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GEOMORFOLOGIJA OZEMLJA
MEDVEDJIM BRDOM

MED

ČRNIM

VRHOM

IN

IZVLEČEK
V nalogi so predstavljene geomorfološke značilnosti območja med Črnim Vrhom in
Medvedjim Brdom. Markanten vpliv na relief imata Idrijski prelom in zapletena krovna
zgradba idrijskega ozemlja. Geomorfološka pestrost je na mikro nivoju rezultat menjavanja
dolomita, apnenca, konglomerata in nepropustnih paleozojskih kamnin. Na delu ozemlja
prevladuje kontaktni kras za katerega so značilne ponikalnice, požiralniki, aluvialne vrtače in
suhe doline. Na uravnanem dolomitnem površju prevladujejo dolci in vrtače. Na območjih s
strmejšim reliefom se je izoblikoval fluvialno denudacijski relief. Geomorfološke oblike so
predstavljene na geomorfoloških kartah izbranih območij.
KLUČNE BESEDE
Geomorfologija, geomorfološka karta, kontaktni kras, kras na dolomitu, kras na apnencu, kras
na konglomeratu, Godovič, Dole

GEOMORPHOLOGY IN THE REGION BETWEEN ČRNI VRH AND
MEDVEDJE BRDO
ABSTRACT
Region between Črni Vrh and Medvedje Brdo is geomorphologicaly very variegated.
Significant impact on surface have Idria fault and complicated Idrija nappe structure.
Geomorfic variety is result of combination dolomite, limestone, conglomerate, and
impermeable paleozoic rocks.
Great lithological diversity cause forming contact karst. Characteristic elements of contact
karst are disappearing streams, sinkholes, covered carst dolines and dry valleys. On the
leveled dolomite slopes appers »dolci«. Where inclination of slopes is high, fluvialdenudational processes had appeard. Geomorfic characteristics are shown on the
geomorfological maps of selected areas.
KEY WORDS
Geomorphology, geomorfological map, contact karst, dolomite karst, limestone karst,
conglomerate karst, Godovič, Dole
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1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je predstaviti glavne geomorfološke značilnosti ozemlja med Črnim
Vrhom in Medvedjim Brdom in jih prikazati na geomorfoloških kartah. Zaradi obsežnega
območja in pestrosti je znotraj proučevanega območja izbranih nekaj vzorčnih območij v
velikosti okoli 2 km². Ta območja sem podrobneje obdelal in predstavil na kartah v merilu
1:10.000. Geomorfološka karta je tako dovolj natančna in izraža geomorfološke posebnosti
ožjega območja. Navsezadnje je to nujno potrebno, saj se geološke in hidrološke razmere
spreminjajo na zelo kratke razdalje. Celotno območje je prikazano tudi v pregledni karti
1:25.000.
Za geomorfološko karto je potrebno analizirati in izpostaviti vse prisotne geomorfološke
oblike in za njih poiskati razloge nastanka in dejavnike, ki so na njih vplivali. Hkrati je s
proučevanjem mogoče odkriti temeljne geomorfološke razlike, ki jih pogojujejo geološke,
tektonske, hidrološke in petrografske značilnosti. Zaradi izjemne litološke pestrosti namenja
diplomsko delo poseben poudarek kontaktnemu krasu, krasu na dolomitu, konglomeratu in
krasu na apnencu. Pomembna so tudi fluvialno preoblikovana območja na dolomitu in
grödenskemu peščenjaku. Cilj diplomskega dela je izpostaviti geomorfološke razlike, ki
izhajajo iz zgoraj navedenih dejavnikov preoblikovanja reliefa, jih analizirati in podati vzroke
njihovega nastanka.
Zaradi dostopne literature s področja geomorfologije na dolomitu, sem na podlagi raziskav
Blaža Komaca na območju Žibrš, podrobneje predstavil geomorfološko dinamiko na
dolomitu. Ker je območje Žibrš sosedno območje s podobnimi geološkimi značilnostmi, sem
primerjal z njegovimi ugotovitvami moja terenska opazovanja v Ivanjih Dolinah in povirnem
toku Zale. Navsezadnje sestavlja glavni dolomit največji delež kamnin na površju
proučevanega območja in daje pečat geomorfni preoblikovanosti površja.
Potrebno je poudariti, da se je s tem območjem ukvarjalo veliko strokovnjakov z različnih
področij. Zelo podrobno so zaradi bližine idrijskega rudišča raziskane geološke razmere. Na
raziskavah idrijskega rudišča temelji razlaga geološke geneze jugozahodne Slovenije. Največ
literature, ki je na voljo, zajema območje okolice Godoviča. Območja Dol, Veharš in
Medvedjega Brda pa je manj raziskano. Zato gre tem območjem pripisati posebno pozornost.
1.2. METODE DELA
Pri zdelavi diplomskega dela sem uporabil induktivni pristop, ki je v geografiji zelo pogost.
Območje proučevanja je bilo izbrano na podlagi vedenja o tem prostoru. Na osnovi litoloških
razlik se je oblikovala hipoteza diplomskega dela in izbrala vzorčna območja (opazovanje). V
fazi raziskovanja sem proučil literaturo in vire in na terenu popisal geomorfne oblike
(analiza). Rezultat terenskega dela in kabinetnega raziskovanja so geomorfološke karte
(sinteza). Na koncu sledijo sklepi in hipoteze o nadaljnem geomorfološkem razvoju območja
(dedukcija).
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Grafikon 1: Metodologija
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Kabinetno delo je zavzemalo proučevanje literature in dosedanjih razprav, ki se posredno ali
neposredno tičejo obravnavanega območja in kraške problematike. Zlasti veliko literature je
iz področja geologije, tektonike, rekonstrukcij prvotnega geomorfološkega površja. Z
geološkimi in geomorfološkimi temami so se ukvarjali Mlakar, Čar, Placer, Habič, Mihevc in
Komac. Sama literatura in viri so bili dobra podlaga za delo na terenu. Večina literature se
nanaša na sosednja območja npr: Logaške Žibrše, Koševnik in Idrijski log. Pridobljene
ugotovitve sem poizkušal med seboj primerjati ali jih prenesti na konkreten primer mojega
območja. Tako je bilo marsikatero spoznanje iz literature dobra osnova za delo na terenu.
Tako podrobne geomorfološke obravnave na tem območju še ni bilo, zato podrobna literatura
do sedaj še ni bila na voljo. Odprlo se je mnogo vprašanj, novih pogledov na kraško tematiko.
Vremenske razmere so omogočale izvedbo terenskega dela v mesecu decembru in marcu. V
zimskem času mirovanja vegetacije je orientacija enostavnejša in površje bolje vidno. Na
terenu sem natančno proučil območja naselja Dole, povirni tok potoka Zala s pritoki, Ivanje
Doline, Šebalske ponikve in Dol. Kartiranje je predstavljalo poseben izziv na območjih z
gosto poraslim gozdom in grmovjem. V dolini Zale so terensko delo oteževala strma pobočja
na nestabilnih permskih skrilavih kamninah.
Vzorčni primeri območij so predstavljeni na kartah v merilu 1:10.000 in predstavljajo
značilne morfološke poteze območij. Karte v merilu 1:10.000 sem kupil na geodetski upravi
Slovenije in pridobil dovoljenje za uporabo v namene diplomskega dela. Pregledna
geomorfološka karta je v merilu 1: 25.000. Geološke in tektonske poteze so predstavljene z
geološko karto 1:100.000. Digitalni modeli reliefa so izdelani na osnovi karte 1: 10.000,
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prikazujejo izbrana območja in so izdelana v programu Surfer. Geomorfološke karte so
izdelane s programom Arc Wiew.
Pri posamezni geomorfološki karti izbranega območja sem se pri klasifikaciji in prikazovanju
geomorfoloških oblik zgledoval po diplomskem delu Andreja Mihevca. Zaradi uporabe
programa ArcWiew sem moral nekatere simbole prirediti lažji izvedbi geomorfoloških kart.
Pri izdelavi kart in geomorfološki analizi ter sintezi sem poskušal zadostiti koncepciji, ki jo
zahteva dobra geomorfološka karta
1.3. DOSEDANJE RAZISKAVE
GEOLOŠKE RAZISKAVE
Najprej je potrebno omeniti geološke raziskave, ki vključujejo izbrano območje.
Temeljno delo o nastanku krovne zgradbe idrijsko žirovskega območja je podal Mlakar
(1969). K temu dodaja še tektoniko in litografske ter stratigrafske značilnosti kamnin. Te
geološke strukture so dokaj statične in se kažejo zgolj v pestri litološki strukturi in pretrtosti
kamnin. Mlakar (2002) je podal tudi nekaj novejših geoloških ugotovitev za idrijsko območje.
O najnovejši neotektoniki poroča (Vrabec, 1994), ki je proučeval tektoniko Slovenije v
kenozoiku.
GEOMORFOLOŠKE RAZISKAVE
Literature s kraško geomorfološko tematiko je veliko, zlasti kraške razmere širšega območja
Godoviča, ki je bila nalogi v veliko pomoč.
Širši geomorfološki nastanek območja razlaga (Habič, 1968, str. 126), ki je mnenja, da je
