi izdanki drugih kamnin znotraj Grödenske formacije, z zaglinjenimi
območji (slika 26) ter s prekinitvami v poteku pasov pelitskih 12 usedlin ali, z
drugimi besedami s pasovi glinavcev in meljevcev znotraj območja peščenjaka.

kmetija Leskovec

prelom Kladje

Slika 24: Pregib v slemenu označuje potek dinarsko usmerjenega preloma Kladje severno od Sovodenj.
Pogled na fotografiji je usmerjen proti severozahodu. Foto: Brigita Gregorčič.

Slika 25: Pretrta cona kamnin v peskokopu severozahodno od domačije Sivkar ob alpsko usmerjenem
Balatinovškem prelomu. Foto: Brigita Gregorčič.

12

Klastična kamnina, v kateri so mineralni delci manjši od 0,06 mm (Geološki terminološki slovar, 1998).
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Slika 26: Konica kladiva je usmerjena v zaglinjen pas v peskokopu severozahodno od domačije Sivkar, ki
ga najdemo ob alpsko usmerjenem Balatinovškem prelomu. Foto: Brigita Gregorčič.

Tektonski premiki ob prelomih so eden od osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na
spreminjanje površja v smeri vzpostavitve ponovnega ravnovesja (Demek, 1972).
Strukturne značilnosti kamnine, kot so npr. razpoke, prelomi in druge
deformacijske strukture, imajo lahko poleg litoloških značilnosti tudi velik
pomen pri vzpostavljanju in oblikovanju rečne mreže (Schumm 1977, 23). Gre za
oblikovanje rečne mreže po sistemu prelomov ali v tesni povezavi z njimi. Za
obravnavano območje grödenskih kamnin ta značilnost ne velja. Vzroke je
ponovno potrebno iskati v mehanskih lastnostih grödenskih kamnin, ki so
dopuščale manjše premike med plastmi, ob katerih so bile kompenzirane
napetosti v kamninskem telesu. Tako nastale napetosti so energijo preloma
porazdelile na širše območje, vodotoki pa so oblikovali svojo mrežo skoraj
neodvisno od večjih prelomov. Dogajanje ob premikih ob prelomih bo natančneje
razloženo v poglavju o nastanku klivaža. Tektonski liniji Sovodenjskega preloma,
ki na velikem delu obravnavanega območja ne poteka znotraj grödenskih kamnin,
ampak predstavlja stik s triasnimi karbonatnimi in klastičnimi kamninami, je na
obravnavanem območju sledil potok Račeva. Na povsem drugačen način je
tektonsko delovanje vplivalo na nastajanje in razvoj nekaterih drugih porečij v
bližini obravnavanega območja. Takšen primer je npr. porečje Idrijce, ki se je
razvilo zahodno od porečja reke Sore tako, da so vodotoki zelo jasno sledili
prelomnim linijam.
Alpsko usmerjeni prelomi se pojavljajo na severnem delu obravnavanega
območja in so nastali zaradi narivanja Južnih Alp proti jugu v smeri Zunanjih
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Dinaridov. Posledice narivanja se kažejo tudi kot nagubanost v alpski smeri in
skrilavost v karbonskih in grödenskih plasteh Trnovskega pokrova. Prečnoalpski
prelomi so redki, bolj izrazit je prečnodinarski sistem prelomov. Snop takih
prelomov izstopa pri Sovodnju, na območju Lavrovca in Smrečja (Mlakar in
Placer 2000, 43–44). Vertikalni premiki ob teh prelomih znašajo manj kot 100 m
(Skaberne 1995, 26), vendar zaradi delovanja eksogenih sil na površju niso vidni.
Najbolj izraziti so dinarsko usmerjeni prelomi. Obravnavano območje seka pet
močnejših, dinarsko usmerjenih prelomov, ki so premočrtni, neprekinjeni ter
skupaj s prečnodinarskimi prelomi najmlajša tektonska deformacija na tem
prostoru (Mlakar 1982, 54). Pomembnejši dinarsko usmerjeni prelomi so
Sovodenjski, Čufarjev, Čepleški skupaj z Loščerjevim prelomom, Lomatov
skupaj z Ermanovškim prelomom in Trebijski prelom skupaj z Boštjanovim
prelomom (slika 8). Sovodenjski prelom se severno od Sovodenj razcepi v
Kladenski prelom in Komarniški prelom.
Med dinarskimi prelomi je na površju gotovo najbolj opazen Sovodenjski prelom
(slika 8). Gre za prelom regionalnega značaja, ob katerem se je jugozahodno
krilo

pogreznilo

za

200–400

m.

Zmik

subvertikalnega

prečnodinarsko

usmerjenega Lavrovškega preloma ob Sovodenjskem prelomu znaša 270 m.
Toliko, vsaj na območju Lavrovca, znašajo horizontalne komponente premikanj.
Ob Sovodenjskem prelomu imamo torej opraviti z desnim poševnim zmikom
(Mlakar 1982, 40; Mlakar in Placer 2000, 43). V oblikovanosti površja se poleg
usmeritve potoka Račeva grezanje jugozahodnega prelomnega krila kaže v
nastanku Žirovske kotline. Na sovodenjskem ozemlju je potek preloma veliko
bolj zabrisan. Na površju ga ob dobrem opazovanju na območju Koprivnika
opazimo v obliki treh sedel na slemenih (slika 27).
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Slika 27: Območje srednjepermskih kamnin z odsekom trase Sovodenjskega preloma (rdeča črta), s tremi
pregibi v slemenih (rdeče pike), z označeno rečno mrežo in izviri (modro).

Na sliki 28 sta dva profila izrisana prečno na prelom, zato sta sedli na slemenu
lepo vidni. S številko 1 je označen profil slemena vzhodno od Bukovške grape,
kjer je na območju sedla domačija Vovšar, s številko 2 pa je označen profil
slemena zahodno od Bukovške grape, kjer je na območju slemena domačija
Bukovšek (slika 29).
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1
2

1

1
2

2
Slika 28: Profila prečno na Sovodenjski prelom prikazujeta sedli. S številko 1 je označeno sedlo pri
domačiji Vovšar, s številko 2 pa sedlo pri domačiji Bukovšek. Med obema slemenoma je Bukovška grapa.
V zgornjem levem kotu slike je karta nadmorskih višin, pod njo pa je karta litološke zgradbe (legenda pri
sliki 15).

domačija Bukovšek

Sovodenjski prelom

Slika 29: Sedlo pri domačiji Bukovšek in trasa Sovodenjskega preloma. Pogled na fotografiji je usmerjen
proti severovzhodu. Foto: Brigita Gregorčič.

Severno od Sovodenjskega preloma poteka Čufarjev prelom, ki strmo vpada proti
jugozahodu. Ob prelomu se je pogreznilo južno krilo za vsaj nekaj 10 m.
Horizontalna komponenta premika znaša okrog 80 m, za kolikor je v desno
premaknjen prečnodinarski Lavrovški prelom (Mlakar 1981, 56–57; 1982, 41).
Na površju ga lahko sledimo le tako, da spremljamo stike različnih členov
grödenske formacije, v oblikovanosti površja pa ni opazen.
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Naslednji prelom, ki poteka v dinarski smeri, je subvertikalen Čepleški prelom.
Gre za desno zmični prelom, pri katerem je prihajalo do grezanja jugozahodnega
bloka. Obsegi premikov ob prelomu dosežejo le nekaj 10 m. Izjema je
pogreznitev

kamninskega

bloka

severovzhodno

od

Hobovš

ob

dveh

prečnodinarskih prelomih. Na površju se kaže v obliki sedla v slemenu
jugozahodno od kmetije Kucelj (slika 30 in 32).

Kucljev vrh
Čepleški prelom

kmetija Kucelj

Slika 30: Sedlo, ki označuje potek Čepleškega preloma med Kucljevim vrhom jugozahodno in domačijo
Kucelj. Fotografija je posneta iz smeri domačije Nacek v smeri proti severozahodu. Foto: Brigita Gregorčič.

Slika 31: Zamočvirjeno, polzeče in drenirano pobočje na območju Ermanovškega preloma. Foto: Mitja
Prelovšek.

Tudi ob Loščerjevem prelomu se je grezal južni blok vsaj za 50 m, horizontalna
komponenta premikov pa je neznatna (Mlakar 1979, 97–98; 1981, 55–56; 1982,
42–43). Dinarsko usmerjen Ermanovški prelom (slika 31) je subvertikalen z
neznatno horizontalno komponento premika (Mlakar 1979, 99–100; 1981, 57–
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58). Na območju Koprivnika poteka prelom v skrilavo meljastih kamninah.
Nakazan je s pregibom na slemenu z ledinskim imenom Za brdom (slika 32).

pri Mravljetu
Čepleški prelom

Za brdom

Martinčkov
prelom

Ermanovški prelom

Slika 32: Sedla na območju Koprivnika označujejo potek naslednjih prelomov: dinarski Ermanovški prelom
(Za brdom), prečnoalpski Martinčkov prelom in dinarski Čepleški prelom (pri Mravljetu). Foto: Brigita
Gregorčič.

Slika 33: Zamočvirjeno pobočje severno od domačije Podgozdnik označuje potek dinarskega Trebijskega
preloma. Foto: Boštjan Gradišar.

Ob subvertikalnem Lomatovem prelomu je na območju Kovšakovega griča prišlo
do grezanja jugozahodnega bloka, sicer pa se je ob prelomu za nekaj deset
metrov pogreznilo severovzhodno prelomno krilo (Mlakar 1980, 58–59; 1981,
44–46). Zadnji pomembnejši dinarski prelom je subvertikalni Trebijski prelom
(slika 33). V osrednjem delu trase preloma na obravnavanem območju se je
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grezalo njegovo severovzhodno krilo, sicer pa jugozahodno krilo (Mlakar, 1980,
59–60; 1981, 46–47).
Skupna značilnost dinarskih prelomov obravnavanega območja je subvertikalen
položaj vpadnih ploskev ali njihov strm vpad proti jugozahodu. Na južni polovici
območja, kjer tudi kamnine vpadajo proti jugozahodu, so prisotni vertikalni
premiki običajno jugozahodnih prelomnih kril in manjši desni zmiki. V severni
polovici pa so kamninske plasti pogosto prevrnjene, premiki ob prelomih pa ne
kažejo neke urejenosti.
Površinski vodotoki ponekod razvijejo svojo mrežo v odvisnosti od geološke
zgradbe ozemlja. Lahko se zgodi, da tektonske linije potekajo subparalelno do
več sto metrov stran od prelomnih linij v tektonsko nepoškodovanih kamninah
kljub temu, da so prvotno potekale vzdolž subvertikalnih prelomov. V takih
primerih lahko sklepamo, da, zaradi dviganja površja in hitrega poglabljanja
struge, potok ni mogel slediti poševni zdrobljeni coni ob prelomu. Zato je svojo
strugo poglabljal navpično navzdol. Posledica je dolina, ki je vzporedna prelomu
in od njega oddaljena nekaj 10 metrov. Takšen primer naj bi bil vodotok Zala v
Idrijskem hribovju (Mlakar 1975, 210, 212).
Na območju kamnin Zalškega člena je potok Zala, levi pritok Brebovščice, na
svojih prvih dveh kilometrih toka vrezal svojo strugo subparalelno z Lomatovim
prelomom (slika 125). Ob tem je prvotno enotni greben razdelil na dva dela. Ker
gre za edini vodotok z dinarsko smerjo na območju Žirovskega vrha, bi bila
njegova smer in namestitev lahko povezana s hitrim dvigovanjem površja
podobno kot je bilo ugotovljeno na primeru vodotoka Zala v Idrijskem hribovju.
Lomatov prelom je subvertikalen, plasti kamnin na obeh straneh preloma pa
vpadajo proti jugozahodu. Ob prelomu se je dvigalo severovzhodno prelomno
krilo. V tem primeru niso izpolnjene vse značilnosti, na podlagi katerih bi lahko
subparalelen potek potoka Zala povezovali s potekom Lomatovega preloma. Z
omenjenim pravilom se namreč ne ujema dejstvo, da je dolina nastala v
krovninskem prelomnem krilu, na prej opisan način pa lahko nastanejo doline le
v talninskih prelomnih krilih.
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6.3 Manjše tektonske deformacije
Pri gubanju in narivanju so nastale tudi manjše strukture kot je npr. klivaž,
ponekod pa tudi manjši prelomi. Klivaž je zaporedje gostih sekundarnih razpok,
ki povzročajo v kamnini mehansko anizotropijo, pri tem pa se bistveno ne
zmanjša njena kohezija. Razpoke imenujemo tudi klivažne domene ali šivi, v
katerih je običajno struktura in pogosto tudi sestava precej spremenjena. Vmesni
deli kamnine so manj spremenjeni in se imenujejo mikrolitoni (Skaberne 1995a,
332). Klivaž lahko v kamninah Grödenske formacije imenujemo tudi skrilavost
(slika 34). Takšno poimenovanje je vezano na njegov nastanek, kar bo natančneje
razloženo v naslednjem poglavju. Zaradi nastanka klivaža je prišlo do sprememb
v strukturi oz. zlogu in sestavi obravnavanih kamnin (Skaberne 1995a, 331).

Slika 34: Plastnatost in klivažne razpoke v Zabrežnikovi grapi. Foto: Mitja Prelovšek.

Klivaž je razvit v vseh litoloških različkih od konglomeratov in peščenjakov do
muljevcev. Razmak med klivažnimi domenami je odvisen od stopnje deformacij
in zrnavosti kamnine. Pri enaki stopnji deformacij so klivažne domene gostejše

47

(manj razmaknjene) v drobneje zrnatih (muljevcih) kot v debeleje zrnatih
kamninah (peščenjakih in konglomeratih). Gostota klivažnih domen oz. ploskev
je večja v bližini narivnih ploskev in prelomov in se z oddaljenostjo od njih
postopno zmanjšuje (Skaberne 1995a, 333). Poleg tega so grobo zrnate klastične
kamnine, ki jih je zajelo tektonsko delovanje, mehansko odpornejše na delovanje
eksogenih dejavnikov kot njihovi drobneje zrnati različki in zato kasneje
razpadajo. Dolino Zale npr. v spodnjem toku zapolnjujejo konglomeratni bloki
Brebovniškega člena z dobro vidnimi klivažnimi šivi (slika 35).

Slika 35: Izraziti klivažni šivi v bloku konglomeratov Brebovniškega člena v dolini potoka Zala. Foto:
Brigita Gregorčič.

Vzporedno s klivažem nastopajo normalni prelomi s centimetrskimi do
decimetrskimi in izjemoma desetmetrskimi premiki. Klivaž in vzporedni
normalni prelomi so prevladujoče deformacije, ki povzročajo prekinitve v
kamnini. Premike opazujemo tudi po klivažnih ploskvah oz. domenah. Ker je
smer poteka klivažnih razpok pravokotna na smer narivanja Trnovskega pokrova,
je po eni od hipotez nastanek klivaža povezan s krovnim narivanjem Zunanjih
Dinaridov. Verjetno je klivaž nastal zaradi prednarivnega napetostnega stanja v
smeri JZ–SV. Zato so imele gube in tako nastali klivaž subvertikalno lego
(Mlakar in Placer 2000, 43). Narivna ploskev Trnovskega pokrova se je
izoblikovala pozneje poševno na plasti kot poševni rez, pri čemer so se elementi
med ploskvami skrilavosti (mikrolitoni) med narivanjem zasukali v smer
narivanja (slika 36, b in c). Tedaj so nastali normalni zdrsi po ploskvah
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skrilavosti oz. po domenah (Mlakar in Placer 2000, 44). Tako nastali zdrsi
sprostijo napetosti v kamnini, kompenzirajo nastanek večjih prelomov in
premikov ob njih.

Slika 36: Prečni prerez Trnovskega pokrova skozi rudišči v Idriji in Žirovskem vrhu. Pomen označb k
legendi: A – zasuk blokov (makrolitonov) v Idriji, B – zasuk medklivažnih rezin (mikrolitonov) na
Žirovskem vrhu, C – izhodiščna lega žirovske strukture, 1 - Trnovski pokrov in vmesne luske med
Trnovskim in Hrušiškim pokrovom, 2 – Hrušiški pokrov, 3 – meja pokrova, 4 – smer narivanja pokrova, 5 –
meja nariva, 6 – prelom, 7 – normalni prelom v Idrijskem rudišču, 8 – klivaž (skrilavost) z oznako smeri
normalnih premikov v rudniku Žirovski vrh. Vir: Placer in Mlakar 2000, 43.

Potrebno je opozoriti, da je smer sukanja večjih blokov (makrolitonov) v Idriji
enaka kot na območju rudišča na Žirovskem vrhu. Tudi nagibni kot zasukanih
makrolitonov je skoraj identičen (slika 36, a). Obe območji pripadata
Trnovskemu pokrovu. V njih je opaziti enako strukturno zgradbo, zato lahko
sklepamo, da sta verjetno nastali na enak način. Sukanje mikrolitonov na
Žirovskem vrhu ni bilo homogeno. Zdrsi so se dogajali po ploskvah relativno
najmanjšega trenja. Ob posameznih domenah ali večjih skupinah le teh ni bilo
zdrsov, nekatere pa so prevzele vlogo prelomnih ploskev. To pomeni, da se je ob
njih izvršil premik, ki je vsota možnih premikov posameznih mikrolitonov v
krilih tako nastalih prelomov. Ker pa je premik odvisen od velikosti zasuka in
debeline sukajočega se bloka, so tudi premiki ob obravnavanih prelomih ustrezno
večji (Mlakar in Placer 2000, 44).
Klivažne razpoke in prelomi so cone šibkosti, po katerih prihaja tudi do
intenzivnejšega mehanskega preperevanja. V kamnini se poveča napetost zaradi
njenega raztezanja ob segrevanju ali zaradi rasti mineralov v razpokah.
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Kamninsko telo najmočneje razpada na površju, ker so tukaj vplivi eksogenih
dejavnikov največji, bočni pritiski pa so najmanjši. Z večanjem globine postajajo
bočni pritiski večji, razpoke pa manj izrazite (Ritter 1995, 85). Na obravnavanem
območju se v izdankih, kjer leži plast debelejše zrnatih konglomeratov nad
drobneje zrnatimi muljevci pogosti spodmoli (slika 37), ki so posledica razlik v
mehanskem preperevanju kamnine.

Slika 37: Plastnatost in klivažne razpoke v dolini potoka Zala severno od Lipenkove ravni. Foto: Brigita
Gregorčič.