Hotenjsko podolje poglobljeno v dvignjeni grudi. Takšne reliefne razmere nastanejo, če se
površje ob prelomu dviguje, hkrati pa ga erozijski in korozijski procesi znižujejo. Severno
pobočje na dolomitu je zniževala površinska erozija, južni apneniški del pa korozija z
zakrasevanjem. Med Črnim Vrhom in Godovičem so prisotne terase, ki so ostanek rečnih
strug, ki so tekle po nekdanjem podolju proti Ljubljanici.
O geomorfološkem razvoju Hotenjskega podolja omenja (Gams, 2004) pomembnost
tektonskega grezanja ob Idrijskem prelomu in pliocensko uravnavanje Belce in Idrijce na
Črnovrški planoti.
(Habič, 1987) je opravil tudi sledilne poizkuse na potokih v Godoviču. Razvodnico je določil
med Idrijco in Ljubljanico, a opozarja na pojav bifurkacije.
(Placer, 1971) ugotavlja povezanost kraških oblik, predvsem nastanek jam, z litografskimi
značilnostmi kamnin.
(Čar, 1971) podaja nekaj osnovnih značilnosti in podatkov o osamelem krasu na idrijskem.
Podrobno ga locira, zraven pa dodaja na katerih kamninah se je osameli kras razvil. (Čar,
1974) se je ukvarjal tudi z zakritim krasom v bližnji okolici Idrije.
Zaradi geomorfoloških značilnosti izbranega območja je bilo potrebno proučiti literaturo
tematike kontaktnega krasa, krasa na apnencu in krasa na dolomitu, ki ni nujno povezana z
izbranim območjem, a nudijo potrebno teoretsko analizo geomorfnih pojavov.
O kontaktnem krasu razpravlja tudi (Mihevc, 1979) v svojem diplomskem delu
Geomorfološka karta ozemlja logaških Rovt. Podrobno so predstavljene geomorfološke
oblike kontaktnega krasa in geomorfolške oblike na dolomitu in apnencu. Reliefne oblike je
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razdelil na poligenetske (slemena, dolci, glaciji), fluvialne (erozijske in akumulacijske),
kraške, kontaktne in a ntropogene reliefne oblike.
(Gams, 1994) v svoji razpravi z naslovom Types of contact karst predstavlja shematično
tipizacijo kontaktnega krasa. Glavnim tipom kontaktnega krasa je dodal še več podtipov.
- mejni – robni kras horizontalnega stika z vplivom alogene vode
- osamljeni kras v katerega se stekajo velike količine alogene vode »owerflow karst«
- kras z neprepustnimi plastmi, ki tvorijo pregrade koncentriranemu površinskemu
odtoku
- kras z vertikalnimi litografskimi kontakti
(Komac, 2003) se poglobljeno ukvarja z geomorfnimi oblikami in procesi na dolomitu.
Posebno so poudarjene geološke, hidrološke in geomorfološke značilnosti dolomita.
Predstavljeni so vplivi strukturnih oblik na površje. V doktorski disertaciji (Komac, 2005) pa
podrobneje analizira dolec kot značilno reliefno obliko na dolomitnem površju. Pomembne za
razumevanje oblike in nastanka dolca so morfološke značilnosti dolca, geneza dolca,
preperevanje in korozija.
Ker diplomsko delo vključuje tudi geomorfološke karte, moramo nameniti pozornost tudi
izdelavi in merilom dobre geomorfološke karte.
V doktorski disertaciji navaja Natek sledečo koncepcijo in legendo mednarodnih meril
geomorfološke karte (Natek, 1993, vc: Demek, 1972). Geomorfološka karta mora vsebovati
naslednje elemente:
- relief mora prikazovati kompleksno
- geomorfološka karta mora biti plastična
- geomorfološka karta mora biti čitljiva
- geomorfološka karta mora biti ustreznega merila
- pomembna je uporabnost geomorfološke karte
Geomorfološka karta mora prikazovati relief plastično iz karte mora biti mogoče ugotoviti
značaj reliefa, rekonstruirati faze njegovega razvoja, napovedati nadaljni geomorfološki
razvoj in ugotoviti njegove ekonomske vrednosti (Natek, 1993).
Nadalje mora geomorfološka karta po mednarodni koncepciji prikazovati naslednje:
- morfografijo in morfometrijo
- morfogenezo
- morfostrukturo
- morfodinamiko
- morfokronologijo
Detajlna geomorfološka karta mora biti popoln inventar vseh reliefnih oblik proučevanega
območja, zaradi česar je nujno potrebno vključiti kompletno topografsko podlago, vendar
moramo vsako reliefno obliko identificirati z geomorfološkega in ne zgolj morfografskega
vidika. Ker je ravno v tem razlika med topografsko in geomorfološko karto (Natek, vc:
Anheim, 1956).
Pomemben morfometrični podatek, ki ga mednarodna koncepcija izrecno zahteva je
nagnjenost pobočij. Izrazi se ga lahko na različne načine (barvni odtenki ploskovne barve, ki
prikazujejo genetske tipe reliefa). Na geomorfološki karti Celje je nagnjenost pobočij
prikazana na posebni foliji. Legenda karte 100.000 je morfogenetsko usmerjena, saj temelji
celotna karta na genetski klasifikaciji reliefnih oblik. To so medsebojno povezane skupine
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oblik in njihovih elementov, ki ji jih je preoblikoval in dal tipično podobo prevladujoč
geomorfni proces ali njihova kombinacija.
(Natek, 1993) je geomorfološke oblike delil na endogene in eksogene oblike. Eksogene oblike
deli na:
- denudacijske (sleme, vrh, preval, dolec, rob strukturne stopnje)
- fluviodenudacijske (soteska, erozijski jarek, V dolina, suha dolina, erozijska terasa…)
- fluvialne (slap, brzice, rečno korito)
- fluvioakumulacijske (naplavna ravnica, vršaj, terasa v akumulacijski naplavini)
- fluviokraške (slepa dolina, zatrepna dolina, suha dolina)
- kraške
- nivalne
- biogene
- antropogene
(Natek, 1993) posebej izpostavlja problem recentne dinamike geomorfoloških procesov. Z
gradacijo odtenkov ploskovnih barv, ki prikazujejo genetske tipe reliefa, je prikazal tudi
nagnjenost pobočij. Na tak način dobimo poenostavljeno karto recentnih geomorfoloških
procesov. Ne nadomesti pa ostalih metod prikazovanja recentnih pojavov. Za prikazovanje
delovanja recentnih geomorfoloških procesov se uporablja posebne znake. Npr. za Erozijske
jarke, grape, melišča in zemeljske plazove.
(Natek, 1993) izpostavlja probleme morfostrukturne analize:
- subjektivno ugotavljanje jakosti vpliva endogenih in eksogenih procesov
- hipoteza, da so večje oblike endogenega, manjše pa eksogenega delovanja
- zastarelost morfostrukturne analize (vse reliefne oblike nastanejo kot kombinacija
delovanja endogenih in eksogenih sil in, da je vsaka oblika odraz uravnoteženega
stanja (Natek, 1993, vc: Scheidegger, 1979)
- neupoštevanje tega, da lahko v različnih okoliščinah iz enake izhodiščne oblike
nastanejo različne reliefne oblike
- spoznanja tektonike niso povsem zanesljiva
- velik časovni presledek med nastankom geostrukture in časom, ko so eksogeni procesi
začeli na tem substratu oblikovati sedanji relief in pri tem bolj ali manj ekshumirali
nekdanjo geostrukturo, v kateri danes prevladujejo povsem drugačni endogeni premiki
(radialni), ki imajo pomemben delež pri nastajanju sedanjega reliefa
Potrebno je poudariti, da uporabljajo geologi reliefne oblike za ugotavljanje geoloških
struktur. Tako ne smemo pretiravati z geomorfološko interpretacijo endogenih oblik.
Konkretna geomorfološka karta mora izhajati iz konkretnega reliefa in ne hipotez. V tem
pogledu je zelo pomembna metoda geomorfološkega kartiranja, ki od raziskovalca
zahteva povsem konkretne interpretacije, ki jih mora vnesti v geomorfološko karto.
Pri morfokronološki analizi moramo upoštevati dvoje:
- reliefne generacije – kopičenje oblik različnega izvora iz različnih časovnih obdobij na
istem mestu
- zaporedje oblik, ki jih ustvarja isti sklop procesov. Tu so procesi izrazito zvezni, tako da
pravilna klasifikacija zahteva natančno reliefno analizo
Z geomorfološkim kartiranjem se je ukvarjal tudi Blaž Komac, ki je pri kartiranju razdelil
ozemlje na tako imenovane morfogenetske enote. Morfogenetske enote so območja v katerih
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potekajo enaki oziroma podobni procesi, tako po vrsti kot tudi intenzivnosti. V grobem
razlikujejo kraške, denudacijske in fluvialne procese. Na karti je s pomočjo vrisanih
geomorfoloških elementov in morfogenetskih enot lažje primerjati reliefne oblike in njihovo
genetsko opredelitev. Reliefne razlike je potrebno uvrstiti v logičen in razpoznaven sistem. V
majhnem merilu lahko ločimo ploskovne, točkovne in linearne reliefne oblike oz.
morfegenetske enote (Komac, 2003).
1.4. HIPOTEZA
Pestrost geomorfoloških oblik in procesov območja med Črnim Vrhom in Medvedjim Brdom
je posledica pestre geološke zgradbe, ki odločilno vpliva na interakcije med kraškim in
nekraškim reliefom.

2. MEJE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Kot je že v uvodu zapisano, je območje izbrano zaradi določene stopnje nepoznavanja tega
območja v strokovni literaturi, deloma pa gre za vprašanje geomorfoloških razlik na različnih
kamninskih osnovah. Ker območje zastopajo apnenec, dolomit, konglomerat, kremenovi
peščenjaki in skrilavi glinovci je geomorfološka izoblikovanost zelo pestra. Na apnencu
nastaja kraški relief, na dolomitu se prepletata fluvialni in kraški relief. Kateri tip reliefa na
dolomitu je nastal je odvisno naklona in litoloških razlik dolomita samega. Na konglomeratu
nastaja podobno površje z menjavanjem fluvialnega in kraškega reliefa. Na kremenovih
peščenjakih in skrilavih glinovcih se je oblikoval fluvialni relief. Ob stikih, kjer priteče
alogena voda z nekraških kamnin na kraške, pojavljajo kontaktne kraške oblike.
V večini primerov je meja med tipi reliefa ostro vidna. Posamezne značilnosti med območji
lahko med seboj součinkujejo in ustvarjajo med enotami zvezen prehod.
Izbrano območje je interesantno tudi zaradi različnih nadmorskih in relativnih višin. Dolska
planota z višinami okrog 800 metrov nad morjem sega najvišje na Mravljišah (867 m). Proti
Idriji se s planote relief strmo spušča do nadmorskih višin 320 metrov. Južno od dolske
planote, v dolini Zale, znašajo nadmorske višine med 350 in 650 metrov. Vzpetine, ki
obkrožajo potok Zalo segajo nad 800 metrov. Za Ivanje Doline so značilne nadmorske višine
med med 670 in 750 metri, za območje Godoviča 570 – 660 metrov. Površje se z Dola (550
m) proti Črnemu Vrhu dvigne do 750 m.
Območje sestavljata približno dva enaka dela ozemlja, ki ju ločuje Idrijski prelom. Središče
območja predstavlja naselje Godovič. Če zaokrožimo območje, poteka meja obravnavanega
območja nekako takole: Dole – Veharše – Ivanje Doline – Mačkov grič – Šebalske ponikve –
Dol, kmetija Andrejač – Pilen vrh – Lovke – Godovič – Jelenšek – povirje potoka Zala –
Dole. Površina območja meri cca. 20 km². Večina ozemlja sodi v občino Idrija, del v občino
Logatec.
Severno od Godoviča je območje omejeno po glavnih slemenih, ki ločujejo hidrografsko
mrežo pritokov povirnega dela Sore od vodotokov ki gravitirajo proti Idrijci. Tako poteka
skrajni rob obravnavanega območja v liniji naselij Dole in Medvedje Brdo (zaselek Veharše).
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Dole z Veharšami so uravnan in mestoma zakrasel svet v katerega se zajedajo grape potoka
Zala.
Vzhodno od Godoviča je območje zajeto do linije Mačkov grič (617 m) preko Idrijskega
preloma do območja Ivanjih dolin. Območja, ki hidrografsko gravitirajo proti Pikeljskim
vodam in Žejni dolini pri Hotedršici niso vključena v proučevano območje.
Jugozahodno od Godoviča sega obravnavano območje do linije, ki povezujejo vzpetine:
Šebalski vrh (663 m), Pilen vrh (750 m) in Lovke (760 m). Relief se postopno dviguje proti
vrhovom vzpetin nad naseljem Predgriže. Na apnencu je površje zakraselo, na dolomitu
prevladuje fluvialni relief. Na stiku med kamninama pa so se oblikovale kontaktne kraške
oblike.
Severozahodno od Godoviča je v območje zajet povirni del potoka Zale in sicer med
kmetijami Menart, Jakš in Blažič. Zanimivo je, da vsaka od teh treh kmetij sodi v drugo
naselje. Menart – Godovič, Jakš – Jelični vrh, obe kmetiji sta v idrijski občini. Kmetija Blažič
spada v naselje Medvedje brdo v logaški občini. To zgovorno priča, da je povrni del Zale
odmaknjeno območje z intenzivnim propadanjem kulturne pokrajine.
Na razmeroma velikem območju sem za kartiranje geomorfoloških kart izbral pet
zanimivejših lokacij. To so:
Dole
Za območje je značilen stik srednjetriasnega konglomerata in breče na katere so narinjeni
paleozojski kremenovi peščenjaki in glinovci. Nariv predstavlja pasivno geološko strukturo
izraženo zgolj v litologiji brez recentnih premikov. Zaradi razlik v kamnini nastajajo razlike v
reliefu in geomorfoloških oblikah.
Geomorfološko so Dole (4 km²) zakrasela planota na razvodju med Soro in Idrijco. Planota je
dokaj enotnih nadmorskih višin (800 m), a močno razčlenjena. Okrog dveh glavnih
poglobljenih uravnav z debelejšo prstjo so nastale Zgornje in Dolenje Dole. Preko planote se
razprostirajo nizi vrtač in dolcev. Med njimi so vmesne vzpetine, ki segajo do 870 metrov
visoko.
Glavne geomorfne oblike so: dolci, aluvuialne vrtače, brezna, jama, ponori, samotarji,
grbinasto površje, slemena, struge in doline potokov.
Godovič - Ivanje Doline
Glavne litološke značilnosti predstavljajo stik prevladujočega triasnega glavnega dolomita in
krednih apnencev. V neposredni bližini poteka Idrijski prelom z aktivno desnozmično
tektoniko.
Geomorfološko gledano predstavljajo Ivanje Doline površje na nadmorskih višinah med 670
in 750 m. Ivanje Doline so za okoli 100 metrov višje od podolja pri Godoviču. Nad Ivanjimi
Dolinami se nahajata Jelenšek (812 m) in Zalarjev vrh (830 m). Proti vzhodu prehajajo Ivanje
Doline v hidrografsko območje Pikeljskega potoka. Osrednje območje Ivanjih Dolin
predstavlja suha dolina, ki se razteza med Cesarjem in dnom podolja v Godoviču. Prečno na
suho dolino so se izoblikovali nizi dolcev in posamezne vrtače. S pobočij Zalarjevega vrha so
se prečno na suho dolino izoblikovale pobočne grape z občasnim vodnim tokom.
Glavne geomorfne oblike so: vrtače, kamnito apneniško površje, aluvialne vrtače, dolci,
samotarji, trdini, suha dolina, ponori, požiralniki, struge in pobočne doline potokov in izrazita
slemena.
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Godovič – Šebalk
Litološko gre za stik glavnega dolomita in krednih apnencev. Meja med obema kamninama
morfološko ni izrazita. Zaradi zveznega prehoda ter menjave dolomita in apnenca je veliko
kontaktno kraških oblik. Markaten vpliv na geomorfološke in hidrološke značilnosti imata
Idrijski in Zalin prelom.
Naselje Godovič leži na dnu podolja ob Idrijskem in Zalinem prelomu. Nad podoljem se
dvigata Črnovrška planota in Jelenšek (812 m). Na glavnem dolomitu v Šebalku se je
izoblikoval fluvialni relief s Šebalskim potokom. Strmec potoka je majhen. Na dolomitni
podlagi teče tudi Pagonova mlaka. Ob stiku z apnencem potoka ponikneta in oblikujeta
kontaktno kraške oblike. Na apnencu je površje močno zakraselo.
Glavne geomorfološke oblike so: podolje ob Idrijskem prelomu, pobočja nad podoljem,
vmesne vzpetine, lokalna rečna mreža s slemeni in pobočnimi dolinami, dolci, požiralniki,
ponikalnice, erozijsko akumulacijske terase in vrtače.
Godovič – Dol
Litološko enotno območje s krednimi apnenci.
Z geomorfološkega stališča je območje Dola zanimivo, ker predstavlja reliefno stopnjo med
Godovičem in Črnovrško planoto. Reliefna stopnja je razčlenjena z zakraselimi pobočnimi
uravnavami. Dol je zakraseli suhi dolini podobna oblika. O tem ali jo je oblikoval vodotok z
Idrijskega hribovja ali ne, so mnenja zaradi pomanjkanja strokovnih argumentov deljena.
Geomorfološke oblike: vrtače, pobočne uravnave in terase, suha dolina, kamnito kraško
površje z bloki apnenca, brezna in mikro kraške oblike.
Povirje Zale
Zelo zapletena geološka zgradba. Menjavanje apnencev, dolomita in konglomerata,
grodenskih peščenjakov in skrilavih kamnin je litološki odraz pretekle tektonike.
Povirje Zale se zajeda med dolsko planoto in Veharšami ter nizom vzpetin: Okroglica (757
m), Jelenšek (812 m) in Zalarjev vrh (830 m). Relativne višine dosegajo 300 metrov.
Za celotno dolino Zale so značilni močni linijski in ploskovni fluvialnodenudacijski procesi,
kar povzroča težko prehodnost med Idrijo in Godovičem. Izrazite so bočna, globinska in
zadenjska erozija. Kraških pojavov je malo in so omejeni na sleme Jelenšek – Zalarjev vrh.
Številni izviri se pojavljajo ob stiku triasnih in paleozojskih kamnin.
Zaradi litografskih značilnosti, tektonske pretrtosti in strmega reliefa izrazito prevladuje
fluvialni relief z oblikami: dolina Zale, grape, slemena, prepadne stene, usadi, erozijski jarki
in nestabilna eroziji izpostavljena pobočja.
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Karta 1: Okolica Godoviča