Večina klivažnih domen vpada proti severovzhodu, povprečno 67/33 13. Kot med
plastnatostjo in klivažnimi domenami niha med 60 ° in 90 °, s tem da je v
muljevcih običajno manjši, v konglomeratih in peščenjakih pa večji (Skaberne
1995a, 333). Plasti kamnin vpadajo, kot je bilo že rečeno, proti jugozahodu.
Poleg klivaža 67/33 nastopa ob severnem obrobju tudi klivaž v smeri 0/44, ki je
mlajši od prvega. Ni vezan na genezo Trnovskega pokrova, temveč ga
povezujemo z velikimi krovnimi narivi Južnih Alp od severa proti jugu na
Zunanje Dinaride (Mlakar in Placer 2000, 44). Klivaž v alpski smeri na severnem
robu obravnavanega območja je eden izmed pokazateljev pritiskov, ki so nastali
ob krčenju območja v smeri od severa proti jugu.

13

Prva številka (67) pomeni azimut vpadne ploskve, druga (33) pa naklonski kot vpadnice.
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7

MORFOMETRIČNE ZNAČILNOSTI POVRŠJA V KAMNINAH
GRÖDENSKE FORMACIJE

Zemeljsko površje je mogoče prikazati in analizirati z digitalnim modelom višin,
ki sloni na točkah kvadratne mreže v Gauß-Krügerjevem koordinatnem sistemu.
Petindvajsetmetrski digitalni model višin sestavljajo podatki o nadmorskih
višinah točk, ki so od severa proti jugu oziroma od vzhoda proti zahodu
oddaljene 25 m (DMR 25) (Hrvatin in Perko 2005, 25). Povprečna višinska
natančnost podatkov za uporabljeni DMR z resolucijo 25 na ravnem površju je
1,5 m, na razgibanem površju 3 m, na hribovitem površju pa 6,5 m
(Petindvajsetmetrski digitalni model reliefa, Geodetska uprava Republike
Slovenije). Izbrano območje srednjepermskih kamnin leži znotraj pravokotnika,
ki

obsega

v

Gauß-Krügerjevem

koordinatnemu

sistemu

ozemlje

med

koordinatami: x = 423.500 – 437.000, y = 97.000 – 106.000. V nadaljnjo
obravnavo bo vključeno le sklenjeno območje kamnin Grödenske formacije, ne
pa tudi kamnine, ki se tudi nahajajo v izbranem pravokotnem območju in
obdajajo Grödensko formacijo.
Za računanje reliefnih kazalcev sta bila uporabljena programa Idrisi32 in
Surfer7.0. Površina obravnavanega območja znaša 54,31 km² oz. obsega 86.900
celic v velikosti 625 m². Na obravnavanem površju z vidika kamninske zgradbe
prevladujejo peščenjaki na 54 % površine (29,13 km²), sledijo jim glinavci na 20
% površine (10,93 km²) in konglomerati s 7 % (3,88 km²). Precejšen del območja
prekriva koluvialni pobočni material (9 % oz. 4,96 km²) in rečne naplavine (9 %
oz. 4,68 km²). Znotraj sklenjenega obravnavanega ozemlja je tudi nekaj drugih
kamnin, ki ne pripadajo kamninam Grödenske formacije (1 % oz. 0,73 km²) (sliki
38 in 15).
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Slika 38: Vrste kamnin in njihova zastopanost na obravnavanem območju Grödenske formacije.
Legenda je pri sliki 15.

7.1 Statistični parametri
Za ugotavljanje morfometričnih značilnosti oblikovanosti površja sta Hrvatin in
Perko (2003, 19) upoštevala naslednje kazalce na površju: nadmorsko višino,
naklon, ekspozicijo, naklonsko razgibanost in ekspozicijsko razgibanost površja.
Podobno Chorley (1972, 48) in Goudie (1981, 31) navajata, da lahko na vsakem
površju določamo reliefne oblike s pomočjo meritev linearnih in ploskovnih
geometrijskih parametrov. Med linearne uvrščata nadmorsko višino, naklon,
ekspozicijo ter razgibanost površja v horizontalni in vertikalni smeri (konkavnost
in konveksnost). Zadnji štirje elementi opredeljujejo značilnosti pobočja. Naklon
in ekspozicija pobočij sta medsebojno povezana parametra, vendar je razlika med
njima v tem, da na osnovi podatkov o naklonih običajno sklepamo na
intenzivnost in vrsto pobočnih procesov, ekspozicijo pobočij pa povezujemo z
razlikami v mikroklimatskih značilnostih površja (Goudie 1981, 31). Na
oblikovanost površja v horizontalni smeri vplivata tudi gostota rečnih dolin in
število izvirov. Kot ploskovni element, s katerim preučujemo oblikovanost
površja, Chorley (1972) navaja količnik med dejanskimi površinami na neki
kamnini in teoretičnim ravnim površjem na isti kamnini.
Statistični parametri, s katerimi analiziramo oblike površja, če so distribucije
unimodalne,

so

pogostnostne

porazdelitve,
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mere

sredin,

od

katerih

je

najpogosteje uporabljena aritmetična sredina, standardni odklon, variacijski
razmik, simetričnost in sploščenost (Chorley 1972, 48; Goudie 1981; Barsch s
sod. 2000; Hrvatin in Perko 2005). Med statističnimi parametri obstajajo
predvidljiva razmerja, kot je npr. večja razčlenjenost površja v primeru velike
asimetrične porazdelitve navedenih kazalcev. V primeru linearnih povezav lahko
računamo koeficiente korelacije, ki pa ne kažejo realne povezanosti pri
nelinearnih korelacijah. V primeru nelinearnih korelacij je potrebno odnose med
dvema spremenljivkama raziskati na osnovi razpršenosti čez celotno območje, ki
ga obravnavamo (Goudie 1981, 35–36).
Ena izmed možnosti, ki zajema vseh pet osnovnih elementov (nadmorsko višino,
naklon, ekspozicijo ter razgibanost površja v horizontalni in vertikalni smeri), s
katerimi določamo površje, je hipsometrična krivulja, ki je v matematičnem
smislu krivulja kumulativne frekvenčne distribucije. Pri enakomerni razporeditvi
pojavov je krivulja podobna premici, pri normalni razporeditvi pojavov pa črki S.
Hipsometrična krivulja je prikazana tako, da so na abcisi navedene nadmorske
višine, na ordinati pa površine nad določeno nadmorsko višino. Ploščino med
ordinato in hipsometrično krivuljo imenujemo hipsometrični integral (Hrvatin in
Perko 2006, 45). Hipsometrični integral je površina dejanskega površja nad
minimalno

nadmorsko

višino

in

pod

površjem

obravnavanega območja.

Najmanjša nadmorska višina na obravnavanem območju je v dolini potoka
Brebovščica in znaša 409 m. Če je hipsometrična krivulja, ki predstavlja seštevek
vseh pobočij, premočrtno pobočje, je integral 0,5. Krivulja celotne zemeljske
mase je rahlo konkavna (Chorley 1972, 42).
Krivulja obravnavanega območja grödenskih kamnin je v nižjih nadmorskih
višinah rahlo konveksna, v višjih pa rahlo konkavna (slika 39). To pomeni, da v
nižjih nadmorskih višinah po površini prevladujejo konveksna pobočja nad
konkavnimi, v višjih nadmorskih višinah pa prevladujejo konkavna pobočja nad
konveksnimi. Po Strahlerju naj bi bila konkavno-konveksna hipsometrična
krivulja značilna za zrelo stopnjo razvoja z močno razčlenjenim površjem.
Hipsometrični integral naj bi tudi pokazal stopnjo razvoja površja oziroma
količino gradiva, ki bi jo morala erozija še odnesti do popolne uravnanosti
(citirano po Hrvatinu in Perku 2006, 45). Odnašanje gradiva na obravnavanem
območju je v spodnjem delu pobočij na stiku z rečno naplavino šibkejše, kot pa je
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njen dotok. Na konkavnih pobočjih v nadmorskih višinah nad 750 m površinski
in podzemni vodni tokovi konvergirajo. Posledično se na površju poveča število
izvirov na km² na 10 in več (slika 75). V nižjih nadmorskih višinah se število
izvirov na površinsko enoto poveča med 550 in 600 m, kjer na površju prihaja do
stikov pobočnega materiala s kompaktnimi kamninami.

Slika 39: Hipsometrična krivulja obravnavanega območja kamnin Grödenske formacije (rdeča krivulja).

Perko in Hrvatin (2006) sta na podoben način s hipsografsko analizo obdelala
nekaj porečij v Sloveniji. Na vodoravno os sta nanesla deleže porečja od 0 do 1,
kar pomeni od 0 % do 100 % površine porečja (površinski deleži), na navpično os
pa deleže nadmorskih višin od 0 za najmanjšo višino porečja do 1 za največjo
višino porečja (višinski deleži). Poizkus sem na podoben način izvedla tudi za
nekaj porečij obravnavanega območja. Vodotoki, katerih porečje v celoti leži na
obravnavanem območju, imajo konkavno-konveksno hipsometrično krivuljo (sliki
40 in 41). Konkavno-konveksna hipsometrična krivulja s hipsometričnim
integralom med 0,4 in 0,6 je sicer značilna za kamninsko neenotno površje, kjer
je ponekod pomembnejša denudacija pobočij, drugod pa je pomembnejše
erozijsko vrezovanje vodnih tokov (Hrvatin in Perko 2006, 45). Obravnavano
območje gradijo kamine podobne sestave, na katerih pa je zaradi delovanja
drugih dejavnikov, kot je bilo npr. tektonsko delovanje in procesi v drugačnih
podnebnih razmerah, v višjih nadmorskih višinah pomembnejša denudacija, v
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nižjih pa erozija. Konkavno-konveksna krivulja je najbližja krivulji normalne
razporeditve, ki je značilna tudi za razporeditev večine pojavov v naravi (Hrvatin
in Perko 2006, 45).

Slika 40: Konkavno-konveksna hipsometrična krivulja na primeru porečja Plastuhove grape, desnega
pritoka Račeve. Hipsometrični integral je 0,42.

Slika 41: Konkavno-konveksna hipsometrična krivulja na primeru porečja Zala, levega pritoka Brebovščice.
Hipsometrični integral je 0,57.
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7.2 Nadmorske višine
Obravnavano območje leži med 409 in 962 m nadmorske višine (slika 42).
Povprečna nadmorska višina celotnega obravnavanega območja znaša 671 m.
Izračunana povprečna nadmorska višina je največja na območju, kjer so na
površju glinavci (700 m), sledijo jim peščenjaki (699 m) in konglomerati (647
m). Povprečna nadmorska višina pobočnega koluvialnega materiala je 636 m,
rečnih naplavin pa 498 m. Standardni odklon (σ) je podatek, ki nam pove, kako
enakomerna je razporeditev določenega pojava. Standardni odklon nadmorskih
višin po posameznih kamninah nam pokaže, kakšna je njihova razpršenost v
različnih nadmorskih višinah glede na aritmetično sredino (Chorley, 1972) oz. za
koliko se vrednosti v povprečju razlikujejo od aritmetične sredine. V različne
nadmorske višine so najbolj razpršeni peščenjaki (σ = 105,10 m), ki se tudi sicer
predstavljajo na največjem deležu površja obravnavanega območja. Razpršenost
nadmorskih višin je najmanjša na konglomeratih (σ = 82,49 m), ki se pojavljajo
na najmanjšem delu površja med kompaktnimi kamninami Grödenske formacije.
Najbolj simetrična je pogostnostna razporeditev peščenjakov. Pogostnostna
razporeditev glinavcev je asimetrična v levo, kar pomeni proti višjim vrednostim
nadmorskih višin, konglomeratov pa v desno, kar pomeni proti nižjim vrednostim
nadmorskih višin. V višjih legah na površju obravnavanega območja prevladuje
delež glinavcev nad konglomerati, na nižjih nadmorskih višinah pa obratno
prevladuje delež konglomeratov nad glinavci. Glede na koeficient sploščenosti
vse tri frekvenčne distribucije sodijo med normalne (sliki 43 in 44).
Razporeditev kamnin različnih zrnavosti v različne nadmorske višine je posledica
položaja kamnin znotraj narivne zgradbe v korenu Trnovskega pokrova in
subvertikalnih prelomov v več različnih smereh, ob katerih so bili dvignjeni ali
spuščeni kamninski bloki. Razporeditev kamnin različnih frakcij Grödenske
formacije v različne nadmorske višine torej ni posledica selektivne erozije ali
delovanja katerega drugega eksogenega dejavnika, ampak je povezana z njihovo
lego in položajem znotraj Trnovskega pokrova.
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Slika 42: Nadmorske višine, rečna mreža, razporeditev izvirov in potek prelomov na obravnavanem
površju.
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kamnina/statistični
parameter

aritmetična
sredina

standardna
deviacija (σ)

koeficient
asimetrije (KA)

koeficient
sploščenosti (KS)

GLINAVCI

700 m

97 m

-0,44

0,93

PEŠČENJAKI

699 m

105 m

0,07

1,05

KONGLOMERATI

647 m

82 m

0,36

1,02

Slika 43: Nadmorske višine – statistični parametri.
NADMORSKE VIŠINE
št.celic
4000

3000

2000

GLINA VCI

PEŠČENJA KI

KONGLOMERATI

POBOČNI MATERIAL

950 - 975 m

925 - 950 m

900 - 925 m

875 - 900 m

850 - 875 m

825 - 850 m

800 - 825 m

775 - 800 m

750 - 775 m

725 - 750 m

700 - 725 m

675 - 700 m

650 - 675 m

625 - 650 m

600 - 625 m

575 - 600 m

550 - 575 m

525 - 550 m

500 - 525 m

475 - 500 m

450 - 475 m

425 - 450 m

0

400 - 425 m

1000

REČNE NAPLAV INE

Slika 44: Razporeditev kamnin Grödenske formacije v odvisnosti od nadmorske višine.

7.3 Nakloni in pobočja
Na obravnavanem območju grödenskih kamnin se največji nakloni pojavljajo na
pobočjih grap (slika 45) vzdolž manjših vodotokov. Nasprotno so najmanjši
nakloni na dnu kotline in dolin ter na slemenih. Zaradi preglednosti je karta
naklonov obravnavanega območja izdelana po naklonskih razredih (slika 46).
Največji povprečni naklon na obravnavanem območju je na konglomeratih (19,7
°), sledijo jim peščenjaki (19,2 °) in glinavci (18,8 °). Na konglomeratih se
največji del površja nahaja v naklonskem razredu 20–25 °, na peščenjakih,
glinavcih in na koluvialnem pobočnem materialu pa v razredu 15–20 °. Rečne
naplavine prevladujejo v prvem naklonskem razredu 0–5 ° (slika 47). Največja
razpršenost naklonov glede na aritmetično sredino je na območju peščenjakov
(7,2 °), najmanjša pa na območju konglomeratov (6,7 °). Standardna deviacija
naklonov je posredno tudi kazalec razčlenjenosti reliefa, vendar pa se iz nje ne da
razlikovati konveksnih pobočij od konkavnih (Chorley, 1972). Razporeditev
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naklonov je rahlo asimetrična v desno proti nižjim vrednostim naklonov na
glinavcih in peščenjakih, v levo proti višjim vrednostim naklonov pa na
konglomeratih. Ker se koeficient asimetričnosti giblje v intervalu –1<KA<1,
lahko to frekvenčno distribucijo obravnavamo kot normalno z vidika uporabe
parametrijskih metod (slika 47). Pogostostna razporeditev z vidika sploščenosti
naklonov je normalna.

Slika 45: Izvir južno od domačije Nacek, na območju katerega poteka trasa Čepleškega preloma (rdeče) in
začetek Snopkove grape. Foto: Brigita Gregorčič.

Tudi če analiziramo manjši izsek iz obravnavanega območja (označen z A na
sliki 46 in slika 49) ob Melcovi in Plastuhovi grapi, kjer plasti vpadajo bolj ali
manj strmo proti jugozahodu, dobimo podobno razporeditev naklonov. Podobno
kot na celotnem obravnavanem območju so tudi tukaj naklonski koti največji na
konglomeratih (19,5 °), sledijo jim peščenjaki (18,9 °), glinavci (18,5 °) in
koluvialni pobočni material (17,5 °). Podobna je povezanost naklonov pobočij s
kamninsko zgradbo tudi na severnem delu obravnavanega območja ob potoku
Dršak oz. Koširnica (označen z B na sliki 46). Tudi na tem izbranem območju so
povprečni nakloni največji na konglomeratih (20,7 °), srednji na peščenjakih
(18,9 °), najmanjši povprečni nakloni pa na glinavcih (17,2 °).
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B
A

Slika 46: Naklonski razredi obravnavanega območja. Legenda: 1 (0-5 °), 2 (5-10 °), 3 (10-15 °), 4 (15-20 °), 5 (20-25 °), 6 (25-30 °), 7
(30-35 °), 8 (35 ° in več).
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NAKLONSKI RAZREDI
14000
12000
10000

št. celic

8000
6000
4000
2000
0

0° -- 5°

5° --10°

10° --15°

15° -- 20°

20° -- 25°

25° --30°

30° --35°

35° in več

GLINAVEC

253

1279

3712

5313

3828

2051

789

268

PEŠČENJAK

832

3487

9091

12741

10792

6241

2536

895

KONGLOMERAT

71

420

1044

1643

1752

916

300

68

KOLUVIJ

152

547

1381

2250

1925

1092

441

146

ALUVIJ

5007

1217

563

336

190

94

60

15

Slika 47: Razporeditev kamnin Grödenske formacije v odvisnosti od naklonskih razredov.

kamnina/statistični
parameter

aritmetična
sredina

standardna
deviacija (σ)

koeficient asimetrije
(KA)

koeficient
sploščenosti (KS)

GLINAVCI

18,8 °

6,8 °

0,21

1,02

PEŠČENJAKI

19,2 °

7,2 °

0,14

1,004

KONGLOMERATI

19,7 °

6,7 °

-0,07

0,975

Slika 48: Nakloni – statistični parametri.

Razlike med nakloni na glinavcih, peščenjakih in konglomeratih Grödenske
formacije obstajajo, vendar so minimalne. Velja pravilo, da so na debelje zrnatih
kamninah nakloni večji. Zrnavost kamnine sicer vpliva na naklone pobočij,
vendar so na ta način nastale razlike zelo majhne.
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Melcova grapa
Plastuhova
grapa

Slika 49: Izrez A iz slike 46. Legenda h geološki karti je na sliki 15. S puščico je označena smer severa.