Vir: Topografska karta 1: 25.000, Godovič 131
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3. GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
Izbrano območje je zanimivo iz več vidikov. Pri Godoviču se stikata dve makro regionalni
enoti. To sta alpski in dinarsko kraški svet. Območje je na eni strani omejeno z Javornikom in
s Črnovrško planoto. Ob Idrijskem prelomu se je oblikovalo podolje, ki se razteza med
Kalcami in Godovičem in je kraško razčlenjeno. Na drugi strani podolja se razteza Rovtarsko
hribovje. Severozahodno od Godoviča se v porečju Zale pričenja Idrijsko hribovje.
Karta 2: Topografska karta širšega območja

Vir: Interaktivni atlas Slovenije, 2005
Geološki in hidrološki vidik območja sta natančneje predstavljena v naslednjih poglavjih, zato
so v uvodu podane klimatske, petrografske in biogeografske značilnosti območja ter družbene
geografske poteze. Večina območja spada v hribski pas. Hotenjsko podolje do Godoviča pa
uvrščamo v kategorijo dna kraških polj in podolij.
Območje Godoviča uvrščamo po bioklimatski delitvi v vlažno klimo alpskega in dinarskega
višavja. Julijske temperature zanašajo v povprečju med 16 in 18° C. Povprečna letna količina
padavin znaša do 2000 mm. November je najbolj namočen mesec v letu. Povprečno število
dni v letu s padavinami nad 1 mm je med 120 in 130 dnevi. Maksimalne dnevne višine
padavin znašajo 150 mm (Geografija Slovenije, 1998), podatek, ki je zelo pomemben za
geomorfološke procese v fluvialnem reliefu.
Količina padavin za nekatere bližnje merilne postaje:
Hotedršica (1961 – 1990): 1850 mm padavin na leto, indeks mediteranskosti 10,6.
Črni Vrh (1961 – 1990): 2589 mm padavin na leto.
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Rovte nad Logatcem (705 m):
(1987 – 2001) - 1858 mm, indeks mediteranskosti 10,3
( 1961 – 1990) - povprečne temp. januar (1,9 °C), julij (17,3 °C), leto (7,8 °C).
(Klimatografija Slovenije Temperature / Padavine, 1961 – 1990)
Po bioklimatski pasovitosti sega območje v hribski pas, najvišja območja (Dole s
temperaturno inverzijo) v nižji gorski pas. Tudi za območje Šebalka lahko sklepam, zaradi
geomorfoloških potez, da ima karakteristike kraških polj s temperaturno inverzijo.
Prsti tega območja lahko v grobem razdelimo na naslednje tipe:
Rendzina, plitva prst na apnencu in dolomitu (Sleme, Pilen vrh, Jelenšek).
Rjava pokarbonatna prst, debelejša prst, zaradi obilnih padavin izprana (Dole, Dol, Šebalk,
Ivanje Doline). Evtrična rjava prst, nastaja na paleozojskih silikatnih kamninah (Dole, Zala).
(Psevdo)oglejene prsti (ob potoku Potočna – Šebalski potok).
Naravno vegetacijo v največji meri zastopa združba jelovo bukovih gozdov (Geografija
Slovenije, 1998). Antropogeno pogojena smreka je prisotna vsepovsod. Med Dolami in
Ledinami je po karti Potencialne naravne vegetacije Slovenije zastopana združba gorskih
bukovih gozdov. Na izpostavljenih mestih, kjer prevladujejo sušnejši pogoji s plitvimi prstmi
rastejo rdeči bor, črni gaber, mali jesen in brinj. Ob Potočni najdemo tudi vlagoljubne rastline.
Najpomembnejše naselje Godovič se je ob zadnjem popisu leta 2002 v primerjavi s prejšnjim
popisom povečalo za 20%. K temu je vplivalo kar nekaj dejavnikov. Gospodarski razvoj IMP
Klime v Godoviču in priseljevanje Idrijčanov je deloma omogočil tudi relief. 2 km široko
podolje pri Godoviču predstavlja dovolj prostora za razvoj industrijskih dejavnosti in rast
naselja Godovič. Idrija za tovrstno širitev v dolini Idrijce nima prostora. Po centralnosti
naselij sodi Godovič v 2-3. stopnjo. Ostala naselja rastejo počasneje ali stagnirajo.
Prebivalstvena statistika znotraj posameznega naselja bi v nekaterih območjih, zlasti Jelični
vrh, pokazala drugačno prebivalstveno stanje. Težko prehodna območja Zale so skorajda
izpraznjena. Naselja nimajo izoblikovanih vaških jeder. To so zaselki in samotne kmetije.
Naselja so nastala na zložnejših pobočnih policah ali slemenih, kjer je vsaj malo uravnanega
sveta. Dole so nastale ob uravnavi. Poleg ravnega sveta, ki je primerno za kmetijsko
obdelovanje, je na poselitev vplivala tudi debelejša prst.
Meje naselij so velikokrat nejasne ker upoštevajo občinske meje in hidrografske meje. Kar
kaže na obrobnost območja v primerjavi do občinskih središč. Primer: samotne kmetije v zg.
toku Zale pripadajo dvema občinama (Idrija in Logatec) in trem naseljem (Medvedje Brdo,
Jelični Vrh in Godovič).
Preglednica 1: Spreminjanje prebivalstva 1869 – 2002
Naselje