7.4 Ekspozicije pobočij
Največji del površja je orientiran proti jugovzhodu, jugu ali zahodu (slika 50). To
je smer, kamor vpadajo kamninski skladi, zato gre za skladna pobočja. V
prečnodinarski smeri poteka tudi večina manjših dolin, kar tudi vpliva na
ekspozicijo obravnavanega območja. Najmanjši je delež pobočij, ki zavzema
vzhodne in severovzhodne lege. Ta pobočja so neskladna, saj so pravokotna na
smer vpada plasti in na smer narivanja Trnovskega pokrova (slika 51).
Smeri odtokov so podatki, izračunani z ukazom flow direction v programu
Idrisi32. S tem ukazom lahko vsaki celici na podlagi osmih obdajajočih celic
določimo, v katero smer odteka padavinska voda. Iz slike 52 je razvidno, da ima
dinarsko in prečnodinarsko smer večje število celic, kot pa je celic, iz katerih
odteka padavinska voda v omenjeni smeri. Stanje je obratno v alpski in
prečnoalpski smeri, kjer prevladuje število celic, ki kažejo na smer odtoka, nad
tistimi, ki označujejo ekspozicijo. Vodni tokovi kot eksogeni dejavnik z vidika
uravnoteženosti oblikujejo in prilagajajo površje svojim zakonitostim. To
pomeni, da so poleg padavinske vode še drugi procesi, ki vplivajo na
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oblikovanost površja in ga oblikujejo v smeri ravnotežja, sicer bi se krivulji na
sliki 52 povsem ujemali.
EKSPOZICIJE POBOČIJ
sever
15%

severozahod

severovzhod

12%
13%

zahod

10%

10%

0%

14%

13%

14%

jugozahod

vzhod

jugovzhod

14%

jug

Slika 50: Ekspozicije pobočij obravnavanega območja.

Slika 51: Ekspozicije obravnavanega območja.
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EKSPOZICIJE POBOČIJ - SMERI ODTOKOV

št. celic
13000
12000
11000
10000
9000

zahod

jugozahod
smer odtoka

severozahod

ekspozicija

jug

jugovzhod

vzhod

severovzhod

sever

8000

Slika 52: Ekspozicije in smer odtoka. Rdeča črta predstavlja ekspozicijo celic, modra pa smer odtoka
padavinske vode.

Z navzkrižnim prekrivanjem ekspozicijskih razredov z naklonskimi razredi na
srednjepermskih kamninah obravnavanega območja slika 53 vidimo, da je
skupina največjih naklonov (35 ° in več) edina najpogosteje zastopana na
jugovzhodnih ekspozicijah. Ponovno gre za smer, ki je pravokotna na plastnatost
in na smer narivanja Trnovskega pokrova. Jugovzhodne ekspozicije predstavljajo
eno od pobočij številnih prečnodinarskih grap. Število celic z večjimi nakloni
(20–35 °) doseže prvi višek v proti jugu, drugi pa proti severu orientiranih
celicah. V tem primeru gre za smer, ki je pravokotna na klivažne razpoke, ki
potekajo v smeri vzhod-zahod. Naklonski razred 10–20 ° nima izrazitega vrha in
ga predstavljajo pobočja grap, ki imajo celice orientirane proti jugu, zahodu ali
severu. Manjši nakloni (0–10 °) imajo najpogosteje jugozahodne do zahodne
ekspozicije. Gre v največji meri za vršaj, ki so ga nasuli potoki na območju
Žirovske kotline, za slemena Žirovskega vrha in slemena med grapami ter potoki,
ki imajo smer SZ–JV in S–J. Na 383 celicah, kjer je naklon enak nič, ekspozicija
ni določljiva.
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EKSPOZICIJE IN NAKLONI POBOČIJ
št.celic

0° -- 5°

3000
5° --10°
10° --15°

2000

15° -- 20°
20° -- 25°

1000

25° --30°
30° --35°
35° in več

severozahod

zahod

jugozahod

jug

jugovzhod

vzhod

severovzhod

sever

0

Slika 53: Navzkrižno prekrivanje ekspozicijskih razredov z naklonskimi razredi na srednjepermskih
kamninah obravnavanega območja.

8

RAZVOJ POVRŠJA NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU Z VIDIKA
KLIMATSKE GEOMORFOLOGIJE

Z vidika klimatske geomorfologije ima vodilno vlogo za današnjo izoblikovanost
površja podnebje. Büdel pravi, da je strukturna oblikovanost reliefa določena z
endogenimi procesi, njegov nadaljnji razvoj pa povsem na drug način, neodvisno
od endogenih sil, določajo eksogeni procesi (1977, 266). Podnebje vpliva na
učinkovitost in tip erozije v rečnem sistemu preko sprememb v vegetacijskem
pokrovu, specifičnem odtoku in rečnem pretoku (Schumm 1977, 25). Eden od
konceptov, ki pomaga razumeti nekdanje površinske geomorfne procese in
sisteme, je koncept enakosti. Ta razlaga, da je ključ do prepoznavanja reliktnih
oblik v razumevanju recentnih procesov, ki danes potekajo na nekem drugem
delu površja. Naravni zakoni danes delujejo enako, kot so delovali v preteklosti
in to v vseh sistemih (Schumm 1977, 6; Easterbrook 1999, 8).
Vpliv podnebja na relief je pri nas na območju Škofjeloškega hribovja najbolj
temeljito opisal Milan Šifrer (1972a, 1972b, 1981, 1982, 1990). V svojih študijah
razlaga, da so na območju Slovenije v času tropskega pliocenskega podnebja
nastale uravnave na različnih nivojih. Reke so imele takrat majhno erozijsko
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moč. Za to obdobje je bilo značilno globoko kemično preperevanje in močna
denudacija. V tropskem podnebju imajo vodilno vlogo mehanizmi dvojnega
uravnavanja, ki delujejo na spodnji in zgornji ploskvi preperinske plasti. Na
spodnji strani preperine prihaja do hitrega razpadanja kamnin v globino, na
zgornji pa tropsko podnebje z veliko vlažnostjo in visokimi temperaturami
pospešuje kemično preperevanje in bočno širjenje uravnav (Büdel 1977, 94, 121).
Ker naj bi v času pliocena poleg tropskega eksogenega preoblikovanja potekalo
tudi močno dviganje in narivanje obravnavanega območja proti jugu, naj bi bilo
zaradi uravnavanja odstranjeno skoraj dve tretjini narivne zgradbe (Šifrer 1982,
46; 1984, 40). Geomorfne oblike in procesi tudi v času tropskega podnebja le
delno odražajo podnebne značilnosti. V večji meri so geomorfne oblike in procesi
tudi takrat posledica neotektonskega delovanja, kamninske sestave ozemlja,
občasnih katastrofalnih dogodkov, v današnjem času pa tudi človekovega
poseganja v prostor (Gupta 1993).

8.1 Nastanek, transport in akumulacija fluvioperiglacialnega materiala
Na prehodu iz pliocena v pleistocen je tropsko podnebje zamenjalo hladnejše
podnebje, kemično preperevanje pa mehansko razpadanje kamnin in globinska
erozija rek (Šifrer 1972b, 35; 1981, 68; 1982, 146). Na ohladitev podnebja kažejo
veliki bloki podornega materiala v dolini potoka Zala na območju Brebovniškega
člena in pri Fužinah v dolini reke Sore. Kjer je v dolini potoka Račeva do
nedavnega delovala opekarna, izkopi gline kažejo na morebitno ojezeritev
Žirovske kotline v času zadnje poledenitve (Mlakar in Placer 2000, 39).
Fluvialno razčlenjevanje površja se je v tem času stopnjevalo, erozija pa je bila
zaradi velikih količin proda, ki so ga prenašale reke, prevladujoči geomorfni
proces. Ob najbolj sušnih viških ledenih dob, ko reke niso mogle sproti odnesti
napolzelega drobirja, je prišlo do močnega nasipanja in bočnega vrezovanja. Še
posebno na debelo so bili z drobirjem zasuti zgornji deli dolin. Ob pomladanskem
taljenju ledu so vode drobir prenašale tudi navzdol po dolinah in nasule obsežne
vršaje ob vstopu v glavne doline in kotline (Šifrer 1990, 49). Zaradi močne
globinske erozije nasipanje in bočno vrezovanje ob vsaki naslednji ledeni dobi ni
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več doseglo višine predhodnega. Na ta način so nastale ledenodobne terase, na
katerih je ohranjena preperela fluvioperiglacialna nasutina.
Kako močno je bilo mehansko preperevanje, rečna erozija in nasipanje vodotokov
v času ledene dobe, se na obravnavanem območju najbolje vidi v dolini potoka
Zala. Dolinsko dno potoka je zapolnjeno z delno zaobljenimi bloki sivih
klastičnih kamnin Brebovniškega člena (slika 54). Bloki kamnin se nahajajo v
strugi potoka in hkrati zapolnjujejo celotno dolinsko dno, ki se na nekaterih delih
razširi v ravnico. Na ravnicah, ki so ponekod do nekaj metrov dvignjene nad
strugo potoka, so stalni in občasni vodotoki (slika 55). Matična podlaga pride na
dan v strugi potoka na 550 m nadmorske višine. Čeprav ima potok Zala
hudourniški značaj, tako velikih blokov kamnin danes ne bi mogla več prenašati,
pač pa jih lahko z erozijo le oblikuje. Pobočni material je nastajal v času, ko je
bilo zaradi nihanja temperatur mehansko preperevanje večje kot danes, vodotoki
pa so imeli zaradi taljenja snega več vode kot danes. Tako veliki bloki kamnin v
strugi Zale so nastali le na območju, kjer potok teče po mehansko odpornih
debelozrnatih kamninah Brebovniškega člena. Podobno je v tem delu strmec
vodotoka največji. Voda s seboj prinaša tudi zdrobljeni material glinavcev in
peščenjakov z območja Hobovškega in Zalškega člena (slika 56).

Slika 54: Delno zaobljeni kamninski bloki v dolini Zale. Foto: Brigita Gregorčič.
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Slika 55: Suha struga potoka na ravnici ob vodotoku Zala je zapolnjena z vodo le občasno. Foto: Brigita
Gregorčič.

Slika 56: V ospredju fotografije je zdrobljen material rdečih glinavcev in peščenjakov Hobovškega in
Zalškega člena, v ozadju pa so večji in odpornejši bloki kamnin Brebovniškega člena. Fotografija je posneta
v strugi potoka Zala nekaj deset metrov niže od Budlovega mlina. Foto: Brigita Gregorčič.

Obstajajo tudi drugačni pogledi, ki zavračajo razlage o pliocenskem uravnavanju.
Eden od pomislekov za zavrnitev naj bi bili bistveno daljši časovni intervali, ki
naj bi bili potrebni, da se površje uravna (Verbič 1990, 271). Na območju
dvigajočih se Alp naj bi velika endogena energija onemogočala eksogenim silam,
da bi izravnale površje. Tudi litostratigrafski stolpci v sedimentacijskih bazenih
naj ne bi kazali zastoja v klastični sedimentaciji, ki bi bila nujna posledica
izravnavanja reliefa (Verbič 1990, 273). Ker se v nalogi omejujem le na
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ledenodobne terase, večje uravnave pa zaradi relativne majhnosti obravnavanega
območja niso bistvenega pomena, bom to vprašanje na tej točki zaključila.
Z vidika procesne geomorfologije so bolj kot podnebje samo po sebi pomembne
spremembe podnebja in hitrost prilagajanja površja spremembam temperatur in
količine padavin. V času poledenitve se je verjetno tudi na obravnavanem
območju vrezovanje rek prenašalo po toku navzgor, pobočja so se umikala,
gladina podzemne vode pa se je spustila (Ritter 1995, 40). Od podnebja je bila
odvisna razraslost vegetacijskega pokrova, ki je na površju vplivala na
intenzivnost erozije, sedimentacije in na specifični odtok. V primeru odstranitve
vegetacijskega pokrova se namreč specifični odtok, še bolj pa odnašanje
sedimenta, močno povečata (Schumm 1977, 51–52). Največ sedimenta naj bi
nastajalo pri povprečni letni temperaturi 10 ºC in pri letni količini padavin 300
mm. Če je padavin manj, je vode, ki bi erodirala površje, premalo, če pa več,
zraste vegetacija, ki upočasni erozijo (Ritter 1995, 43–46).
Letna količina padavin po podatkih Urada za meteorologijo, ki je bila izmerjena
v Žireh v obdobju 1961–1990, je znašala 1928 mm. Viška padavin sta konec
pomladi (junij) in konec jeseni (november) (Zupančič 1995, 365). Po podatkih iz
elektronskega Atlasa okolja (2007) je količina padavin, izračunana na podlagi
meritev več postaj iz obdobja 1971–2000, največja na slemenu Žirovski vrh in na
območju Koprivnika ter znaša 2000–2600 mm. Letna količina padavin je manjša
v dolinah Sore, Račeve ter Hobovščice in znaša 1800–2000 mm, v spodnjem toku
Brebovščice pa se zmanjša na 1600–1800 mm (slika 57).
Povprečna letna temperatura zraka, izmerjena v Žireh v obdobju med letoma
1961 in 1990, je znašala 7,4 °C, in sicer v zimskih mesecih -1,4 °C, v poletnih pa
15,9 °C (Mekinda-Majaron 1995, 136). Letne temperature zraka na podlagi
podatkov iz elektronskega Atlasa okolja (2007) se v obdobju 1971–2000 na
območju dolin nahajajo v intervalu med 8 in 10 °C, na slemenih pa med 6 in 8 °C
(slika 58).
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Slika 57: Karta letne količine padavin (ARSO, 2007). Legenda: svetlo vijolična (2000–2600 mm), temno
vijolična (1800–2000 mm), siva (1600–1800 mm).

Slika 58: Karta letne temperature zraka (ARSO, 2007). Legenda: oranžna (8–10°C), rumena (6–8°C).

Obravnavano območje Žirovskega vrha, Koprivnika in Hobovš je danes poraslo z
gozdom. Med drevesnimi vrstami prevladujeta smreka in jelka, podrast je
kisloljubna (borovničevje, orlova praprot). Ljudje so gozd v preteklosti na
položnejših pobočjih, terasah, vršajih in na nekaterih slemenih izsekali. Tako
nastale krčevine so poselili v obliki samotnih kmetij. Zemljišče ob samotnih
kmetijah je razdeljeno v celke (Gabrovec in Cunder 1987, 379). V okolici
gospodarskega poslopja so danes travniki, pašniki in majhne njivske površine, ki
so namenjene samooskrbi. Poselitev je strnjena le v Žirovski kotlini (slika 98) in
v vasi Sovodenj. Vegetacijski pokrov na obravnavanem območju zaradi
transpiracije zmanjšuje specifični odtok, hkrati pa omogoča nastanek prsti in
razpadanje kamnin zaradi rasti korenin (Easterbrook 1999, 33–34). Preperel
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material lahko razpada naprej, dokler ne doseže ravnotežja z okoljem, ali pa ga
zajamejo erozijski procesi (Easterbrook 1999, 14).
V času pleistocena je bilo Škofjeloško hribovje v zaledju močno zaledenelih Alp
pogosto deležno vdorov toplega zraka od zahoda. To je vplivalo na pogosto
nihanje temperature okrog ledišča in s tem v zvezi na pogosto zmrzovanje in
tajanje tal, kar je povzročalo močno mehansko preperevanje kamnin in polzenje
drobirja po pobočjih v doline. Na večjo intenzivnost je vplivala tudi kamninska
zgradba in prepokanost kamnin. Posledica mehanskega preperevanja so debele
plasti zelo ostrorobatega drobirja (slika 59). Posebno veliko ga je na položnih
pregibih, po terasah ter na vznožju pobočij. Fluvioperiglacialna nasutina se
razlikuje od glaciofluvialne predvsem po veliko slabši zaobljenosti drobirja.
Gozd je v času poledenitve zamenjala grmičasta in travnata vegetacija, pa še ta je
bila sklenjena verjetno samo na nižjih in položnejših delih pobočij (Šifrer 1982,
147). Gozdna meja naj bi bila v takratnih razmerah približno 600 m nad morjem
(Komac 2003, 41). Danes drobir pokriva 15–50 cm debela preperina. Preperina
kaže na to, da je drobir rezultat razpadanja kamnin v preteklih hladnejših
obdobjih in da drobir danes ne nastaja več tako intenzivno kot je v preteklosti
(Šifrer 1982, 148).

Slika 59: Ostrorobati drobir v cestnem useku zahodno od domačije Žnidar v zgornjem toku vodotoka
Račeva. Foto: Brigita Gregorčič.
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8.3 Nastanek fluvioperiglacialnih teras in vršajev ter preoblikovanje
dolin vodotokov
Kvartarne terase so na slabo prepustnih klastičnih kamninah bolj izrazite kot na
karbonatnih kamninah, ki na jugu obdajajo kamnine Grödenske formacije. Glede
na to, da najdemo le najstarejše terase in ravnike tudi na apnencu, lahko
sklepamo, da so pliocenske ravnike in terase preoblikovali drugačni eksogeni
procesi kot pleistocenske. Apnenec je bolj topen v tropskem podnebju, mehansko
razpadanje pa je večje v hladnejšem podnebju. Sprememba v eroziji je z veliko
verjetnostjo povezana s spremembami v podnebju na prehodu pliocena v
pleistocen. Reke naj bi tako s prodom, ki so ga prenašale s seboj, na
obravnavanem območju v pleistocenu poglobile svoje doline za 150–200 m
(Šifrer 1982, 189). Poglabljanje vodotokov na karbonatnih kamninah južno in
vzhodno od obravnavanega območja je bilo manjše, zato je to površje manj
razčlenjeno. Po mnenju Šifrerja obstaja verjetnost, da so mladi tektonski dvigi
tudi na obravnavanem območju usločili nekatere starejše terase in nivoje (1982,
145) ter slemena (slika 60).

Slika 60: Usločena slemena na levem bregu Zale v srednjem toku. Fotografija je posneta severozahodno od
domačije Podgozdnik. Foto: Brigita Gregorčič.

Kvartarne terase so najbolj izrazite na desnem bregu Račeve, to je na vzhodni
strani Žirovske kotline, in na levem bregu Brebovščice (slika 61). Potok
Brebovščico so v času kvartarja levi pritoki odrinili kilometer proti vzhodu. Na
omenjenih delih dolin se je ohranil sistem vršajskih teras. Tista pobočja Račeve
in Brebovščice, ki jih gradijo mehansko odpornejše kamnine, so bolj strma
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(Šifrer 1982, 191, Mihevc 1980, 39). Klastične nekarbonatne kamnine namreč v
subpolarnem podnebju zelo hitro mehansko razpadajo. V kvartarju je prišlo tudi
do močne zadenjske erozije, ob kateri so se razvili široki lijakasti povirni deli
dolin (slika 62) (Šifrer 1982, 192).

Slika 61: Geomorfološka karta teras in vršajev na obravnavanem območju Žirovskega hribovja. Vir: Šifrer
1982.
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GORENJA VAS

Slika 62: Povirno območje potoka Zabrežnik. Foto: Mitja Prelovšek.

Znotraj posameznih geodinamično določenih enot oz. na strukturno že
oblikovanem območju naj bi na spremembe v reliefni izoblikovanosti bistveno
vplivala kamninska zgradba (Hack 1960, 86). Kakšno vlogo je imela pri razvoju
površja kamninska zgradba, najlažje sklepamo iz razmer v Žirovski kotlini ter v
dolinah potokov Brebovščica in Račeva. Srednjepermske klastične kamnine so
namreč v času ledenih dob močneje mehansko preperevale in so bile manj
odporne na erozijsko delovanje linearno tekoče vode kot južneje ležeči apnenci in
dolomiti. Potoki so v kotlino in dolino iz srednjepermskih klastičnih kamnin
Žirovskega vrha nanašali prodne vršaje. Največja vršaja so nasule vode po
Plastohovi grapi in po dolini Rakolšce, ki zapolnjujeta ves osrednji in vzhodni
del Žirovske kotline (slika 98) (Šifrer 1982, 157). Potok Račeva levih pritokov
skoraj nima, zato na levem bregu potoka tudi ni nasutih vršajev. Koluvialna
terasa na dolinskem dnu je posledica delovanja pobočnih procesov na eni strani
in odnašanje materiala na stiku pobočja z dolino na drugi strani. Odsotnost
površinskih vodotokov je poleg kamninske zgradbe vzrok za večje naklone
pobočij in velike količine pobočnega materiala. Podobno kot v dolini potoka
Račeva je fluvioperiglacialno nasipavanje iz območja Žirovskega vrha po potokih
potekalo tudi v porečju Brebovščice (Šifrer 1982, 160).
S spreminjanjem tektonskih in klimatskih značilnosti prihaja tudi do spreminjanja
lege vršajev. V primeru, ko pride do zastoja v dvigovanju površja, potoki
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poskušajo prerezati prvotni vršaj in odlagati material na nižjem delu toka.
Obratno pa, kadar se površje dviga, potok odloži prinešen material v obliki
strmega vršaja takoj, ko zapusti dolino (Burbank in Anderson 2001, 191) in na ta
način vzpostavlja ravnovesje v svojem toku. Podoben je učinek, če se v zgornjem
toku potoka poveča globinska erozija, kar se je tukaj dogajalo v obdobjih med
poledenitvami, ko so vodotoki poskušali podaljšati svoj tok in poglobiti dolino
tudi v delu vršaja. Obratno je bilo v času hladnejših in bolj sušnih obdobjih ali v
obdobjih

grezanja

Žirovske

kotline

jugozahodno

od

prelomnega

krila

Sovodenjskega preloma, ko so potoki iz območja Žirovskega vrha nasipali bolj
strme vršaje. Zaradi poseljenosti kotline so potoki danes regulirani (sliki 98 in
99).
Na jugovzhodnem delu Žirovske kotline se začne vršaj, ki ga je nasula
hudourniška voda iz Melcove grape. Strmec vodotoka je bil v spodnjem toku med
domačijo Melc in njegovim vstopom v Žirovsko kotlino, s človekovim posegom v
strugo vodotoka, zmanjšan (slika 63). Na hudourniškem potoku je bila poplavna
nevarnost zmanjšana z ureditvijo pragov, ki omogočajo zastajanje vode. Nekaj
vode nadzorovano odteče v spodnjem delu prečne pregrade, del vode pa ob visoki
vodi pada čez prečno pregrado. Pri padcu se sprosti erozijska moč, ki bi bila v
času obilnih padavin lahko nevarna tako za redke prebivalce, ki živijo v grapi,
kot za tiste iz Žirovske kotline. Za pregrado ujeti muljasti material in ostanke
odmrlih dreves je potrebno redno odstranjevati in čistiti. Ponekod se za pregrado
razrašča močvirno rastlinstvo (slika 64).

Slika 63: Zastajanje vode za prečno pregrado pri domačiji Melc v Melcovi grapi, ki je bila nedavno
očiščena akumuliranega materiala. Foto: Brigita Gregorčič.
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Slika 64: Mulj in rastlinstvo močvirij za eno od prečnih pregrad, namenjenih regulaciji vodotoka v Melcovi
grapi. Foto: Brigita Gregorčič.

Kot posledica nasipanja in poglabljanja dolin obravnavanega območja, je v času
zadnje poledenitve nastalo šest izrazitih fluvioperiglacialnih teras (slika 61).
Terasa 1 je po Šifrerju (1982, 157) würmske starosti in se nahaja 4–10 m nad
današnjim dolinskim dnom (slika 65). Terase 2, 3 in 4 so riške, mindelske in
günške starosti. Sestavlja jih debel in slabo zaobljen prod, ki se nahaja tudi na
živoskalnih policah. Iz lege proda je Šifrer sklepal, da je vsakemu nasipavanju
sledilo bočno vrezovanje. Vsako ponovno nasipavanje ob naslednji poledenitvi je
bilo manjše od predhodnega in tako ni doseglo višine predhodnega (Šifrer 1982,
171). Tudi terase riške starosti so se najbolje ohranile v razrezanih prodnih
vršajih ob Račevi, v Žirovski kotlini, ob Brebovščici in v dolini Poljanske Sore
(Šifrer 1982, 173, 175).
Mindelske terase se dvigajo 30–40 m nad današnjim dolinskim dnom. Zajedene
so v živoskalno podlago ter pokrite s plastjo debelega proda in drugim
denudacijskim gradivom. Najizrazitejše so ob potoku Zabrežnik v vasi Selo, v
vasi Dobračeva pa na njej stoji cerkev (Šifrer 1982, 180). V dolini Brebovščice je
posebno velik vršaj nasul potok Dršak oz. Koširnica (slika 65) (Šifrer 1982, 182).
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TERASA 4

TERASA 1

TERASA 3

TERASA 2

Slika 65: Fluvioperiglacialne terase na levem bregu potoka Koširnica (Dršak) pri Dobravščah. Potok
Koširnica je levi pritok Brebovščice. Prirejeno po Šifrerju 1982. Foto: Brigita Gregorčič.

TERASA 4
TERASA 3

Slika 66: Fluvioperiglacialne terase na desnem bregu Poljanske Sore med Gorenjo vasjo in Dolenjo
Dobravo. Povzeto po Šifrerju 1982. Foto: Brigita Gregorčič.

TERASA 4

TERASA 3

Slika 67: Fluvioperiglacialni terasi vzhodno od vasice Lajše (v ospredju na sliki). Prirejeno po Šifrerju
1982. Foto: Brigita Gregorčič.
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Günške terase so najširše in jim sledimo 60–70 m nad današnjim dnom dolin
(sliki 66 in 67). Te terase pogosto nastopajo v dveh stopnjah. Zgornjo pokriva
prod, v nižji, s katere je le-ta že odstranjen, pa prihaja na dan živoskalna podlaga.
Izrazitim terasam sledimo po dolini Račeve in Brebovščice ter po severovzhodni
strani Žirovske kotline (Šifrer 1982, 184–185). Terasi 5 in 6 sta izdolbeni v
živoskalno

podlago

in

skoraj

povsem

brez

proda

(Šifrer

1982,

188).

Fluvioglacialnih reliefnih oblik na obravnavanem območju ni, saj obravnavanega
območja v času pleistocena niso preoblikovali ledeniki.
Od konca pleistocena do danes se je ozračje ogrevalo, površje pa se je prilagajalo
novim pogojem. Ena od takšnih prilagoditev je nastajanje preperine na pobočjih.
Premikanje preperine po pobočju je danes kljub prevladi gozda odvisno od
podnebja, lastnosti materiala in stopnje doseženega ravnotežja na pobočju. Danes
je preperine v naših geografskih širinah več kot kdajkoli prej po poledenitvi, ni
pa uravnotežena s pobočnimi oblikami. To je eden od razlogov za precejšnjo
pogostnost zemeljskih plazov v današnjih časih. Pobočja niso v ravnovesju s
sedanjimi razmerami, zato se s pobočnimi procesi razmeroma hitro preoblikujejo
(Šušteršič 2000).

9

GEOMORFNI PROCESI IN RELIEFNE OBLIKE NA KAMNINAH
GRÖDENSKE FORMACIJE

Površje je zbirka kodiranih sporočil, ki jih poskušamo v okviru geomorfologije
razčleniti v reliefne oblike in hkrati definirati procese, ki sodelujejo pri
nastajanju posameznih reliefnih oblik (Chorley 1972, 91). Naloga geomorfologa
je, da se na podlagi sledov preteklega dogajanja, ki se kažejo v reliefnih oblikah,
in z raziskovanjem recentnih geomorfnih procesov, dokoplje do novih spoznanj o
oblikovanosti površja. Posamezen geomorfni proces lahko v različnih okoliščinah
privede do nastanka različnih reliefnih oblik. Podobno velja, da lahko enake
oziroma podobne reliefne oblike nastanejo z različnimi geomorfnimi procesi
(Komac 2003, 13).
Razvoj površja je odvisen od pretoka energije skozi sistem oziroma od načina
vzpostavljanja dinamičnega ravnovesja med notranjimi in zunanjimi viri energije.
Zato ga lahko preučujemo z vidika snovnih energijskih tokov ali pa z vidika

78

reliefnih oblik (Komac 2003, 13; Chorley in sod. 1984, 5). V odprtem sistemu
dinamičnega

ravnovesja

imajo

vsi

udeleženi

dejavniki

sposobnost

samouravnavanja. Vsaka oblika je posledica medsebojne prilagoditve materiala
in procesa. Procesi delujejo vedno v smeri popolne medsebojne prilagoditve, ko
pa se vzpostavi dinamično ravnovesje, poteka preoblikovanje vseh reliefnih oblik
z enako hitrostjo. Vsaka sprememba zunanjih okoliščin povzroči spremembo
procesa, zato sistem poskuša ponovno vzpostaviti dinamično ravnovesje (Natek
1985, 303).
Sistem površja je preplet manjših različno obsežnih sistemov, ki so različno
občutljivi na prilagajanje in obnavljanje. V kolikor se ravnovesje v enem delu
poruši, se učinek spremembe odrazi v celotnem sistemu. Na ta način se sistem
sam uravnava. V rečnem omrežju je tako npr. posamezen potok v najkrajšem času
dovzeten za največje spremembe in prilagoditve. Bolj postopno poteka
prilagajanje celotne rečne mreže, še več časa pa je potrebno, da procesi
preoblikujejo pobočja v porečju. Najkasneje se na spremembe v sistemu odzovejo
razvodja (slika 68) (Chorley in sod. 1984, 9–10). To v fluvialnem reliefu pomeni,
da se bo na vodotokih prvega reda, ki nimajo pritokov, najprej pokazalo, v katero
smer se bo sistem prilagajal spremembi. Prilagajanje površja v smeri proti
dinamičnemu ravnovesju lahko poteka tudi v obratni smeri (Chorley in sod. 1984,
10). Primer takšnega prilagajanje je npr. pretočitev, ko spremenjena razvodnica
potegne za seboj spremembo celotne rečne mreže po obratnem vrstnem redu.

Slika 68: Preplet manjših različno obsežnih sistemov v rečnem omrežju, ki so različno občutljivi na
prilagajanje in obnavljanje. Proces vzajemnega prilagajanja reliefnih oblik poteka v obe smeri od I proti IV
in obratno. Vir: Chorley 1984, 10.

Prvi eksogeni geomorfni proces, ki zajame kamnine, je preperevanje. Preperel
material nato pride pod vpliv procesov denudacije, erozije, transporta in
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odlaganja. Našteti procesi vodijo v nastajanje erozijskih in akumulacijskih
reliefnih oblik (Strahler in Strahler 2002, 472). Danes ima obravnavano območje
vse značilnosti fluvialnega tipa reliefa, ki se razvija v smeri ravnotežnega stanja,
pri tem pa so na površju in v kamninah zapisani sledovi oblikovanja površja v
drugačnih okoljih prejšnjih obdobij geološke preteklosti (slika 69). Najmanjši in
hkrati začetni del porečja je izvir. Povirni deli vodotokov bi se morali skupaj z
vodotoki prvega reda v najkrajšem času odzvati na spremembe v porečju in
peljati sistem v smer prilagoditve novim razmeram.

Slika 69: Kamninski blok na uravnavi ob potoku Zala, odraz mehanskega preperevanja zaradi velikih
klimatskih nihanj v preteklosti in delovanja organizmov v sedanjosti. Foto: Brigita Gregorčič.

9.1 Izviri
Ob izvirih prihaja do iztekanja vodonosnika. Vodonosniki so porozna kamninska
telesa, zapolnjena z gravitacijsko vodo (Geološki terminološki slovar, 1998), ki
jo skladiščijo in prevajajo. Vodotoki se iztekajo v rečno mrežo, ki neposredno in
posredno vpliva na oblikovanost pobočij. V bližini vodonosnikov se hidrostatični
nivo vode zniža in v gladini podtalnice nastane cona depresije, ki je največja v
bližini izvira. Hkrati se zniža tudi gladina podzemne vode. Iztekanje traja toliko
časa, da se vodonosnik izprazni in vzpostavi se novo ravnovesje (Ritter 1995,
165).
Izviri nastanejo na mestih, kjer gladina podtalnice seka površje, na stiku različno
odpornih kamnin, ob prelomnih conah, kjer tudi lahko hkrati prihajajo v stik
različno odporne kamnine, in na spodnjem stiku matične kamnine s pobočnim
materialom (Easterbrook 1999, 192). Z globinskim vrezovanjem rek v času
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poledenitve in zaradi tektonskega dviganja območja Trnovskega pokrova so
nastale nove priložnosti za iztekanje vode iz vodonosnika. Zaradi poglabljanja
povirnih območij in vodotokov je namreč prihajalo do novih presečišč nivoja
podzemne vode s površjem, ki predstavljajo nov vir napajanja za vodotoke.
Nekateri izviri na kamninah Grödenske formacije so hkrati tudi začetki stalnih
vodotokov, drugi pa so aktivni le takrat, ko se dvigne gladina podzemne vode v
vodonosniku. Nekateri izviri v bližini samotnih kmetij so zajeti kot vir pitne
vode.
S pomočjo digitaliziranih kart kot so geološke karte, karte pojavljanja izvirov in
karto nadmorskih višin, sem s programskim orodjem Idrisi32 (slika 70)
ugotavljala, ali obstaja povezanost med razporeditvijo izvirov, površjem in
geološko zgradbo območja. Glede na to, da gre za enotno kamninsko telo
različnih zrnavosti, me je najprej zanimalo, ali je gostota pojavljanja izvirov
povezana s posamezno kamninsko frakcijo. Po številu so z izviri najizdatnejši
peščenjaki, ki na obravnavanem območju tudi kot kamninska frakcija tvorijo
največjo površino. Gostota izvirov je največja na poroznem pobočnem materialu
(16 izvirov/km²) in na neprepustnih glinavcih (10 izvirov/km²). Na kompaktni
kamnini se gostota izvirov zmanjšuje z naraščanjem velikosti zrn v kamnini
(slika 71).
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PRAZNA STRAN ZA SLIKO A3
Slika 70: Razporeditev izvirov, potek vodotokov in prelomov na obravnavanem območju. Razlaga
kamninske sestave je na sliki 15. Karta je izdelana na podlagi geoloških kart Ivana Mlakarja, ki so nastale v
letih od 1979 do 1983.
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Izviri so pogosti na stiku pobočnega materiala z matično kamnino in tam, kjer se
stikajo kamnine različne zrnavosti, največkrat slabše prepustni glinavci od
peščenjakov, pa tudi slednji in konglomerati. Na obravnavanem območju so večje
zgostitve izvirov tudi v bližini nekaterih dinarskih prelomov (Šimcov na sliki 72,
Čepleški na sliki 73, Lomatov, Trebijski) in prečnodinarskih prelomov
(Travniški, Jaški, Kendov).
kamnina

delež površja

število izvirov

število izvirov/km²

konglomerati

7%

16

4

peščenjaki

54 %
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6
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20 %
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10
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9%

79

16

rečne naplavine
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7

1

druge kamnine

1%

5

7

Slika 71: Pojavljanje izvirov na različnih frakcijah kamnin Grödenske formacije. Podatki so bili pridobljeni
iz geoloških kart Ivana Mlakarja (1979–1983).

Slika 72: Drenirano območje travnika na nadmorski višini 445 m na levem bregu potoka Zala. Gre za
območje, kjer se od dinarsko usmerjenega Hotaveljskega preloma odcepi krak Šimcovega preloma (slika 8).
Foto: Brigita Gregorčič.
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Slika 73: Zamočvirjeno povirno območje (modro) levega pritoka Snopkove grape južno od domačije Nacek
s traso Čepleškega preloma (rdeče). Foto: Brigita Gregorčič.

Pogostnost pojavljanja izvirov je največja na pobočjih z naklonskim kotom med
10 ° in 20 °, kjer je v povprečju 9 izvirov na km² (slika 74). Plasti kamnin imajo
praviloma vpadni kot večji od 30 °, prelomne ploskve so pogosto celo
subvertikalne. Na »položnejših« pobočjih nastane na ta način na površju več
odprtih stikov različnih frakcij kamnin Grödenske formacije, kjer lahko izteka
voda iz vodonosnika. Posledica je večja gostota izvirov.
POJAVLJANJE IZVIROV PO NAKLONSKIH RAZREDIH
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Slika 74: Pojavljanje izvirov po naklonskih razredih. Podatki o izvirih so bili pridobljeni iz geoloških kart
Ivana Mlakarja (1979–1983).

Velika gostota izvirov na obravnavanem območju je na nadmorski višini nad 700
m (10–17 izvirov/km²), kjer prevladujejo konkavna pobočja nad konveksnimi.
Vzroke za največjo gostoto izvirov je potrebno iskati v stekanju površinskih in
podzemnih vodnih tokov in legi glinavcev. Glinavci so najslabše prepusten
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različek kamnin Grödenske formacije, ki se na obravnavanem območju pojavlja v
višjih nadmorskih višinah kot konglomerati in peščenjaki (slika 43). Drugi višek
nastopi na vznožju pobočij, kjer se stikata pobočni material in matična kamnina
(slika 75).
POJAVLJANJE IZVIROV PO NADMORSKIH VIŠINAH
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Slika 75: Pojavljanje izvirov po višinskih pasovih. Podatki o izvirih so bili pridobljeni iz geoloških kart
Ivana Mlakarja (1979–1983).

9.2 Osončenost površja in mehansko preperevanje
Osončenost lahko podamo s trajanjem Sončevega obsevanja na določeno časovno
enoto. Na količino prejete Sončeve energije vpliva predvsem vpadni kot
Sončevih žarkov na površje, ki ga določajo astronomski parametri in
geomorfologija površja (Zakšek s sod. 2004, 79). Severne lege prejmejo v
Sloveniji po izračunih Zakška s sodelavci (2003, 59) v povprečju okrog 20 %
manj energije kot južne. Poleg tega je Sončeva energija glede na podatke
standardnih odklonov na južnih ekspozicijah bolj enakomerno razporejena kot na
severnih (slika 79). Zelo velik vpliv na količino prejete energije imajo tudi
meteorološke razmere, od katerih je najpomembnejše trajanje Sončevega
obsevanja (Zakšek s sod. 2004, 79).
Za obravnavano območje grödenskih kamnin je značilno zmerno kontinentalno
podnebje (Ogrin 1996), vendar pa na količino prejete energije kvaziglobalnega
obsevanja bolj vplivajo različne reliefne lege kot različni podnebni tipi. Model
razporeditve energije za relief Slovenije, ki je posledica Sončevega obsevanja, je
najprej izdelal Gabrovec (1996). Na tej osnovi je bila izdelana karta osončenosti,
ki je objavljena v Geografskem atlasu Slovenije (Gabrovec in Kastelec 1998).
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Najmanj energije v Sloveniji prejme alpsko visokogorje, največ Sončeve energije
pa je na uravnavah v primorskem delu Slovenije (Zakšek in sod. 2003, 59).
Računalniški program za računanje kvaziglobalnega Sončevega obsevanja sta
izdelala Krevs in Gabrovec (1996). Za izračun reliefnih elementov sta uporabila
digitalni model reliefa Slovenije 100 x 100 m, na katerega sta prenesla podatke
kvaziglobalnega Sončevega obsevanja (Hočevar 1980). Upoštevala sta značilnosti
vsake hektarske celice posebej. Model zajema podatke o trajanju Sončevega
obsevanja

ter

izračunane

meteorološke

parametre.