1869

1900

1931

1961

1971

199

indeks
2002 staranja
2002
131
34,3
656
47,2
72,2
203

126

134

487

481

1981

1991

DOLE
182
156
139
133
111
91
GODOVIČ
499
517
532
454
413
443
MEDVEDJE
294
281
368
261
217
204
BRDO
JELIČNI
354
427
338
136
120
123
VRH
ČRNI VRH
490
506
440
467
408
472
Vir: Statistični urad RS, popis 2002, Krajevni leksikon Slovenije

99
546

54,3
75,3
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Ugodna prometna lega Godoviča je odraz oblikovanosti reliefa, ki je nižji in bolj prehoden od
okolice. Nižji relief doline Idrijce preko doline Zale in podolja vse do Kalc je nastal ob
Idrjskem prelomu. Ob Idrijskem prelomu se je oblikovala glavna prometna os. Prometno
gravitirajo naselja proti Idriji in Logatcu ter Ljubljani, ki predstavljajo največja zaposlitvena
središča. Zaradi ugodne lege pridobiva Godovič vedno večjo središčno vlogo in s tem
gravitacijsko moč. Godovič predstavlja križišče ob Keltiki preko katerega je mogoče priti iz
Vipavske doline v Poljansko dolino in iz Logatca proti Idriji in Tolminu.
Gospodarsko je Godovič prepoznaven po klimatskih napravah podjetja Hidria IMP Klima
d.o.o. Hidria IMP Klima d.o.o. iz Godoviča razvija, proizvaja in trži elemente in sisteme za
prezračevanje in klimatizacijo. Družba, ki v tej pravni obliki deluje od leta 1991 danes
zaposluje 275 ljudi, ki s svojim strokovnim znanjem in s pomočjo sodobne tehnologije in
avtomatizirane proizvodnje ustvarjajo kakovostne izdelke in rešitve. Hidria odpira tudi inštitut
Hidria Inštitut Klima d.o.o. Glavne dejavnosti Hidria Inštituta Klima so: razvojno
raziskovalni projekti za razvoj novih, okolju prijaznih in učinkovitih prezračevalnih, hladilnih
in ogrevalnih sistemov, izvajanje meritev in preizkušanj v sodobno opremljenih laboratorijih
ter izvajanje storitev za zunanje uporabnike v Sloveniji in tujini. Objekt inštituta, ki je v
izgradnji, bo z vso merilno opremo in merilnimi linijami za 15 različnih laboratorijev
postopoma opremljen do konca leta 2007, ko bo v njem predvidoma zaposlenih okrog 40
strokovnjakov (http://www.imp-klima.si/skupina.asp).
Kmetijska dejavnost agrarnega prebivalstva v naseljih na obravnavanem območju je
usmerjena v živinorejo. Močan pomen imajo tudi dopolnilne dejavnosti (žage, izdelovanje
palet, prodaja hlodovine). Prevladujejo polkmetje, čistih kmetov, ki se ukvarjajo samo s
kmetijstvom je malo. Zemljišča so deloma razdrobljena, deloma v celkih.
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4. GEOLOŠKA ZGRADBA OBMOČJA
4.1. TEKTONSKI RAZVOJ OZEMLJA
KROVNA ZGRADBA (povzeto po (Mlakar 1969, str. 17 – 35)).
Za razumevanje krovne zgradbe okolice Godoviča je potrebno predstaviti širšo zgradbo
idrijsko-žirovskega ozemlja. Zaradi bližine idrijskega rudišča živega srebra in geoloških
raziskav s katerimi so ugotavljali nastanek in lastnosti idrijskega rudišča je območje geološko
zelo dobro proučeno.
Pokrov je prostrana narivna masa, tektonsko precej samostojna, ki je bila vsaj v enem delu za
več kilometrov narinjena na tujo podlago ob prvotno horizontalni narivni ploskvi. Poudariti je
potrebno, da ne gre za povsem prosto plavajočo maso brez povezave s korensko cono.
Pokrovi so narinjeni na avtohtono podlago, ki jo sestavljajo zgornjekredni apnenec in
eocenske kamnine. Eocenske plasti najdemo vzdolž Idrijce in Nikove, v Bratuševi grapi in v
grapi za Belim potokom. Eocenske kamnine so povprečno debele med 50 in 100 metri.
Geologi na podlagi vrtin ugotavljajo, da meri površina avtohtone podlage pod starejšimi
kamninami najmanj 22 km².
Na avtohtono podlago je narinjenih več pokrovov.
Prvi, Koševniški pokrov, je povprečno debel od 100-150 metrov, ponekod tudi do 300
metrov. Sestavlja ga kredni apnenec (svetlo siv do črni apnenec). Območje pokrova
sestavljajo območja v okolici Idrije, južno od Medvedjega Brda, Kanomlje, Nikove, Divjega
jezera, vzdolž potoka Zale, pri Logu in Godoviču.
Drugi, Čekovniški pokrov, imenujejo danes Čekovniška vmesna luska (Mlakar, 2002).
Je na površju viden na velikem območju Koševnika, Čekovnika in Godoviča. Drugi pokrov
sestavlja noriški dolomit in karnijske plasti. Zgornjetriasni dolomit leži na krednem apnencu.
Plast noriškega dolomita je debela do 300 metrov, povprečno med 150-200 metrov, južno od
Medvedjega Brda se lokalno celo izklinja. Karnijske plasti leže v drugem pokrovu na
zgornjetriasnem dolomitu in segajo največ do 25 metrov debeline. Karnijske plasti so pogoste
na noriškem dolimitu med Idrijo in Medvedjim Brdom. Severno od Godoviča so na noriškem
dolomitu kot erozijski ostanki.
Tretji, Idrijski pokrov je najbolj komplicirana narivna enota. Idrijski pokrov grade
jugovzhodno od Idrije karbonske, permske, srednje in zgornjetriasne plasti. Sestavljajo ga
paleozoiski glinasti skrilavec, grodenski peščenjak, zgornjepermski in spodnjeskitski dolomit,
in spodnjeskitske skrilave kamnine. Skladi so na površju na ozkem območju med Logom in
Medvedjim Brdom. Po (Mlakar, 1969) sestavljata Idrijski pokrov dve enoti. Prva enota leži v
inverzni legi, druga v normalni legi. Prvo enoto (vc: Placer 1981) pa imenuje Kanomeljska
vmesna luska in drugo Idrijska notranja narivna gruda, ki jo uvršča v Trnovski pokrov. V
slednji so geološke razmere zapletene zaradi srednjetriasne tektonsko – erozijske diskordance
in alpskih ter prečnoalpskih prelomov iz istega obdobja. Na ravni narivnih ploskev nižjega
reda še ni dokončno rešeno vprašanje o povezavah narivnih enot na območju Idrije, Cerknega
in Žirov.
Četrti, Žirovsko trnovski pokrov, pokriva večji del idrijsko žirovskega ozemlja. Grajen je iz
gornje paleozojskih, triasnih, jurskih, krednih in eocenskih plasti, ki se nahaja severno od
tretjega pokrova.
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4.2. TEKTONIKA
Triasna, danes neaktivna preloma, v smeri Z-V sta preloma Urbanovc - Zovčan, Dolenčev
prelom. Slednja preloma in narivi se danes kažejo zgolj v pestri litološki zgradbi. Med
najstarejšimi prelomi sta alpsko usmerjena preloma Lomsko-Zavraški prelom in Ledinski