Podatki

predstavljajo

povprečja tridesetletnih opazovanj (obdobje 1961–1990) na 24 meteoroloških
postajah, razporejenih po vsej Sloveniji.
Po mnenju Gabrovca (1996) vpliva relief na Sončevo obsevanje na dva načina.
Najprej vpliva na efektivno možno trajanje obsevanja, kar je čas sijanja Sonca pri
jasnem vremenu, zmanjšan za čas osenčenosti zaradi reliefnih ovir. Relief vpliva
tudi z naklonom in ekspozicijo pobočij, od česar je odvisen vpadni kot Sončevih
žarkov. Model osončenosti površja Slovenije je kasneje izdelal tudi Zakšek s
sodelavci (2004). Uporabil je digitalni model višin z ločljivostjo 25 m. Ta je
bistveno bolj natančen in je tako nadgradnja prvega modela. Tako Gabrovec
(1996, 68) kot Zakšek s sod. (2004, 82) sta prišla v raziskavi do sklepa, da v
Sloveniji odločilno vpliva na vrednost prejete Sončeve energije oblikovanost
površja. Najnovejše raziskave na področju Sončevega obsevanja kažejo, da se
količina energije, ki jo sprejme neko površje, tudi v krajšem časovnem obdobju
spreminja, še posebej, če takšne podatke interpoliramo na širše območje
(Kastelec s sodelavci, 2007). Gre za to, da se vloga letnih časov spreminja
(Dolina, 2006), zmanjšanje se število meglenih dni v Ljubljanski kotlini in
podobno.
Ena od predpostavk v delovni hipotezi magistrske naloge je tudi ta, da jakost
Sončevega obsevanja vpliva na procese mehanskega razpadanja kamnin in s tem
posledično na oblikovanost površja. Do mehanskega preperevanja kamnine
prihaja zaradi temperaturnih sprememb pri segrevanju in ohlajanju ter zaradi
zamrzovanja vode in drugih mineralov v razpokah kamnin. Pri tem je pomembna
tako količina prejete energije na nekem površju v izbrani časovni enoti kot
nihanje v količini prejete energije med dnevom in nočjo ter nihanja prejetega
Sončevega obsevanja v obdobju enega leta.
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Na območjih klastičnih kamnin lahko pričakujemo, da obstaja povezanost med
osončenostjo površja in mehanskim razpadanjem kamnin in situ. V kolikor so
temperaturne spremembe, kot posledica Sončevega obsevanja, večje, je močnejše
tudi mehansko razpadanje kamninske osnove (Sparks 1972, 27, 46). Ob večjih
temperaturnih nihanjih nastane večja količina preperine, ki se je akumulirala v
obliki pobočnega materiala. V primeru, da pride pobočni material v strugo
vodotoka, je podvržen transportu linearno tekoče vode. Način in jakost
mehanskega preperevanja sta poleg geoloških značilnosti površja močno odvisna
od klimatskih značilnosti, to je od temperaturnih pogojev in od količine padavin.
S podnebnimi razmerami je povezana tudi poraščenost površja in raba tal
(Hrvatin in Perko 2003a,b).
Na obravnavanem površju je mogoče tudi s pomočjo programa Idrisi32 izračunati
razlike med pobočji, usmerjenimi proti severu in jugu, v smislu njihove
povezanosti s kamninsko podlago ter nakloni. V pobočja, usmerjena proti severu,
so vključene celice z azimuti od 337,5 ° do 22,5 °, južna pobočja pa vključujejo
celice z azimuti od 157,5 ° do 222,5 °. Na celotnem obravnavanem območju je
površina pobočij z južno ekspozicijo za 9 % večja od tistega, ki je usmerjen proti
severu. Poleg tega so pobočja, ki so usmerjena proti jugu, bolj strma. Izjema je
naklonski razred 0–5 °, ki v glavnem zajema podatke za vršaj v Žirovski kotlini
(slika 76).
NAKLONI POBOČIJ Z USMERJENOSTJO PROTI SEVERU IN JUGU
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Slika 76: Nakloni pobočij na obravnavanem območju Grödenske formacije z usmerjenostjo pobočij proti
severu in jugu.
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NAKLONI NA POBOČNEM MATERIALU IN REČNIH NAPLAVINAH Z
USMERJENOSTJO POBOČIJ PROTI SEVERU IN PROTI JUGU
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Slika 77: Naklonski koti površja na pobočnem materialu in rečnih naplavinah.

Na območju grödenskih kamnin je veliko večja površina pobočnega materiala na
severnih pobočjih (63 %) kot na južnih. Za pobočni material na severnih pobočjih
so značilne večje površine relativno velikih ali majhnih naklonov, na južnih
pobočjih pa na pobočnem materialu prevladujejo nakloni srednjih razredov v
obsegu 15–25 ° (slika 77). Gre za to, da so severna pobočja na obravnavanem
območju pogosto neskladna. V času hladnejšega podnebja v pleistocenu je močno
mehansko preperevanje povzročilo nastanek velike količine fluvioperiglacialnega
materiala v obliki obsežnih kamninskih podorov, ki še danes zapolnjujejo
nekatere dele dolin (slika 78). Vegetacijski pokrov je bil namreč v primerjavi z
današnjim veliko bolj skromen s prevladujočo grmičasto in travnato vegetacijo.
Drobnejši material je bil transportiran po pobočju navzdol oz. je bil prenesen v
dolino in so v njem danes manjši nakloni v obliki fluvioperiglacialnih teras.
Podorni bloki so ostali na pobočju oz. so danes v potokih, ki so ponovno vrezali
svojo strugo v fluvioperiglacialno nasutino. Za ta pobočja so značilni največji
nakloni na obravnavanem območju. Na južnih pobočjih se danes nahaja 65 %
vseh rečnih naplavin. Zaradi velikega obsega najbolj izstopajo vršaji, ki so ga
nasuli potoki v Žirovski kotlini. Vršaji s severno ekspozicijo, ki so jih v glavnem
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nasuli potoki, ki tečejo proti severu, imajo večji delež večjih naklonov 20 ° in
več (slika 77).

Slika 78: Kamninski bloki danes zapolnjujejo dolino potoka Zala. Foto: Brigita Gregorčič.

Kastelec in sodelavci (2007) so na podlagi desetletnega povprečja podatkov
Sončevega obsevanja za obdobje 1994–2003, ki so jih pridobili z meritvami na
enaindvajsetih postajah, razpršenih po celotni državi, izračunali vrednosti
globalne in kvaziglobalne osončenosti. Podatki za globalno osončenost nam
povedo,

kolikšna

je

osončenost

vodoravne

površine

pri

tleh,

podatki

kvaziglobalne osončenosti pa so vrednosti osončenosti poljubno orientirane
površine pri tleh (2007, 9–10). Tudi v tej raziskavi je bilo ugotovljeno, da ima
oblika površja v lokalnem okviru relativno velik vpliv na osončenost, pri čemer
se vpliv stopnjuje z razčlenjenostjo površja (Kastelec in sod. 2007, 75). Podatki z
velikostjo celice s stranico 25 m, pridobljenih od istih avtorjev (2008), so bili
aplicirani tudi na obravnavano območje kamnin Grödenske formacije (slika 79).
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Slika 79: Desetletno (1994–2003) povprečje letnega kvaziglobalnega Sončevega obsevanja (v
enotah MJ/m²) na obravnavanem območju. Prirejeno po Kastelcu in sodelavcih (2008).

Na obravnavanem območju se vrednosti kvaziglobalnega Sončevega obsevanja za
desetletno povprečje v obdobju 1994–2003 nahajajo v intervalu od 2785 MJ/m² v
dolini Hobovščice do 4922 MJ/m² na Mrzlem vrhu zahodno od Žirov. Pobočja, ki
so usmerjena proti severu in imajo azimute od 337,5 ° do 22,5 °, v povprečju
prejmejo 8 % manj energije od povprečne vrednosti na celotnem obravnavanem
območju, ki znaša 4151 MJ/m². Proti jugu usmerjena pobočja z azimuti od 157,5
° do 222,5 ° prejmejo v povprečju 7 % več energije od povprečne vrednosti
obravnavanega območja. Poleg tega je energija kvaziglobalnega obsevanja na
južnih pobočjih bolj enakomerno razporejena kot na severnih (slika 80). Pri
navzkrižnem prekrivanju vrednosti kvaziglobalnega Sončevega obsevanja na
obravnavanem območju z naklonskimi razredi je s pomočjo slike 81 prikazano,
da imajo pobočja, ki prejmejo najmanj Sončeve energije, največje naklone,
pobočja, ki prejmejo največ Sončeve energije, pa imajo naklone 15–20 °.
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Slika 80: Statistični izračuni iz desetletnega (1994–2003) povprečja letnega kvaziglobalnega
Sončevega obsevanja. Prirejeno po Kastelcu in sodelavcih (2008).
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Slika 81: Vrednosti kvaziglobalnega Sončevega obsevanja na obravnavanem območju po
posameznih naklonskih razredih.

Na južnih pobočjih skoraj ni celic, ki bi prejemale manj kot 3700 MJ/m²
kvaziglobalnega Sončevega obsevanja letno. Največji nakloni so na proti jugu
usmerjenih pobočjih, na katerih prevladujejo srednje vrednosti kvaziglobalnega
Sončevega obsevanja. Podobno kot na celotnem območju, največ Sončeve
energije prejmejo pobočja z nakloni 15–20 ° (slika 82).
Na pobočjih, usmerjenih proti severu, najmanj Sončeve energije prejmejo
pobočja z velikimi nakloni (20–30 °), srednje vrednosti Sončeve energije so na
pobočjih z naklonom 15–20 °, pobočij s količino prejete energije nad 4000 MJ/m²
je malo in so najpogostejša v naklonskem razredu 10–15 ° (slika 83). Sovpadanje
viškov vrednosti nizov kvaziglobalnega obsevanja glede na naklonske razrede je
večje na južnih kot na severnih pobočjih.
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Slika 82: Vrednosti kvaziglobalnega obsevanja na južnih pobočjih po posameznih naklonskih
razredih.
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Slika 83: Vrednosti kvaziglobalnega obsevanja na severnih pobočjih po posameznih naklonskih
razredih.

Količina prejete letne Sončeve energije in nihanja vrednosti bi se morala kazati
na površju v različno intenzivnem mehanskem preperevanju in posledično v
površinah pobočnega materiala, ki je posledica mehanskega razpadanja kamnin,
ter v količini naplavin, saj pobočni material še posebno v grapah prehaja tudi v
vodotoke. Ta pojav pa je verjetno povezan tudi z nakloni pobočij. V nadaljevanju
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sem iskala povezave med vrednostmi kvaziglobalnega Sončevega sevanja in
pobočnim materialom ter nakloni pobočij. Na pobočnem materialu je kljub temu,
da zavzema le 9 % obravnavanega območja, energija Sončevega obsevanja zelo
neenakomerno razporejena (slika 80). Območja s pobočnim materialom prejmejo
v povprečju manjšo količino kvaziglobalnega Sončevega obseva kot so povprečne
vrednosti celotnega obravnavanega območja (slika 84), saj se skoraj dve tretjini
pobočnega materiala nahaja na pobočjih, ki so usmerjena proti severu. Poleg tega
severna pobočja v obdobju celega leta pa tudi po letnih časih prejmejo različno
količino energije, ki je povezana z vpadnim kotom Sončevih žarkov in naklonom
pobočja. Severna pobočja so tako z relativno nizkimi vrednostmi in velikimi
nihanji kvaziglobalnega obsevanja in zaradi neskladnosti pobočij najbolj
dovzetna za mehansko preperevanje kamnin in akumulacijo pobočnega materiala.

Slika 84: Vrednosti kvaziglobalnega obsevanja na celotnem območju in na pobočnem materialu.

9.3 Preperevanje, denudacija in erozija
Mineraloška zrelost kamnin na obravnavanem območju narašča od Brebovniškega
proti Škofješkemu členu. To pomeni, da od starejšega člena proti mlajšemu
narašča vsebnost kremena v kamnini, manjša pa se seštevek deležev vsebnosti
nestabilnih komponent, to je glinencev in litičnih zrn (slika 85). Med litičnimi
zrni prevladujejo zrna predornin in granitoidnih kamnin (Mlakar 1982, 12).
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Slika 85: Modalna sestava peščenjakov po posameznih členih (prirejeno po Skabernetu 1995b).

Slika 86: Peščena naplavina v mirnejših obrobnih delih spodnjega toka potoka Zala, ki so nastali z
drobljenjem sivih kamnin Brebovniškega člena in rdeče obarvanih kamnin Hobovškega in Zalškega člena.
Foto: Brigita Gregorčič.

Kamnine, ki imajo več glinenih zrn in veziva, hitreje mehansko in kemično
preperevajo. Pri razpadanju kamnin gre za proces hidratacije, pri katerem se
glinenci spremenijo v minerale glin, in za kemično preperevanje v klastičnih
kamninah,

ki

vsebujejo

karbonatni

cement.

Peščenjaki

pri

mehanskem

preperevanju običajno razpadejo na posamezna mineralna zrna velikosti peska,
drobneje zrnate kamnine pa na litična zrna, ki vsebujejo več različnih mineralov
(slika 86). Tako preperevanje kot erodibilnost peščenjakov bo večja v tistem
členu Grödenske formacije, ki ima večjo vsebnost glinencev in litičnih zrn ter
veziva, ki ga sestavljajo glinenci in karbonati. Kremen je tako pri mehanskem kot
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kemičnem preperevanju od vseh kamninotvornih mineralov v naših klimatskih
razmerah najbolj odporen mineral Grödenske formacije.
Med glinenimi delci delujejo kohezijske sile, ki privlačijo molekule iste snovi
(Zbašnik-Senegačnik 2005, 40). V preperelih klastičnih kamninah, ki vsebujejo
sorazmerno velik delež glinenih mineralov, so močnejše tudi kohezijske sile med
glinenimi delci, ki delujejo v nasprotni smeri kot denudacija. Kohezijske sile so v
peščenjakih z razponom delcev od 0,063 mm do 2 mm dovolj močne, da
selekcionirajo delce, ki se bodo prej začeli premikati po pobočju. V muljastem
materialu so kohezijske sile med minerali glin in glinenimi delci še večje kot pri
peščenjakih. Posledice različne odpornosti kamnin Grödenske formacije se
kažejo v količini preperelega materiala, in sicer predvsem tam, kjer prihaja do
akumulacije materiala.
Preperine, kjer prevladuje glinena frakcija, se zaradi kohezijskih sil dlje časa
zadržijo na strmejšem pobočju kot pa npr. peščeni delci. Ob povečani količini
padavin pridejo med glinene delce molekule vode, kohezijske sile popustijo, kar
sproži pobočne procese. Preperine s prevladujočo peščeno ali prodnato frakcijo
se bodo prej začele premikati po površju. Količina nastale preperine je močno
odvisna tudi od prepokanosti kamnine zaradi prelomov, plastnatosti in klivažnih
razpok.
Denudacija je ploskovno odnašanje preperine z zemeljskega površja zaradi
delovanja površinsko tekoče vode in pobočnih procesov. Odvisna je od
preperevanja in mobilnosti preperine, lastnosti kamnine, oblikovanosti površja ter
tektonskega delovanja. V rečnem reliefu denudacijo povzročajo dežne kaplje in
ploskovno odnašanje preperine (Summerfield 1991, 392). Dežne kaplje ločujejo
delce preperine od podlage in jih z udarci premeščajo po pobočju navzdol.
Povzročajo strjevanje površine in zapolnjevanje por z delci (Finlayson in Statham
1980, 123–124, 174; Sirvent in sod. 1998; Rorke 2000, 387; citirano po Komac
2003, 35). Ploskovni tok nastane po daljšem deževju, ko dotok vode preseže
infiltracijo in se vodne kapljice na površini združijo in sklenejo (Fairbridge 1968,
991; Pihler 1999, 175; citirano po Komac 2003, 36). Ploskovni tokovi se stekajo
v erozijske žlebiče oziroma brazde. Na reliefno bolj razčlenjenem površju je
denudacija intenzivnejša kot na tistem, ki je manj razčlenjeno (Penck 1972, 55,
62; Burbank in Anderson 2001, 132–135; citirano po Komac 2003, 34–35).
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Denudacija je večja tam, kjer se infiltrira manj padavinske vode in jo več odteče
po površini (Ritter 1995, 183).
Erodibilnost je zmožnost materiala na pobočju, da se začne premikati. Povezana
je z mehansko silo, trdoto, kohezijo in z velikostjo delcev oz. zmožnostjo
kamnine

in

sedimenta

Najpomembnejši

dejavniki,
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na
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1991,
so

392).

količina

in

intenzivnost padavin, naklon in ukrivljenost pobočij ter lastnosti podlage,
predvsem njena prepustnost (Morgan 1979, 21; Fairbridge 1968, 1010; Gardner
in sod. 1987; Rorke 2000, 385; citirano po Komac 2003, 35). Večji del
padavinske vode na neprepustnem površju odteče v površinskih vodotokih. Ostala
voda ostane v porah v preperini, izhlapi ali pa vodo porabijo rastline.
Največ sedimenta nastane na mehansko slabo odpornih kamninah, zlasti tam, kjer
je prisotno tektonsko delovanje. Intenzivnost denudacije se skozi čas spreminja.
Sorazmerno s postopnim zniževanjem reliefa in nadmorske višine se zmanjšuje
tudi hitrost, s katero se znižuje površje (slika 87). Po Gamsovih izračunih naj bi
slovenske reke od miocena dalje v povprečju odnesle 800–2000 metrov debelo
plast površja zaradi denudacijske in erozijske aktivnosti (1962, 12; 1975, 319).
Predvsem od kamninske zgradbe je bilo pri zniževanju reliefa odvisno, kako so se
korozijski, erozijski, denudacijski, klimatski in ostali dejavniki odrazili v površju
(Gams 1962, 13–14).