prelom. Močnih prečno alpskih prelomov na Idrijskem ne poznamo (Mlakar, 1969).
Po oblikovanju staropliocenskega ravnika so se odnosi med različnimi kamninami spreminjali
le še v manjši meri, saj so že pred njegovim nastankom zamrle vse deformacije
tangencialnega tipa (gubanje, narivanje, luskanje). V okviru radialne tektonike – neotektonski
prelomi, pa so se odvijali zmiki vzdolž dinarsko in prečnodinarsko usmerjenih prelomov.
Dvigovanje ozemlja je bilo zelo intenzivno. Odnosi med kamninami pa se pri tem niso
spreminjali (Mlakar, 2002).
Daleč najpomembnejši prelom je Idrijski prelom z vpadom okrog 70° proti SV, desnozmični z
zmikom 2,5 km (Mlakar, 1969). Vzporedno poteka Zalin prelom v oddaljenosti 1 km.
(Mlakar, 2002).
Idrijski prelom je zelo aktiven. Premik 1cm na leto je bil zmerjen na podlagi spremembe
lokacij trigonometričnih točk (Vrabec, 1994; vc: Vodušek, Čar, Pišljar 1993). Baze podatkov
kažejo, da je Idrijski prelom cona večih vzporednih prelomov (Vrabec, 1994).
Med Idrijskem in Zalinem prelomom je pri Godoviču nastalo do 2 km široko podolje, ki se
razširi in nadaljuje proti Hotedršici. Kamnine so močno pretrte, na dolomitu se je izoblikoval
fluvialni relief.
Reliefno je razpoznavno godoviško tektonsko okno iz krednih apnencev. Reliefno je območje
Slemena nad Godovičem malce višje od okolice v dolomitu ter ima izrazito dinarsko
slemenitev.
4.3. LITOLOŠKO STRATIGRAFSKE RAZMERE OZEMLJA
Povzeto po (Mlakar 1969, str. 6 – 17).
Permkarbonske plasti
Črno in temno sivi skrilavi glinovec z lečami sivega melja in kremenovega peščenjaka.
Te kamnine se pojavljajo v ozkem pasu med Mravljišami, Zg. Dolami in kmetijo Peljhan.
Permske plasti
Sivi in rdeči grödenski skrilavec, alevrolit, kremenov peščenjak in konglomerat (Mlakar,
1969).
Permske plasti se na površju raztezajo v desnem pobočju Zale med kmetijo Ferjanc do
Veharš. Reliefno gledano se permske plasti nahajajo tako na vrhu slemen kot pobočjih, nad
katerimi se strmo nadaljujejo pobočja v dolomitu in apnencih. Reliefne stopnje so posledica
različne mehanske odpornosti kamnin.
Triasne plasti
So najbolj zastopane, kar je posledica neprekinjene sedimentacije. Spodnjeskitske plasti
sestavljajo dolomite, apnenoskrilave kamnine, sivi zrnati in plastovit dolomit, skrilavi lapor,
lapornat apnenec in apnenec. Pogost je tudi dolomit z oolitno strukturo. Peščenosljudnat
dolomit, sivi dolomit in zrnat dolomit najdemo na območju Veharš med Dolami in Zalo. Na
stiku skitskega sivega dolomita z rdečimi kremenovimi peščenjaki iz perma se v povirju Zale
pojavlja veliko izvirov.
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Gornjeskitski dolomit je v primerjavi z spodnjeskitskim dolomitom brez kremena in sljude.
Njegova debelina dosega med 80 in 150 metrov. Vmes med dolomitom se menjavajo sivi
lapornati skrilavec, laporni apnenec in apnenec. Ponekod je v apnencu sinsedimentna breča.
Debelina apneno lapornih sedimentov je do 200 metrov. Te plasti najdemo tudi na območju
Veharš in kmetije Bezeljak. Relief med kmetijo Bevk in Veharšami je povečini uravnan (nad
800 m.n.v.) in zakrasel.
Langobardski konglomerat je navadno debelo skladovit in ponekod vsebuje pole zelenega
tufskega peščenjaka. Pojavljajo se tudi temno sivi plastovit ali masiven jedrnati apnenec z
roženci, rdečkasti apneni peščenjak in skrilavec. Po stopnji zaobljenosti prodnikov (1,2 – 3,4)
se sklepa, da je znašala dolžina transporta med dvema in štirimi kilometri. Na območju Gor in
Dol dosežejo plasti debeline celo 400 metrov. V coni Zagoda, Anžica in Medvedjega Brda pa
skoraj izključno najmlajši langobardski stratigrafski členi (tuf, tufit in gomoljat apnenec).
Langobardske plasti sestavljajo večino dolske planote, ki je deloma uravnana in zakrasela.
Cordevolske plasti zajemajo beli luknjičasti zrnati dolomit, črni ploščasti apnenec in svetlo
sivi zrnati grebenski apnenec. Pestri sedimentacijski pogoji so krojili razvoj tudi v tem
obdobju. Razlikuje se štiri razvoje teh plasti. Dolomitni, apnenčasti in dva dolomitno-apnena
razvoja. Apnene cordevolske plasti se nahajajo tudi na območju Medvedjega Brda (črni
ploščasti cordevolski apnenec z rožencem s polami črnega skrilavega laporja) in na vrhnjem
delu kopastega vrha Čelo nad Zalo. Vrh Čelo se je izoblikoval zaradi odpornejših mehanskih
lastnosti od kamnin v okolici. Skladi so debeli do 400 metrov in postopoma prehajajo v
langobardske plasti.
Karnijske plasti so popolnoma zastopane le na območju Žejnih dolin. Sem uvrščamo sivo
rjavi zrnat dolomit, peščenjak, konglomerat, lapor, temno sivi apnenec z roženci in plastovit
apnenec. Na območju Medvedjega Brda naletimo na sivi laporasti apnenec, ki leži na
cordevolskem apnencu. Na območju Jelenška (812 m) in Okroglice (757 m) je prisoten sivi
plastovit apnenec. Vrhova sta v veliki meri rezultat mehansko odpornejše kamnine.
Noriške plasti vsebujejo na idrijskem ozemlju le glavni dolomit, ki je navadno plastovit,
svetlo do temno siv in se lomi ostrorobo. Glavni dolomit se razprostira v Šebalku in Ivanjih
dolinah.
Kredne plasti
Zajemajo velika območja na Idrijskem.
Spodnjekredne plasti sestavlja temno sivi skladoviti bituminozni apnenec s tanjšimi polami
sivega zrnatega dolomita. Slednje kamnine se nahajajo zahodno od preloma Zala. Sem sodi
celotno proučevano območje okoli Dola in Andrejača ter del Šebalka. Za relief je značilna
dinarska slemenitev. Večji vpliv na generalno izoblikovanje reliefa ima idrijska prelomna
cona kot litološka sestava.
Med zgornjekredne sklade uvrščamo svetlo sivi do beli masivni rudistni apnenec.
Kredne plasti so omejene z narivnimi ploskvami ali pa leže v podlagi starejših kamnin. Zato
njihova debelina ni jasno določljiva. Spodnjekredni apnenec naj bi dosegal debelino okoli 100
metrov. Zgornjekredni apnenec pa vsaj 500 metrov.
Kvartarne plasti
Najdemo vzdolž Idrijce, Zale in drugih večjih potokov. Pod strmimi pobočji se kopiči grušč,
ki ga hudourniške vode odnašajo po toku navzdol.

18

Karta 3: Geološka zgradba
DOLE

ZALA

IVANJE
DOLINE
GODOVIČ
ŠEBALK
DOL

Vir: Osnovna Geološka karta Postojna 1:100.000, 1967
LEGENDA
K²2³ - rudistni apnenec z roženci, zg. kreda
K ₁,₂ – temno siv apnenec, zrnat dolomit, sp. kreda
T²₃+³, T¹₃ - glavni dolomit , karbonatne in klastične kamnine, zg. trias
² T²2 - bel zrnat dolomit in apnenec, sr. trias
¹T²2 - peščenjaki, tufski lapor, breča, konglomerat, sr. trias
T¹₂ ‐ dolomit, sr. trias
T²1 - ooliten apnenec, sljudnat skrilavi peščenjak, laporni apnenec, sljudnatdolomit
P₂ - kremenov peščenjak, skrilavi glinovci, sr. karbon
C₂ - kremenovi peščenjaki, skrilavi glinovci, sr. karbon
- prelom
- nariv, luska
DOL - izbrano območje
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5. HIDROLOŠKE POTEZE OZEMLJA
Zaradi zakrasevanja na proučevanem območju rečna mreža ni povsod neprekinjeno razvita.
Samo potok Zala ima sklenjeno rečno mrežo in se površinsko izliva v Idrijco. Ostali vodotoki
so kratki, imajo majhne pretoke in slabo razvito rečno mrežo. Ob stiku z apnencem svojo
površinsko strugo prestavijo v podzemne kanale.
Potok Zala meri od izvira do izliva v Idrijco ok. 8 km, Na proučevanem območju od izvira do
linije vrhov Čelo – Okroglica pa 2,2 km. Strmec na proučevanem območju Zale znaša med 5º
in 10º. Zala izvira v številnih izvirih 750 metrov visoko. Med Čelom in Okroglico se struga
Zale nahaja na 500 metrih. V Idrijco se Zala izliva na višini 330 metrov.
Zala doseže na proučevanem območju tretji red vodotoka, kar kaže na povirnost potoka z eno
glavno dolino v katerega se vključujejo manjše grape prvega in drugega reda.
Dolžina vodotokov na km² znaša 5,8 km. Dolžino sem izmeril na podlagi TTN 1: 10.000
vsem pritokom, grapam in potoku Zala. Dolžina vseh vodotokov izbranega območja znaša
17,4 kilometra.
Struga Zale meri pod Veharšami do enega metra. Zala nato hitro poglablja svojo strugo, pod
Lenartom doseže struga potoka ponekod globino 2-3 metrov. Pod Jakšem Zala zmanjša
strmec, dno je nekaj metrov široko, 1-2 metra globoko strugo obdaja manjša holocenska
terasa. Ob visokih vodah je holocenska terasa poplavljena. Zaradi neposeljenosti v zgornjem
toku Zale poplave ne omejujejo človeških dejavnosti.
Omeniti velja še potok Potočna pri godoviškem Bajerju. V dolžino meri ½ kilometra, nato se
izlije v umetno jezero Bajer. Od Bajerja naprej se potok imenuje Šebalski potok, nato pa po 1
km ponikne v Šebalskih ponikvah. Strmec potoka je zelo majhen in znaša 1,5º. Potočna izvira
na nadmorski višini 600 metrov, Šebalske ponikve pa ležijo na 565 metrih nad morjem.
Potočna teče po svoji naravni strugi, ob kateri je do 70 metrov široka zamočvirjena dolina z
ravnim dnom. Po Bajerju je Šebalski potok speljan v umetni kanal vse do Šebalskih Ponikev.
Šebalkov potok doseže drugi red vodotoka. V podzemlju se vode Šebalskega potoka v veliki
meri usmerijo proti Idrijci. Poplave v manjšem obsegu so ob potoku Potočna običajen pojav,
zaradi mokrotnih travnikov ne prihaja do škod v kmetijstvu. Umetno jezero Bajer lahko s
svojo zajezitvijo ublaži visoke vode potoka. Od Bajerja naprej je potok reguliran in zaradi
majhnega strmca ne erodira utrjenih kanalov. Pri Šebalskih ponikvah zapolnijo visoke vode
celotno kotanjo ponikev in najnižje dele ob potoku pred ponikvami.
Pretokov na Zali in Šebalskem potoku nisem meril. V času terenskega opazovanja je bilo v
strugah potokov malo vode. Tako Zala kot tudi Šebalkski potok imata v sušnih obdobjih zelo
malo vode.
Na proučevanem območju potekajo razvodja med rekami Idrijco, Ljubljanico in Poljansko
Soro. Stik porečij poteka preko Veharš.
Razvodje med Idrijco in Ljubljanico poteka po črti: zaselek Zakrog, Šebalski vrh, Z od
Mačkovega griča, sleme V od Ivanjuh Dolin in nato preko slemena med Zalo in Pikeljščico
do Veharš (Habič, Gospodarič, 1976).
Sledenje podzemeljske vode so opravili z obarvanimi trosi Lycopodium clavatum. Posebno
pomembna ugotovitev kombiniranega sledenja je spoznanje, da se trosi iz ponorov Žejskega
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potoka, Pikeljščice, Hotenke se pojavljajo tako v izvirih Ljubljanice kot tudi Idrijce (Divje
jezero in Podroteja), oziroma obstoj podzemne bifurkacije. V tem predelu zaradi bifurkacije
ni mogoče natančno opredeliti tako podzemeljske kot tudi površinske razvodnice med
porečjama (Habič, 1987, Gospodarič & Habič, 1976).
Hidrografska meja med porečjama Sore in Idrijce poteka preko planote Dole.
Po mnenju Melika (1952) in Kossmata (1916) se je hidrografska mreža pričela oblikovati na
pliocenskem ravniku. Idrijca, Belca in Kanomljica so v preteklosti odtekale čez Črnovrško
planoto in po Hotenjskem podolju v pliocensko Ljubljanico (Mlakar, 2002).
Idrijca naj bi tekla čez Zadloško planoto proti Črnemu Vrhu. Stik Belce in Idrijce se je
najverjetneje zgodil v okolici Predgriž. Tudi Nikova si je v pliocenu utirala pot mimo Hleviš,
po trasi Padarjeve grape čez sedlo v Ključ ter vzhodno od Divjega jezera dosegla območje
današnjega potoka Zala, nadaljevala pa verjetno po podolju mimo Gabrovška in Šebalka.
Trasa sovpada s cono pretrtih kamnin preloma Zala. Nato pa sta možni dve razlagi: po prvi je
Nikova tekla proti zaselku Vitez, po drugi pa proti Hotedršici, kjer se je združila z večjim
vodotokom. Ob Idrijskem prelomu je nastala 25 kilometrov dolga cona po kateri je tekla
Kanomljica. Od izvira v Oblakovem vrhu do Hladnika sta stara in nova trasa Kanomljice
istovetni. Od tu dalje je trasa vodotoka potekala po trasi Rošpove grape, čez Ljubevško
dolino, mimo Loga in Godoviča do Hotedršice (Mlakar, 2002).
Po litološki in tektonski predispoziciji za nastanek prvotnih dinarsko usmerjenih vodotokov
naj ne bi bilo dvoma. Tekoče vode so se pričele vrezovati v svoje struge vzdolž pasov manj
odpornih, neperepustnih kamnin in pretrtih con ob neotektonskih prelomih (Mlakar, 2002).
Prvotno hidrografsko mrežo, takrat že nekaj 100 metrov pod današnjim nivojem 1000 metrov
visokega ravnika, se je kasneje preoblikovala zaradi dvigovanja ozemlja. Ker je bilo
Jadransko morje kot erozijska baza porečja blizu našemu ozemlju, je zato večji strmec
vodotokov povečal njihovo erozijo. To je omogočilo zadenjsko erozijo vodotokov. Pri
današnjem poznavanju problematike je Idrijca, kot eden večjih vodotokov Jadranskega
porečja, dosegla Trebuščico, Kanomljico, Nikovo, Belco in Zg. Idrijco. Iz izsledkov je
ugotovljeno, da je bila hidrografska mreža že oblikovana že na višini 335 – 250 metrov pod
nivojem nekdanje izravnave. Zaradi intenzivnega in konstantnega dvigovanja ozemlja, so
vodotoki samo še poglabljali svoje struge (Mlakar, 2002).
(Mlakar, 2002) poroča o zakrasevanju na Idrijskem, da je med Idrijo in Hotedršico znanih
blizu 100 jam in brezen. Zakrasevanje idrijskega območja naj bi potekalo v dveh fazah. Prvo
je povzročilo nastajanje vadoznih brezen zaradi dvigovanja. Druga faza pa je pogojena z
vodotoki, ki pritečejo na apnenčevo podlago. Alogena voda oblikuje s korozijo horizontalne
rove in poševne galerije, s katerimi lahko tudi povezuje že obstoječa vadozna brezna (Mlakar,
2002).
Kredni apnenci koševniškega pokrova, ki so 300 metrov debeli, izpolnjujejo vse pogoje, ki so
potrebni za nastanek globokega krasa. So dobro topni in propustna ter dovolj visoko dvignjeni
nad erozijsko bazo. Na teh krednih apnencih leži ponekod plastovit zgornjetriasni glavni
dolomit s skrilavimi vložki, ki so razporejeni neenakomerno. Tam kjer je kamnina zaradi
tektonskih vplivov spremenjena v milonit, kraški pojavi niso razviti. V dolomitnih vložkih
brez skrilavih kamnin pa so kraški pojavi redki in slabo razviti (Čar, 1974).
Voda v vadozni coni ali areacijskem sloju med kraškim površjem in z vodo prežetim pasom,
prenika pretežno navzdol ob medsebojno povezanih praznih prostorih. Vrhnji sloj ob stiku s
prstjo in kamnino imenujemo epikraški sloj. Preperelina se zapolnjuje v kamninsko podlago v
obliki žepov in špranj z ilovico, razlike med območji pa so zelo velike. Glede na dimenzijo
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odvajajo kanali padavinsko vodo z različno intenzivnostjo. Čim bolj so prevodni kanali
zasigani, napolnjeni z ilovico, počasnejši je pretok vode. S terenskimi poskusi so ugotovili, da
se ob suši najprej zapolni retencijska kapaciteta, odvečna voda pa napreduje po kanalu
navzdol. Pod vadozno cono se nahaja epifreatična cona, ki jo omejuje najnižji in najvišji
piezometer podzemne vode. Z vodo stalno zalita je freatična cona (Gams, 2003).
5.1. HIDROLOŠKA VLOGA MILONITNE CONE
Ob narivnih ploskvah sta kredni apnenec in zgornje triasni dolomit močno zdrobljena in
spremenjena. V apnencu se je navadno razvila le kompaktna tektonska breča, milonit je
redkeje razvit. Porušne cone ob dolomitu imajo obliko leč z daljšo osjo ob narivnemu robu.
Njena debelina se spreminja in doseže tudi do pet metrov. Kjer je cona debela je dolomit manj
zdrobljen, kjer je cona tanjša je dolomit spremenjen v milonit. Milonitna cona z milonitno
moko je bolj odporna na korozijo in erozijo od dolomita samega. Je slabo prepustna in prav ta
lastnost ustvarja pogoje za nastanek skritega krasa. Milonitna cona je neprepustna, če pa se
plast milonita pretrga, najdemo v bližini narivnega roba nepravilno razporejene vrtače,
požiralnike in erozijske kanale. Slednji se končajo v vrhu manjših vodnjakastih zakritih
brezen, ki so že v apnencu. Te vrste brezen je oblikovala zvrha pritekajoča voda. Dna brezen
so pokrita z dolomitnim nanosom, redkeje so brezna zasuta s preperelino do vrha, skalno dno
pa oblikujejo erozijski noži. Ko denudacija odmakne krovno zgradbo nad breznom lahko
začne brezno požirati večje količine vode in materiala, se razširi ali zasipa. Nekatera brezna
so že oddaljena od narivnega stika, a jasno kažejo, da so bila to nekoč požiralniki (Čar, 1974).
5.2. TRDOTA VODE NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU
Vode izbranega območja pripadajo porečjema Idrijce in Ljubljanice. Za orientacijo je
potrebno navesti nekaj izmerjenih vrednosti trdote v okolici Godoviča.
Preglednica 3: Trdota vode
IME POTOKA
Ca TRDOTA