Slika 87: Odnose med denudacijsko stopnjo, reliefom in hitrostjo zniževanja površja. Vir: Ritter 1995, 183.
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Glede na to, da večina padavinske vode na obravnavanem neprepustnem površju
odteče po površini, so površinski vodotoki danes pomembni zunanji dejavniki pri
preoblikovanju površja. Erozija je linearno delovanje vode, ki poglablja svojo
strugo in se vrezuje v podlago. Erozivnost je energija, ki na površju nekega
porečja omogoča premeščanje preperine. Posamezne delce ločuje od podlage in
premešča gradivo po dolinah ali pobočjih navzdol (Morgan 1979, 21; Fairbridge
1968, 1010; Gardner in sod. 1987; Rorke 2000, 385; citirano po Komac 2003,
35). Pomembna faktorja erozivnosti sta specifični odtok 14 in potencialna energija,
ki sta potrebna za premikanje materiala. V rečnem reliefu erozijo povzroča
odnašanje materiala v erozijskih žlebičih ali brazdah (Summerfield 1991, 392).
Nastanek žlebičev je povezan s kohezivnostjo gradiva, naklonom in dolžino
pobočja ter velikostjo zaledja. Gostota žlebičev narašča z večanjem naklona in
dolžino pobočja. Na položnih pobočjih so razvejani in povezani med seboj, na
strmejših pa so v zgornjem delu premočrtni in vzporedni med seboj ter se navzdol
združujejo. Poleg površinskih tokov obstajajo tudi tokovi vode v preperini.
Nastanejo v zgornji plasti preperine ali na stiku med dvema plastema z različno
prepustnostjo (Morgan 1979, 10; Finlayson in Statham 1980, 127; citirano po
Komac 2003, 36–37). V vodotok prinešen material lahko nadaljuje pot kot
raztopljen material, suspendiran material in kot talni material, ki potuje po toku
navzdol v obliki kotaljenja, poskakovanja ali drsenja (Strahler in Strahler 2002,
476). Večina odnešenega sedimenta se odloži kot koluvijalni pobočni material, v
obliki vršajev, v strugah in na naplavnih ravnicah. V vse naštete oblike so
vodotoki ponekod ponovno vrezali svoje struge (Strahler in Strahler 2002, 417).
Na osnovi hitrosti toka in velikosti delcev v vodotoku lahko sklepamo na odnose
med erozijo, transportom in odlaganjem materiala (slika 88). Zaradi različne
erodibilnosti materiala se enako veliki preperinski delci začnejo premikati pri
različnih hitrostih vodnega toka. Razlike pri odnašanju z mesta so največje pri
glinenih delcih, kjer mora biti včasih hitrost toka enaka ali večja kot pri debelejši
frakciji sedimenta. Zato se lahko začneta hkrati premikati debelejši in drobnejši
material. Pri prodnikih s premerom 4 mm kohezijske sile niso več tako močne, da
bi vplivale na začetek premikanja materiala, zato lahko na osnovi takšnega
14

Odtok vode z določenega ozemlja, izražen v litrih na sekundo, preračunan na 1 km² padavinskega območja (Geografija 2001, 518).
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sedimenta v vodotoku ugotavljamo moč toka v času njegovega nastanka. Z
večanjem delcev se veča tudi strižna napetost, vendar pa iz velikosti delcev,
sortiranosti, plastnatosti in orientiranosti ne moremo vedno sklepati na
značilnosti toka. Obstajajo namreč tudi nepravilnosti zaradi selektivne erozije
(Ritter 1995, 200–201).

Slika 88: Prikaz erozije, transporta in odlaganja v odvisnosti od hitrosti toka ter velikosti delcev. Vir: Ritter
1995, 200.

9.4 Pobočja
Pobočje je del zemeljskega površja, ki je nagnjeno zaradi delovanja notranjih in
zunanjih geomorfnih dejavnikov (Komac 2003, 54). Fizikalne lastnosti pobočja
odločajo, ali bo pobočje stabilno oziroma ali se bodo sile, ki delujejo na pobočju,
izničile. Na vsak delec na pobočju deluje sila teže navpično navzdol, ki je enaka
produktu mase bloka in težnostnega pospeška (slika 89). To silo lahko razstavimo
na dve komponenti, ki sta pravokotni ena na drugo. Ena komponenta je
pravokotna na pobočje in poskuša obdržati delec na istem mestu, druga
komponenta pa je vzporedna s pobočjem in poskuša premakniti delec po pobočju
navzdol. Slednja je večja na strmejših pobočjih. Premikanje delcev po pobočju
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navzdol je odvisno od naklona, specifične mase materiala 15 in od debeline
preperine, ki polzi po matični podlagi. Ker prihaja do premikov po celotni
površini, govorimo o napetosti. Normalna napetost deluje pravokotno na smer
premika, strižna pa v smeri premika po pobočju navzdol (Ritter 1995, 98–99).

Slika 89: Sile, ki delujejo na delce na površju. Vir Ritter 1995, 99.

Oblikovanost površja grafično prikazujemo z vzdolžnimi in prečnimi prerezi
pobočij. Oblikovanost pobočja je odraz podnebja, kamninske zgradbe, časa ter
geomorfnih procesov. Pri določenih vrednostih naklonov lahko na pobočjih
pričakujemo določene procese, ki so shematično prikazani na sliki 90. Dokler se
razporeditev sil v pobočnem materialu ne bo spremenila, bo na pobočju obstajalo
dinamično ravnotežje, ki bo ohranjalo njegov prvotni naklon (Ritter 1995, 127–
128).
Za opredelitev razčlenjenosti pobočij sta Chorley (1972) in Goudie (1981)
uporabila izraza konkavna in konveksna razgibanost površja. Vertikalna
razgibanost je razčlenjenost površja v smeri vpadnih plasti pobočja, horizontalna
razgibanost pa v smeri poteka plastnic. Konkavnost, konveksnost in premočrtnost
pobočij sta prva izpeljava pobočja in druga izpeljava nadmorske višine. Povesta
stopnjo spremembe pobočja v vodoravni in navpični smeri (Chorley 1972, 41).
Tudi Hrvatin in Perko (2003a) sta razgibanost pobočij definirala z omenjenima
dvema kazalcema. Vertikalno razgibanost površja sta razložila kot spremenljivost
v nagnjenosti površja glede na vodoravno ravnino, horizontalno razgibanost
površja pa kot spremenljivost v nagnjenosti površja glede na navpično ravnino.
Na položnejših pobočjih je običajno horizontalna razgibanost večja, na zelo

15

Specifična masa materiala je količnik med maso materiala in njegovo prostornino. Izražamo jo v g/cm³.
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strmih pa manjša. Z naraščanjem horizontalne naj bi se večala tudi vertikalna
razgibanost (Goudie 1981, 35).

Slika 90: Diagramski prikaz hipotetičnega modela površja. Vir: Ritter 1995, 128.

Tovrstni opisi pobočij posredno napovedujejo, kakšno bo stekanje konvergentnih
vodnih tokov na konkavnih pobočjih, oziroma raztekanje divergentnih vodnih
tokov na konveksnih pobočjih. Napovedujejo tudi njihov vpliv na procese na
površju (Goudie 1981, 35). Tokovnice na sliki 91 hkrati označujejo tudi
ekspozicijo pobočij. Na vsaki točki pobočja lahko opredelimo, koliko tokovnic bi
se stekalo v določeno točko. Na ta način lahko določimo površino površja, ki se
odmaka v določeno točko. Površine se po pobočju navzdol večajo enakomerno na
premočrtnih pobočjih (slika 91 a). Na konkavnih pobočjih se od razvodja proti
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točki odmakanja površine površja po pobočju navzdol večajo hitreje (c), na
konveksnih (b) pa počasneje.

Slika 91: Potek tokovnic in njihovo zaledje odmakanja na premočrtnem (A), konveksnem (B) in
konkavnem (C) pobočju. Vir: Young 1972, 177.

Učinki konvergentnih in divergentnih tokov se kažejo v premikanju pobočnega
materiala. Za konveksna in konkavna pobočja so značilni različni procesi. Ker na
konkavnih pobočjih površinski in podzemni vodni tokovi konvergirajo, bodo ta
najbolj vlažna, močnejša pa bo tudi denudacija (Young 1972, 176–177). Na
konveksnih pobočjih lahko pričakujemo intenzivnejše mehansko preperevanje,
polzenje preperelega materiala ali pa odnašanje z difuznimi tokovi (Young 1972,
92). Konveksni deli pobočij najpogosteje tudi nastajajo zaradi polzenja preperine,
dežne erozije in površinskega spiranja, konkavni pa najpogosteje zaradi
akumulacije materiala (Hrvatin in Perko 2002, 70). Pobočni material zaradi
gravitacije polzi po pobočju do dolinskega dna. Od tukaj ga potoki in reke
odnašajo in na ta način vplivajo na naklone spodnjih delov pobočij. Oblikuje se
sistem, v katerem so nihanje erozijske baze, moč vodnega toka in količina s
pobočij nanešenega sedimenta v dinamičnem ravnotežju (Burbank in Anderson,
2001, 142).
Kjer v spodnjem delu pobočja ni odnašanja gradiva, pogosto nastanejo pobočja,
ki so v zgornjem delu konveksna, v osrednjem delu premočrtna, v spodnjem delu
pa konkavna (Komac 2003, 54; Fairbridge 1968, 1011). Opisana pobočja sicer
niso prevladujoča na obravnavanem območju grödenskih kamnin, so pa lepo
vidna na levem bregu vodotoka Račeva, kjer zaradi prevladujoče karbonatne
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kamninske zgradbe skoraj ni površinskih vodnih pritokov. V zgornjem
konveksnem delu pobočja je v zmerno toplem podnebju temeljni proces
denudacija, kot je npr. polzenje preperine na sliki 92. Osrednji del pobočij je
običajno premočrten. Zanj so značilni denudacijski procesi, zaradi koncentracije
vodnega toka pa tudi erozija in drugi pobočni procesi. Osrednji premočrtni del
pobočja kasneje v končni fazi razvoja izgine.

Slika 92: Polzeči pobočni material pod slemenom Žirovskega vrha južno od kmetije Maruc. Foto: Brigita
Gregorčič.

V spodnjem delu levega brega potoka Račeva so pobočja konkavna. Na teh delih
prihaja do odlaganja gradiva. V primeru, da vodotok na spodnjem delu pobočja
sproti odnaša gradivo, se spodnji konkavni del ne razvije (Komac 2003, 54–56)
ali pa je delno odnešen. Na sliki 93 je prikazan stik naplavne ravnice vodotoka
Račeva s pobočnim materialom južno ležečega pobočja, ki ga gradijo
spodnjetriasne klastične in karbonatne kamnine. Zaradi odsotnosti površinskih
vodotokov na levem bregu Račeve in strmih pobočij, se je v spodnjem delu
pobočja akumulirala velika količina prinešenega materiala, ki ga je Račeva s
procesom globinskega in bočnega vrezovanja erodirala. Na ta način odnešen
pobočni material z manjšimi usadi (slika 94) se pojavlja na več mestih na levem
bregu Račeve. Na desnem bregu so na grödenskih kamninah pobočja nekoliko
položnejša in brez usadov.
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Slika 93: Delno odnešen spodnji del konkavnega dela pobočja v dolini vodotoka Račeva in pobočni
material na levem bregu Račeve, in sicer med nekdanjo opekarno oz. današnjim podjetjem Metalika in
domačijo Jakobč. Foto: Brigita Gregorčič.

Slika 94: Manjši usadi pobočnega materiala pri domačiji Jakobč na levem bregu Račeve v preperini, ki je
nastala na pretežno klastičnih kamninah skitske starosti. Foto: Brigita Gregorčič.

V omejenem porečju lahko po Youngu (1972, 4, 177) površje razdelimo v tri
skupine (slika 95):
 povirna območja, kjer so tokovnice usmerjene proti izviru, so običajno
konkavna ali premočrtna,
 pobočja na koncu slemena ob sotočju dveh potokov so konveksna ali
premočrtna,
 ostala pobočja vodotokov, ki jih klasificiramo na enak način, kot je
Strahler klasificiral vodotoke rečnega sistema (Sparks 1972, 157).
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Slika 95: Pobočja v porečju. Vir: Young 1972, 4.

V tektonsko aktivnih območjih je prehod iz ravnega v razgibano površje lahko
pogojen s potekom preloma in s hitrostjo dviganja enega od prelomnih kril (slika
96 a–d). Reke na tektonsko aktivnih območjih globinsko erodirajo, vendar še niso
dosegle nivoja erozijske baze. Pri prehodu iz razčlenjene pokrajine v naplavno
ravnico prečkajo prelomno ploskev. Jasno je vidna ravna črta med uravnavo in
dvignjenim prelomnim krilom, v bližini preloma pa teče glavni vodotok. Trikotne
fasete, ki predstavljajo ostanek prelomne ploskve ob dvignjenem bloku, se
manjšajo, hkrati pa narašča število V dolin (Burbank in Anderson 2001, 202;
Easterbrook 1999, 144–145). Takšnih značilnosti površja na obravnavanem
območju, predvsem zaradi kamninske zgradbe, ni mogoče najti, zelo lepo pa so
npr. vidne na karbonatnih kamninah v Kostelski kotlini ob reki Kolpi (slika 97)
(Gregorčič 2006, 419). Vzroke za razlike je potrebno iskati v drugačni tektonski
aktivnosti

v

geološki

preteklosti

in

v

razlikah

v

kamninski

zgradbi

obravnavanega območja s tistim v zgornjem toku reke Kolpe.
V tektonsko neaktivnih območjih so prehodi iz ravnine v razčlenjeno pokrajino
postopni (slika 96 e) (Ritter 1995, 31). Vršaji, ki jih nanesejo potoki, so
položnejši in bolj obsežni kot pri hitrejših tektonskih dvigih in potiskajo glavno
reko na drugo stran naplavne ravnice (Burbank in Anderson 2001, 202).
Naplavna ravnica se širi na račun umikanja pobočij, neaktiven prelom pa ostane
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na območju uravnave. Rečne doline med gorovji se širijo. Reke nasipavajo
naplavno ravnico z erodiranim materialom in poskušajo doseči ravnovesje.
Globinska erozija je minimalna, poveča pa se bočna erozija vodotokov (Ritter
1995, 31).

tr ik o tn a fa s e ta

Slika 96: Prikaz razvoja površja ob prelomu v razčlenjeni pokrajini. Blok diagrama A in B kažeta na
začetno stanje dviganja, C in D na najvišji relief, E pa na prevlado rečne erozije po prenehanju tektonske
aktivnosti. Vir: Ritter 1995, 32.

Slika 97: Trikotne fasete na strmih pobočjih Kostelske kotline nad vasjo Potok. Foto: Brigita Gregorčič.

Potoki, ki prite č ejo v Žirovsko kotlino, so nanesli vršaje iz obmo č ja vododržnih
kamnin Žirovskega vrha. Poljansko Soro so odrinili na zahodni rob kotline, njen
desni pritok Ra č evo pa na južni rob kotline (sliki 98 in 99). V Žirovski kotlini se
je ob Sovodenjskem prelomu severovzhodno krilo dvignilo, jugozahodno pa
spustilo. Mati č na podlaga je rahlo nagnjena proti jugozahodu, to je proti re č nemu
koritu Poljanske Sore in Ra č eve. Skladna severovzhodna pobo č ja so izvor
sedimenta, ki prihaja v kotlino, in se zato umikajo. Jugozahodna pobo č ja so bolj
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strma, zasipavanje s te strani je majhno, saj Ra č eva levih pritokov, ki bi prihajali
iz obmo č ja karbonatnih triasnih kamnin, z izjemo potoka imenovanega Grgovec,
nima.

Slika 98: V ospredju slike je severovzhodni del Žirovske kotline z naseljema Dobračeva in Stara vas. Potok
Rakoljšca in potoka v Plastohovi in Melcovi grapi, ki prihajajo iz območja Žirovskega vrha, so nasuli vršaje
in na ta način potisnili Poljansko Soro in Račevo proti jugu. Poljanska Sora in Račeva se na fotografiji ne
vidita, ker sta skriti za hribom v ospredju. Foto: Brigita Gregorčič.

Slika 99: Površinska rečna mreža v Žirovski kotlini. Vir: Atlas okolja, 2007.

Obravnavano obmo č je ima po Ritterjevemu opisu raz č lenjenosti površja (1995,
32) še najve č zna č ilnosti tektonsko neaktivnega obmo č ja oz. obmo č ja, kjer je
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preoblikovanjem površja v smeri dinami č nega ravnovesja relativno hitro zabrisali
sledi tektonskega delovanja v mehansko slabo odpornih kamninah Grödenske
formacije. Danes je vodilni eksogeni dejavnik površinska voda. Č e prihaja do
premikov ob prelomih, u č inkovitejši eksogeni dejavniki na površju le te hitro
zabrišejo. Ob recentnih eksogenih procesih je pri č akovati, da se bo bo č na erozija
vodotokov ve č ala, reke pa bodo še v naprej nasipale naplavno ravnico v Žirovski
kotlini in v dolini Poljanske Sore severno od obravnavanega obmo č ja.

9.5 Oblikovanje rečne mreže in vzpostavljanje ravnotežnih pogojev
V smeri naklona pobo č ij se erozija za č ne z nastajanjem vzporednih žlebi č ev, ki
se zaradi razlik v podlagi ponekod nekoliko poglobijo. Nastajanje žlebi č ev je
povezano s koli č ino padavin in z zmožnostjo infiltracije padavin oziroma od
specifi č nega odtoka vode s pobo č ja. Po prenehanju deževja ostanejo z vodo
napolnjeni le tisti žlebovi, ki so povezani s podzemno vodo. Žlebovi se
združujejo v jarke in razvije se re č na mreža. Vzdolž pobo č ij se v za č etku
nastajanja vodotokov

razvije konvergentni podzemni tok, kar pospešuje

nastajanje dolin. V konvergentnem podzemnem toku voda odteka s pobo č ij proti
re č ni strugi tako, da se hkrati premika tudi v smeri nagnjenosti pobo č ja (slika
100) (Ritter 1995, 146–147).
Zna č ilnosti pore č ja so povezane s podnebjem, z litološko zgradbo, s strukturnimi
zna č ilnostmi kamnine in z vplivom č loveka (Ritter 1995, 137). Strukturne in
litološke zna č ilnosti so vodilni dejavnik pri oblikovanju razvejanosti re č ne mreže
(Summerfield 1991, 405). Po razpokah in prelomih nastanejo na homogeni
kamnini linearne cone šibkosti, ob katerih prihaja do sproš č anja pritiskov
(Burbank in Anderson, 2001, 149). Te so bolj podvržene preperevanju in eroziji,
zato po njih voda prilagodi svojo mrežo (Summerfield 1991, 409). Na
obravnavanem obmo č ju so naslednje cone šibkosti v kamninah: plastnatost (slika
101), klivaž v dinarski in alpski smeri ter razpoke (slika 102), ki so se ponekod
združile v prelome. Voda je pri ustvarjanju re č ne mreže gotovo izbirala cone
šibkosti, ki so le redko dinarsko potekajo č i prelomi (npr. ob Ra č evi in
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Brebovš č ici) ampak je to pogosteje smer vpada plasti kamnin oz. klivažne
razpoke, ki potekajo pravokotno na plastnatost.

Slika 100: Prikaz odtekanja vode na pobočju in poimenovanje vodnih tokov. Vir: Ritter 1995, 139.

Slika 101: Rečna erozija med dvema plastema v Štrajtovi grapi (imenovani tudi Steržinova oz. Potokarjeva
grapa). Foto: Brigita Gregorčič.

Relief se zaradi re č ne erozije preoblikuje v smeri nekakšnega ravnovesnega
stanja, ki pa ga nikoli povsem ne doseže. Vzroke je potrebno iskati v
spremenljivosti zunanjih okoliš č in, deloma pa tudi v notranjih zakonitosti pore č ja
(Natek 1993). Ravnovesje je stanje, pri katerem so vsi zunanji vplivi med seboj
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izena č eni, zato navzven izgleda, kot da je sistem v popolnem mirovanju. Motnja
lahko zmoti ravnovesje za kratek č as ali pa ga hipoma poruši. Prvi primer
imenujemo stabilno, drugi pa labilno ravnovesje (Avsec 2003, 72). Spremembe v
tektonskih zna č ilnostih in podnebju lahko povzro č ijo tako velike spremembe, da
se ravnotežje poruši. Tako pride do sprememb v oblikovanosti struge, eroziji in v
sedimentaciji materiala (Ritter 1995, 228). Vodotoki vzpostavljajo ravnotežje s
prilagajanjem širine, dolžine in globine struge, s hrapavostjo dna, s hitrostjo
vodnega toka in s spremembami v strmcu. Naštete spremenljivke so med seboj
soodvisne, kar pomeni, da se sprememba ene odrazi tudi na drugih (Ritter 1995,
205).

Slika 102: Potok Zala poglablja svojo strugo po razpokah v kamnini. Foto: Boštjan Gradišar.

Kot prikazuje slika 103, se pri pove č anju pretoka pove č ata predvsem širina in
globina vodotoka ter koli č ina suspendiranega materiala, hitrost vode pa ostane
skoraj nespremenjena (Ritter 1995, 207). Za potoke, ki te č ejo znotraj enotnih
geoloških obmo č ij in pripadajo istemu pore č ju, lahko pri č akujemo, da bodo imeli
podoben strmec in strukturo transportiranega materiala (Ritter 1995, 211).
Stabilen vodotok bi bil teoreti č no tak, da ne bi niti odnašal in niti nanašal
materiala. Č e ima vodotok ve č ji strmec, kot bi bilo potrebno za transport
materiala, bo teko č a voda presežek energije porabila za zmanjševanje strmca tako
dolgo, da bo vsa energija porabljena za prenašanje sedimenta. Ta proces bo imel
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tudi povratni u č inek, to je ponovno ve č anje strmca zaradi odlaganja materiala.
Vsaka nadaljnja motna spremenljivk v sistemu bo sprožila proces erozije ali
sedimentacije, dokler ne bo doseženo novo ravnovesje (Easterbrook 1999, 9).

Slika 103: Odnosi v rečni strugi med pretokom ter širino, globino, hitrostjo, suspendiranim materialom,
hrapavostjo in strmcem na določeni točki in vzdolž rečnega toka. Vse skale so logaritemske. Vir: Ritter
1995, 206.

Na oblikovanje in razvoj re č ne mreže na isti kamninski podlagi vpliva tudi
nagnjenost površja. Schumm (1977, 67–69) je na modelu izvedel poskus na dveh
razli č no nagnjenih površjih. Na bolj strmem (3,2 %) površju se je oblikovalo
nekaj dolgih vzdolžnih vodotokov č ez celoten model površja od razvodja
navzdol. Kasneje se je nastali mreži priklju č ilo še nekaj manjših pre č nih
pritokov. V drugem primeru je bilo pobo č je položnejše (0,75 %), zniževala pa se
je tudi erozijska baza. Re č na mreža je nastajala postopno od izliva proti razvodju.
Vzpostavila se je bolj enakomerno razvejana re č na mreža, stranski pritoki pa so
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bili krajši. Ve č jo gostoto vodotokov lahko torej na enaki podlagi pri č akujemo na
položnejšem površju. Poizkus je tudi pokazal, da se pri razvoju povirnega dela

N

pore č ja višinske razlike med izviri in izlivi pritokov ve č ajo.

Slika 104: Površje obravnavanega ozemlja s prelomi, rečno mrežo in izviri.
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Na nagnjenih plasteh sedimentnih kamnin lahko prihaja na površju do menjavanja
bolj in manj odpornih kamnin. V takem primeru je re č no vrezovanje mo č nejše na
manj odpornih kamninah (Summerfield 1991, 407). Na obravnavanem površju
grödenskih kamnin se je razvil dendriti č ni tip re č ne mreže (slika 104), za
katerega je zna č ilno, da nastane na horizontalnih sedimentih ali na nagnjenih in
približno enako odpornih kristalinskih kamninah (Schumm in sod. 2000).
Približno

enako

odporne,

sedimentne

in

rahlo

nagnjene

plasti

so

na

jugozahodnem pobo č ju Žirovskega vrha, kjer desni pritoki Ra č eve vrezujejo
svoje struge v linijah, kjer je kamnina manj odporna (slika 105). V terciarju so
bile napetosti na obravnavanem obmo č ju kot na širšem obmo č ju Alp in
Dinarskega gorstva usmerjene predvsem v dviganje in pomladitev površja. Na
obmo č jih z intenzivnimi vertikalnimi premiki se re č na mreža dendriti č nega tipa
ni prilagodila tektonskim linijam (Ribolini in Spagnolo 2008, 262), po drugi
strani pa so se manjši potoki z majhnimi pretoki vrezali v mehansko slabo
odporno kamninsko podlago, pretrto zaradi plastnatosti in klivaža.

Slika 105: Rečna erozija na grödenskih kamninah, ki vpadajo proti JZ; posneto v Snopkovi grapi na n. v.
600 m. Foto: Brigita Gregorčič.

Re č ni tokovi 2. in 3. reda po Horton-Strahlerjevi klasifikaciji na obmo č ju
Žirovskega vrha so orientirani pravokotno na smer dinarskih prelomov. Vodotoka
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4. reda, Ra č eva in Brebovš č ica, imata pravokotno smer glede na smer delovanja
pritiskov, sledita geološkim strukturam in sta na obodu kamninskega telesa
srednjepermskih kamnin. Na obmo č ju Koprivnika ima potok 4. reda, Hobovš č ica,
alpsko smer, kljub dinarski in pre č nodinarski tektonski usmeritvi, njeni pritoki pa
pre č noalpsko. Izjema je potok Javorš č ica, ki ima v zgornjem toku alpsko, v
spodnjem pa pre č noalpsko smer.

9.5.1 Vzdolžni dolinski profili vodotokov
Površje je odprt sistem, v katerem se s sou č inkovanjem dejavnikov vzpostavlja
dinami č no ravnovesje, ki se vzdržuje tako, da vsaki spremembi zunanjih razmer
sledi niz prilagoditev celotnega sistema in vzpostavitev novega ravnovesnega
stanja v skladu z novimi razmerami. Površje se na spremembe odziva po č asi, zato
je lahko u č inek dolgoro č nega delovanja druga č en od kratkoro č nih, trenutnih
odzivov. Obi č ajno gre za regulacijo z negativno povratno zvezo, kar povzro č i
umiritev (Komac 2003, 15).

Č as, ki je potreben, da se vzpostavi re č na mreža, je odvisen od odpornosti
podlage, podnebja in za č etne oblikovanosti površja. Č e bi prišlo do sprememb v
podnebju ali v geoloških zna č ilnosti površja, ko bi bile komponente v pore č ju že
uravnotežene, bi se parametri v pore č ju prilagodili novo nastalim razmeram na
tak na č in, da bi se prvotni odnosi na površju ohranili. Površinsko teko č a voda
razvije tolikšno število in tako dolge pritoke, kot je potrebno za u č inkovito
odvajanje vode iz pore č ja (Ritter 1995, 158–159). Na razporeditev dolinskega
omrežja imajo torej zelo pomemben vpliv razpoke v kamnini, na nadaljnje
oblikovanje površja, kot je npr. globina in gostota dolin ali oblikovanost
vzdolžnega dolinskega profila pa tudi eksogeni dejavniki (Demek 1972). Ve č ja
kot je dolina, ve č č asa je potrebnega za njen nastanek in preoblikovanje. Delež
preteklega dogajanja je torej premosorazmeren z velikostjo doline. Zato
najmanjše doline najbolje odražajo razlike v zunanjih okoliš č inah (Natek 1993).
Reka skuša razviti gladek konkaven vzdolžni profil. Odstopanja so lahko
posledica razlik v trdnosti kamnin ali pa so posledica razlik v tektonski aktivnosti
(Burbank in Anderson 2001, 186). V primeru, da je kamninska zgradba površja
enotna, tako kot je na obravnavanem obmo č ju, poskuša vodotok dose č i enotno

113

zmanjševanje strmca v svoji strugi od izvira proti izlivu, to je v smeri, v kateri se
pretok v strugi sorazmerno pove č uje (Schlunegger in Schneider 2005, 105).
Dobri kazalci aktivnega tektonskega delovanja so vzdolžni dolinski profili
vodotokov, ki naj bi se z razvojem površja spreminjali iz konveksnih v konkavna
(Schumm 1977, 69). Kot je bilo povedano v poglavju o tektonski zgradbi, se je
obravnavano obmo č je, ki je del severovzhodnega roba Trnovskega pokrova, od
eocena dalje dvigalo. Ob nekaterih prelomih je od terciarja dalje prihajalo do
grezanja posameznih blokov kamnin. Na obravnavanem obmo č ju je do najve č jih
vertikalnih premikov prišlo ob Sovodenjskem prelomu, ob katerem se je
pogreznilo jugozahodno krilo. Tektonska aktivnost se na obravnavanem obmo č ju
kaže v vzdolžnih profilih nekaterih vodotokov. Vodotoki, ki se stekajo iz
obmo č ja Žirovskega vrha v smeri Sovodenjskega preloma, to je v smeri
pogreznjene Žirovske kotline, imajo konkavni oz. konkavno–premi vzdolžni
profil (npr. Zabrežnikova grapa na sliki 106, Plastohova grapa na sliki 107 in
Melcova grapa). Nasprotno pa imajo potoki, ki iz obmo č ja Žirovskega vrha
odtekajo proti severu v tistih odsekih, kjer te č ejo pravokotno na smer slemenitve,
konveksno–konkavni vzdolžni profil (Dršak na sliki 108) ali konveksni vzdolžni
profil (Zala na sliki in Poljanska Sora na sliki 110).
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Slika 106: Vzdolžni profil potoka v Zabrežnikovi grapi. Vir podatkov: DMR 25, Geodetska uprava
Republike Slovenije.
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Plastohova grapa
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Slika 107: Vzdolžni profil potoka v Plastohovi grapi. Vir podatkov: DMR 25, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
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Slika 108: Vzdolžni profil potoka Dršak (Koširnica). Vir podatkov: DMR 25, Geodetska uprava Republike
Slovenije.

Poljanska Sora na obravnavanem obmo č ju zapusti Žirovsko kotlino in vreže
dolino v grödenske kamnine (slika 109). Kjer se njen strmec pove č a, tok postane
raven, dolina se mo č no zoži, akumulacijo pa zamenja erozija. Re č na akumulacija
ponovno prevlada nad erozijo, ko Sora na severnem robu obravnavanega obmo č ja
zapusti obmo č je grödenskih kamnin. Poljanska Sora ima med Selom in Trebijo
tudi najve č ji strmec, kjer je povpre č en padec reke 10 ‰, kar kaže na dviganje
obmo č ja med Koprivnikom in Žirovskim vrhom v preteklosti, morda pa tudi
danes (Šifrer 1982, 145). V tem delu je vzdolžni profil reke konveksen (slika
110). V Žirovski kotlini je povpre č ni strmec Poljanske Sore manjši. Od Starih
Žiri do Sela znaša 3,5 ‰.
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Slika 109: Tok Poljanske Sore med Starimi Žirmi in Trebijo. Bela pika označuje mesto pregiba, kjer se reki
poveča strmec.
Vzdolžni profil Sore na obravnavanem območju
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Slika 110: Konveksen vzdolžni profil Poljanske Sore med Starimi Žirmi in Trebijo. Z rdečo je označeno
mesto pregiba. Vir podatkov: DMR 25, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Na obravnavanem obmo č ju srednjepermskih kamnin zahodno od Poljanske Sore
vzdolžni profili vodotokov niso tako izrazito konkavni ali konveksni kot na
obmo č ju Žirovskega vrha, ampak so najpogosteje premi (Javorš č ica na sliki 111,
Hobovš č ica na sliki 112).
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Slika 111: Vzdolžni profil Javorščice. Vir podatkov: DMR 25, Geodetska uprava Republike Slovenije.
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Slika 112: Vzdolžni profil Hobovščice. Vir podatkov: DMR 25, Geodetska uprava Republike Slovenije.

9.5.2 Pregibi v vodotokih
V primeru neotektonskega delovanja lahko pri č akujemo, da bodo zglajeni
konkavni vzdolžni profili vodotokov deformirani (Ritter 1995, 35). Pomembna
to č ka pri razvoju pore č ja je nivo erozijske baze, ki je na preu č evanem ozemlju
izliv v ve č jo reko ali potok. Pregibi v vzdolžnem re č nem profilu se pojavijo, kjer
se strmec na neki to č ki v re č ni strugi pove č a (slika 113). To se lahko zgodi zaradi
tektonske aktivnosti ali takrat, ko reka te č e po kamninah, ki so razli č no odporne
na erozijo. Zaradi pove č anega strmca se č ez pregib v profilu pove č a erozijska
mo č toka. Zato pregib v procesu retrogradne erozije potuje proti toku po strugi
navzgor (Burbank in Anderson 2001, 160). Na spodnji strani pregiba oz.
pove č anega strmca nastane tolmun, kjer padajo č a voda poglobi strugo v obliki
kotanje, kjer sprosti pridobljeno energijo, in zmanjša svoj strmec.
Potok v Zabrežnikovi grapi prite č e iz obmo č ja Žirovskega vrha v pre č nodinarski
smeri v Žirovsko kotlino in se pri vasi Selo izliva v Poljansko Soro (slika 114). V
kamninski podlagi so grödenski peš č enjaki s pasovi glinavcev in konglomeratov.
Zabrežnikovo grapo pre č kajo trije dinarski subvertikalni prelomi, in sicer

Č epleški,

Ermanovški

in

Lomatov

komponenta premikov ob prelomih

prelom.

Horizontalna

je na obmo č ju

in

vertikalna

Zabrežnikove grape

minimalna. V strugi potoka sta dva pregiba (slika 115), nad katerima se strmec
potoka zmanjša. Prvi pregib je na nadmorski višini 540 m, nekaj deset metrov
nad traso Č epleškega preloma, kjer se stikajo peš č enjaki z re č nimi naplavinami.
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Drugi pregib je na nadmorski višini 650 m, kjer grapo pre č ka dinarsko potekajo č
Ermanovški prelom, nad njim pa peš č enjaki prihajajo v stik s pobo č nim
materialom. Pojavljanje pregibov v Zabrežnikovi grapi nad trasami prelomov, ki
so hkrati tudi stiki kamnin razli č nih zrnavosti, na obmo č ju, ki se po mnenju
Šifrerja (1982, 145) dviga, kaže na potovanje pregibov zadenjsko proti toku
navzgor.

Slika 113: Pregib na potoku Dršak (Koširnica). Foto: Brigita Gregorčič.

Slika 114: Zabrežnikova grapa. S puščicama sta označena pregiba, kjer se reki poveča strmec. Legenda h
geološki karti je na sliki 15.
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Slika 115: Vzdolžni profil potoka Zabrežnikova grapa z označenima pregiboma, kjer se vodotoku spremeni
strmec. DMR 25, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Slika 116: Vzdolžni profil desnega pritoka Sore. Puščica označuje mesto pregiba, kjer se potoku poveča
strmec. Legenda h geološki karti je na sliki 15.
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Slika 117: Vzdolžni profil desnega pritoka Sore z označenim mestom pregiba. DMR 25, Geodetska uprava
Republike Slovenije.

Re č ni tokovi v svojih vzdolžnih profilih bistveno hitreje zabrišejo anomalije,
nastale zaradi tektonske dejavnosti, kot pa tiste, ki so nastale zaradi kontaktov
razli č nih kamnin. Torej na podlagi vzdolžnih profilov rek, ki te č ejo po približno
homogenih kamninah, lahko sklepamo na prisotnost mlade oziroma recentne
tektonske aktivnosti (Daj č man 2006, 14, 39). Kjer prihajajo na obmo č ju
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vodotokov v stik tudi razli č ne kamnine, spremembe v kamninski sestavi najprej
vplivajo na oblikovanost vzdolžnih profilov vodotokov (Sparks 1972, 113).
Vendar pa se v homogeni kamnini pregibi pojavijo le v primeru, da so v
kamninah na površju prisotne razpoke, teh pa na obravnavanem obmo č ju ne
manjka. Znižanje erozijske baze v glavni strugi ima za posledico prenos pregibov
po njenih stranskih pritokih po toku navzgor proti izvirom pritokov. Pojavljanje
pregibov v potoku je znak, da vodotok poglablja svojo strugo in da nastaja nova
struga na nižjem nivoju. Ko nastaja pregib, se erozija vodnega toka pove č a, zato
je v spodnji tok prinesenega ve č materiala in struga se dviga. Ko pregib doseže
povirje potoka, se nanašanje sedimenta zmanjša, vodotok pa se pri č ne ponovno
vrezovati. Izmenjavanje vrezovanja in nasipanja ima za posledico zniževanje
površja. Sedimenta je vse ve č , potencialna energija potoka pa se manjša (Burbank
in Anderson 2001, 161). Tako npr. potuje pregib desnega, dober kilometer
dolgega pritoka reke Sore. Potok se v Soro izliva pri Zelenaku (slika 116), to je
na obmo č ju med Selom in Trebijo, kjer Sora globinsko erodira. Pregib se na
dober kilometer dolgemu potoku pojavi na mestu, kjer se na površju spremeni
zrnavost kamnin, in sicer na kontaktu med glinavcem in peš č enjakom (slika 117).
Eden izmed levih pritokov Hobovš č ice je Bukovška grapa (slika 118). Iz njenega
vzdolžnega profila se vidi (slika 119), da je naklon grape zmanjšan na mestu, kjer
jo pre č ka Sovodenjski prelom. Zaradi ve č je pretrtosti kamnin je na tem delu
vodotok hitreje uravnal profil v smeri ravnotežnega stanja. Na obeh slemenih, ki
na tem mestu obdajajo Bukovško grapo, sta na mestih, kjer jih pre č ka prelom,
sedli (slike 27–29).
V desnem pritoku Ra č eve (slika 120), ki sodi po Horton-Strahlerjevi klasifikaciji
v prvi red, se ob prehodu vodotoka iz konglomeratov na peš č enjake in kasneje na
re č no naplavino spremeni tudi strmec vodotoka (slika 121). Vodotoki nižjega
reda imajo obi č ajno majhen pretok in so bolj ob č utljivi na spremembe v višini
lokalne erozijske baze. Najbolj jasno naj bi se spremembe v kamninski zgradbi
ali tektonski aktivnosti kazale v obliki pregibov na profilih tokov prvega reda,
manj na tokovih drugega reda, tokovi tretjega reda pa naj bi sledove skoraj
zabrisali (Daj č man 2006, 15).
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Slika 118: Bukovško grapo (označena s puščico) prečka v dva kraka razcepljeni Sovodenjski prelom.
Legenda h geološki karti je na sliki 15.
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Slika 119: Vzdolžni profil vodotoka v Bukovški grapi z označenim pregibom na Sovodenjskem prelomu.
DMR 25, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Na premem vodotoku č etrtega reda, Ra č evi (slika 122), se pregib, ki se nahaja na
nadmorski višini 500 m, pojavi na mestu, kjer Ra č eva prvi č pre č ka Sovodenjski
prelom (slika 123). Vzrok za pojav pregiba na nadmorski višini 535 m je lahko
globinska erozija pritoka iz Štrajtove grape, ki v spodnjem delu sledi trasi
pre č nodinarskega preloma, ali pa Grkovec, levi pritok Ra č eve, ki sledi trasi
Sovodenjskega preloma in v tem delu omejuje kamnine Grödenske formacije od
južneje leže č ih zgornjepermskih in spodnjetriasnih kamnin.
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Slika 120: Desni pritok Račeve. Puščici označujeta mesto pregiba, kjer se potoku poveča strmec. Legenda h
geološki karti je na sliki 15.

Desni pritok Račeve
650
640
630
620

prehod iz konglomerata na
peščenjak

610
600
590
580
570

prehod s peščenjaka
na naplavine

560
550
540
530
520
0

75

105

246

371

483

595

720

820

Slika 121: Vzdolžni profil levega pritoka Račeve z označenima mestoma pregibov. DMR 25, Geodetska
uprava Republike Slovenije.

Slika 122: Potok Račeva z označenima mestoma pregibov. Legenda h geološki karti je na sliki 15.

122

Vzdolžni profil Račeve
590

560

530

500

6214

5340

4679

4254

3679

3130

2616

2016

1616

1210

802

0

400

470

Slika 123: Vzdolžni profil potoka Račeva. Puščici označujeta mesto pregiba, kjer se potoku poveča strmec.
DMR 25, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Slika 124: Kamninski bloki v spodnjem toku potoka Zala na območju Brebovniškega člena in tolmun pod
nakopičenjem blokov. Foto: Brigita Gregorčič.

Debelejši material se lahko dlje č asa zadržuje na soto č ju rek in zajezi odtok vode
po strugi. Na spodnji strani zajezitve je posledi č no materiala manj, zato lahko
voda tisto energijo, ki bi jo sicer porabila za prenašanje sedimenta, porabi za
vrezovanje v stopnjah (slika 124). Strmec vodotoka se bo na ta na č in prilagajal v
smeri ravnovesja med pretokom in transportiranim materialom. Prilagajanje bo
pripeljalo sistem v novo ravnotežje (Ritter 1995, 225). V č asu visoke vode lahko
voda v potokih prenaša bistveno ve č je zaobljene bloke kamnin kot obi č ajno, kot
se je npr. zgodilo v č asu ledene dobe (Easterbrook 1999, 108). V sedanjem č asu
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lahko tako velike bloke prenašajo le hudourniki ob izjemnih padavinah ali
drobirski tokovi.

Slika 125: Potok Zala, levi pritok Brebovščice. Puščica označuje pregib, kjer se potoku spremeni strmec.
Legenda h geološki karti je na sliki 15.
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Slika 126: Vzdolžni profil potoka Zala. DMR 25, Geodetska uprava Republike Slovenije.

Na severovzhodni strani obravnavanega obmo č ja je potok Zala (slika 125), eden
od ve č jih levih pritokov Brebovš č ice. Iz vzdolžnega profila potoka je razvidno
(slika 126), da se strmec Zale najprej pove č a, ko potok prite č e iz obmo č ja
glinavcev Hobovškega č lena (slika 127) na peš č enjake, še bolj pa ob prehodu na
konglomerate Brebovniškega č lena (slika 124). Slika 128 prikazuje stik sivih
peš č enjakov

Brebovniškega

č lena

z

124

višje

leže č imi

vijoli č nimi

glinavci

Hobovškega č lena v cestnem useku severno od Budlovega mlina v dolini potoka
Zala.

Slika 127: Tok Zale z majhnim strmcem na območju glinavcev Hobovškega člena se močno razlikuje od
tistega v spodnjem toku. Foto: Brigita Gregorčič.

Slika 128: Stik sivih peščenjakov Brebovniškega člena z vijoličastimi peščenjaki Hobovškega člena severno
od Budlovega mlina v dolini potoka Zala. Foto: Brigita Gregorčič.

Po toku Zale navzgor se naklon struge pove č a, ko Zala zapusti obmo č je
glinavcev in preide s svojim tokom na obmo č je peš č enjakov Zalškega č lena. V
tem delu se njen strmec ponovno pove č a, potok erodira in ponekod te č e po
živoskalni osnovi (slika 129). Na tem mestu je imela na oblikovanost vzdolžnega
profila vodotoka gotovo glavno vlogo tektonska aktivnost, povezana z dviganjem
obmo č ja Žirovskega vrha, kamninska zgradba pa je na tem mestu drugotnega
pomena. Podobni vzdolžni profili se pri vodotokih v pre č nodinarski smeri namre č
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pojavljajo tudi širše na severni polovici obmo č ja Žirovski vrh (Dršak, Sora).
Skladno z razli č nim premikanjem je prišlo tudi do razli č no intenzivne re č ne
erozije.

Slika 129: Struga Zale na območju peščenjakov Zalškega člena, severno od kmetije Bukovec, kjer voda
tečejo po živoskalni osnovi. Foto: Brigita Gregorčič.
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SKLEP

Obravnavano obmo č je Grödenske formacije, ki leži v Škofjeloškem hribovju,
predstavlja najbolj obsežno, v vertikalni in horizontalni smeri sklenjeno obmo č je
tovrstnih srednjepermskih kamnin v Sloveniji. Zaradi velikega obsega je obmo č je
najbolj primerno za raziskovanje geomorfnih procesov in oblik. Mineraloško je
kamninska zgradba relativno enotna, vendar pa se razlike v zrnavosti,
plastnatosti, številne tektonske deformacije pa tudi razlike v mineraloški zrelosti
kamnin kažejo v geomorfnih procesih in reliefnih oblikah. Prevladujo č a kamnina
so liti č ni glinen č evi kremenovi peš č enjaki, ki gradijo ve č kot polovico
obravnavanega

obmo č ja,

sledijo

jim

glinavci

in

konglomerati

podobne

mineraloške sestave. Mineraloška zrelost kamnin na obravnavanem obmo č ju
naraš č a od starejšega proti mlajšemu delu kamninskega telesa. V opisani smeri
naraš č a vsebnost kremena, manjša pa se vsebnost nestabilnih komponent, to je
glinencev in liti č nih zrn ter karbonatnega veziva. Kamnine, ki imajo ve č glinenih
zrn in veziva, hitreje mehani č no in kemi č no preperevajo.
Obravnavano obmo č je je del severnega roba Trnovskega pokrova, sestavljenega
iz ve č manjših narivnih enot. Zaradi stiskanja se je obravnavano obmo č je
dvignilo, razlomilo in tektonsko prilagodilo novim razmeram. Ob prevladujo č ih
dinarskih prelomih so bile nekatere grude spuš č ene, druge pa dvignjene in
erodirane. Mehanske lastnosti kamnin Grödenske formacije so omogo č ale
nastanek manjših premikov med plastmi v obliki zdrsov, ki so kompenzirali
napetosti v kamninskem telesu. Znotraj obravnavanega obmo č ja tako ni ve č jih
prelomov in premikov ob njih, re č na mreža obstoje č im prelomom ni sledila,
ampak se je oblikovala ve č inoma neodvisno od njihovih smeri. Vodotoki
pogosteje sledijo prelomnim conam na robu obravnavanega obmo č ja (Ra č eva in
Brebovš č ica), kjer kamnine Grödenske formacije prihajajo v stik z drugimi
kamninami. Najmo č nejši med prelomi je desnozmi č ni Sovodenjski prelom, ob
katerem je prišlo do mo č nega grezanja jugozahodnega krila. Na južnem robu
obravnavanega obmo č ja se kaže v obliki pogreznjene Žirovske kotline, znotraj
kamnin Grödenske formacije pa je bistveno bolj zabrisan in ga lahko sledimo le
po pregibih v slemenih.
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Danes ima obravnavano obmo č je vse zna č ilnosti fluvialnega tipa reliefa, ki se
razvija v smeri ravnotežnega stanja. Na površju in v kamninah so zapisani tudi
sledovi reliefnih oblik in procesov, ki so nastali v druga č nih geoloških okoljih.
Posledice hladnejše klime v pleistocenu se v površju danes kažejo v obliki
fluvioperiglacialnih teras, uslo č enih slemen in nivojev, vršajev, širokih lijakastih
povirnih dolin, v poglobljenih dolinah, veliki koli č ini delno zaobljenega
pobo č nega materiala in zaobljenih kamninskih blokih v potoku Zala. Iz obmo č ja
Žirovskega vrha je po grapah proti Žirovski kotlini in dolini potokov Ra č eva ter
Brebovš č ica

potekalo

mo č no

fluvioperiglacialno

nasipavanje

mehani č no

preperelih klasti č nih kamnin. Kamninska zgradba je v ledenodobnem obdobju
pripomogla k veliki raz č lenjenosti površja.
Hipsometri č na krivulja obarvanega površja je konkavno–konveksna krivulja, kar
velja tudi za pore č ja posameznih vodotokov. Za takšna obmo č ja je zna č ilno, da
ponekod prevladuje denudacija pobo č ij, drugod pa erozijsko vrezovanje. Nakloni
so na kamninah Grödenske formacije najve č ji na konglomeratih, najmanjši na
glinavcih, vendar so razlike med razli č no zrnatimi kamninami minimalne.
Najve č je naklone dobimo na pobo č jih grap, ki potekajo v pre č nodinarski smeri.
Gre za smer, ki je hkrati pravokotna tako na plastnatost kamninskih skladov kot
tudi na smer narivanja Trnovskega pokrova. Nakloni so zelo veliki tudi ponekod
na severnih in južnih pobo č jih. V tem primeru gre za smer, ki je pravokotna na
smer klivažnih razpok, ki potekajo v smeri vzhod–zahod.
Gostota izvirov je najve č ja na poroznem pobo č nem materialu (16 izvirov/km²) in
na neprepustnih glinavcih (10 izvirov/km²). Na kompaktni kamnini se gostota
izvirov zmanjšuje z naraš č anjem velikosti zrn v kamnini. Gostota izvirov je
najve č ja na bolj položnih in na bolj strmih pobo č jih kot je vpadni kot kamninskih
plasti, saj na ta na č in nastane ve č prese č iš č in možnosti za iztekanje
vodonosnika. Izvirov je najve č v višjih nadmorskih višinah, kjer je hipsometri č na
krivulja površja konkavna. Gre za pobo č ja, kjer površinski in podzemni vodni
tokovi konvergirajo.
Na obmo č jih klasti č nih kamnin lahko pri č akujemo, da obstaja povezanost med
oson č enostjo površja in mehanskim razpadanjem kamnin in situ. Ob ve č jih
temperaturnih nihanjih nastane ve č ja koli č ina preperine, ki se akumulira v obliki
pobo č nega materiala. Č eprav je na obravnavanem obmo č ju v skupni površini ve č
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južnih kot severnih pobo č ij, ki so najve č krat tudi bolj strma od severnih, se
skoraj dve tretjini pobo č nega materiala nahajata na severnih pobo č jih. Obmo č ja,
prekrita s pobo č nim materialom, prejmejo v povpre č ju manjšo koli č ino
kvaziglobalnega Son č evega obsevanja kot so povpre č ne vrednosti celotnega
obravnavanega obmo č ja. Poleg tega severna pobo č ja, gledano tako v letni
koli č ini kot tudi po posameznih letnih č asih, prejmejo razli č no koli č ino energije,
ki je povezana z vpadnim kotom Son č evih žarkov in naklonom pobo č ja. Severna
pobo č ja

so

tako

z

relativno

nizkimi

vrednostmi

in

velikimi

nihanji

kvaziglobalnega sevanja in zaradi neskladnosti pobo č ij najbolj izpostavljena
mehanskemu preperevanju kamnin in akumulaciji pobo č nega materiala. Na
severnih pobo č jih, ki prejmejo najmanj energije, so nakloni najve č ji. Najve č
energije med severnimi pobo č ji prejmejo tista, ki so najbolj položna.
Strukturne

in

litološke

zna č ilnosti

so

vodilni

dejavnik

pri

oblikovanju

razvejanosti re č ne mreže. Eksogeni procesi so s preoblikovanjem površja v smeri
dinami č nega ravnovesja relativno hitro zabrisali sledi tektonskega delovanja v
mehansko slabo odpornih kamninah Grödenske formacije. Č e prihaja do
premikov ob prelomih, u č inkovitejši eksogeni dejavniki na površju le te hitro
zabrišejo. Re č na mreža dendriti č nega tipa se na obmo č jih z intenzivnimi
vertikalnimi premiki ni prilagodila tektonskim linijam, ampak so se manjši potoki
z majhnimi pretoki vrezali v mehansko slabo odporno kamninsko podlago po
conah šibkosti, ki se kažejo v obliki plastnatosti, klivaža v dinarski in alpski
smeri ter v obliki drugih razpok. Potoki, ki prite č ejo v Žirovsko kotlino, so
nanesli vršaje iz obmo č ja vododržnih kamnin Žirovskega vrha. Poljansko Soro so
odrinili na zahodni rob doline, njen desni pritok, Ra č evo, pa na južni rob kotline.
V Žirovski kotlini se je ob Sovodenjskem prelomu severovzhodno krilo dvignilo,
jugozahodno pa spustilo.
V primeru enotne kamninske zgradbe površja poskuša vodotok dose č i enotno
zmanjševanje strmca v svoji strugi od izvira proti izlivu, to je v smeri, v kateri se
pretok v strugi sorazmerno pove č uje. Vodotoki, ki se stekajo iz obmo č ja
Žirovskega vrha v smeri Sovodenjskega preloma, to je v smeri pogreznjene
Žirovske kotline, imajo konkavni oz. konkavno–premi vzdolžni profil. Nasprotno
pa imajo potoki, ki obmo č je Žirovskega vrha odmakajo proti severu, v tistih
odsekih, kjer te č ejo pravokotno na smer slemenitve, konveksno–konkavni ali
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konveksni vzdolžni profil. Pregibi v vzdolžnem re č nem profilu se pojavijo, kjer
se strmec na neki to č ki v re č ni strugi pove č a. Na obravnavanem obmo č ju so
pogojeni s spremembo zrnavosti kamnine, le redko pa s tektonskimi linijami.
Pojavljanje pregibov v potoku je znak, da vodotok poglablja svojo strugo in da
nastaja nova struga na nižjem nivoju.
Sistem površja je preplet manjših razli č no obsežnih sistemov, ki so razli č no
ob č utljivi na prilagajanje in obnavljanje. V kolikor se ravnovesje v enem delu
poruši, se u č inek spremembe odrazi v celotnem sistemu. Na ta na č in se sistem
sam uravnava. Tudi obravnavano obmo č je srednjepermskih klasti č nih kamnin je
zaklju č ena celota, vpeta v ve č je sisteme v prostoru in č asu in hkrati sestavljena iz
ve č manjših sistemov, ki so za č etniki vzpostavljanja ravnovesja na površju. Ob
zaklju č ku magistrskega dela ugotavljam, da so za kamnine Grödenske formacije
zna č ilni specifi č ni geomorfni procesi in geomorfne oblike, ki se razlikujejo od
oblik in procesov sosednjih obmo č ij z druga č no kamninsko sestavo.
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SUMMARY

The examined area of rocks of the Val Gardena Formation, located at the
‘Škofjeloško hribovje’ hill range, represents the most extensive closed area of
this kind of rocks, in Slovenia. Due to its vastness and depth, it is the most
convenient area for research of geomorphological processes and forms.
Mineralogy-wise, the rocks' crystal structure is relatively uniform. Differences
within the rock structure are due to differences in graining, stratification, scope
of tectonic deformations, and mineralogical maturity. These differences result in
various geomorphological processes and landforms. The dominant rock is lithic
feldspar quartz sandstone, which represents more than half of the examined area,
followed by mudstone, and conglomerate-related mineralogical structures. In the
direction towards the younger rock fractions of the Val Gardena Formation, the
content of quartz increases, whereas the content of unstable components, such as
feldspar, lithic grains, and carbonate binder, decreases. Rocks with more feldspar
grains and binding agent are subject to faster mechanical and chemical
weathering.
The examined area is part of the northern edge of the 'Trnovski pokrov' nappe,
composed of several small rock sheets. Due to compression, the examined area
elevated, broke into parts, and adjusted to new conditions. Next to the prevailing
Dinaric faults, some thrust sheets were depressed, whereas some were elevated
and eroded. The mechanical features of the Val Gardena Formation produced
minor movements between strata, in the form of slips, which compensated for the
tension in the rock structure. In the examined area, not many faults, and
consequently not many tectonic movements next to them, were produced. In most
cases the fluvial network did not follow the existing faults; instead, it was formed
regardless of the direction of the faults.
Exogenic processes – transformation of the surface in view of achieving a
dynamic balance – on the non-resistant rocks managed to cover the traces of
tectonics rather fast. The dendritic fluvial network did not adjust to tectonic lines
in the areas of intense vertical movements. Streams with low fluid-flows cut their
way in the mechanically rather non-resistant rock foundation, at the weak points,
which show in the form of stratification, cleavage in the Dinaric and Alpine
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directions, and other cracks. In longitudinal profiles of waterways, where the
slope of a riverbed increased, knickpoints appeared. The knickpoints in the
examined area were mainly produced as a result of the grainy structure of the
rocks, any only occasionally from tectonic lines. The emergence of knickpoints
in a stream is the sign of the stream deepening its bed – production of a new bed
at a lower level.
Today, the examined area has all the characteristics of fluvial landforms, tending
towards a balanced state, whereas traces of surface formation, under different
conditions of particular periods of the geological history, can be revealed in the
surface itself and in the rocks.
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