CELOKUPNA TRDOTA

CaO

°C

ŠEBALKOV
POTOK

13,4

14,0

53,6 %

2,4

ŽABJI POTOK

11,5

11,8

53,4 %

2,4

ZALA zg. tok
HOTENJKA

12,0
14,2

12,6
14,4

52,4 %
53,5 %

14,7
1

ŽEJSKI POTOK

7,3

7,6

77,6 %

5,4

Vir: Habič, 1968
Korozijski proces na dolomitu se razvija pretežno na površju zaradi strukture in načina
razpadanja dolomita. V splošnem imajo vode na dolomitu nekaj višjo trdoto kot na apnencu.
Te razlike gre iskati v načinu pretakanja vode skozi kamnino in preperelino ter kemični
sestavi kamnine. Topnost magnezijevih karbonatov je nekoliko večja od kalcijevih (Habič,
1968).
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6. GLAVNE GEOMORFOLOŠKE POTEZE OBMOČJA
Povzeto po (Geografija Slovenije, 1998, str. 27 – 54).
Avstroogrski geologi so že med prvo svetovno vojno objavili prve opise reliefa v povezavi z
geološko zgradbo in hipoteze o nastanku reliefa. Upoštevali so višine planot, ki naj bi nastale
z erozijo v tektonsko mirnejši geološki dobi. Najvišji nivoji naj bi se oblikovali v oligocenu,
nižji v mlajšem terciarju. Med prvo in drugo svetovno vojno je prevladovalo mišljenje, da so
najvišji nivoji mlajši in sicer miopliocenske starosti. Tedaj so še menili, da je trajal pliocen 8
– 10 milijonov let in kvartar 1 milijon let (vc: Rakovec, 1955, Melik, 1963). Danes pripisujejo
trajanju pliocena 2,5 – 3 mio. let in kvartarju 2 milijona let (Gams, 1998).
Pod vplivom W. M. Davisa je A. Melik prevzel t.i. ciklično teorijo, ki je prevladovala še v 50
– ih letih prejšnjega stoletja. Po dviganju uravnanega površja, naj bi današnjo podobo reliefa
oblikovala rečna erozija. Rečna erozija naj bi v manj odpornih kamninah oblikovala globlje in
širše uravnane doline. Uravnan relief naj bi se najbolje ohranil na dinarskem krasu katerega
nastanek so uvrščali v dobo pred zakrasevanjem (Gams, 1998).
Pod vplivom klimatske geomorfologije je novo razlago sedanjega reliefa podal M. Šifrer. Ta
naj bi nastal v posebnih razmerah preperevanja kamnin v tropski klimi v terciarju. Dolinaste
in kotlinaste depresije je razlagal na podlagi hidrokemičnega preperevanja, ki je intenzivnejše
v topli klimi in tam kjer je preperelina debelejša in večja vlažnost. V hladnejšem pleistocenu
so reke z močno globinsko erozijo razbrazdale površje z dolinami. Razlike med dolinami naj
bi nastale zaradi selektivne erozije (Gams, 1998).
Erozijska moč se najjasneje odraža v nesprijetih ali slabo sprijetih sedimentih, kar so dokazale
številne meritve po vsem svetu. Vendar ciklična teorija o nastanku reliefa ne more
zadovoljivo razložiti razmerij med globinami, širinami in oblikami dolin. Slednje lahko
obrazložimo z (neo)tektoniko. Npr. geološko ugotovljena prelomnica je lahko daljša od
posamezne reliefne oblike (npr. podolja), ki se oblikuje ob prelomnici. Tak primer je
Hotenjsko podolje (Godovič – Grčarevec), ki je le na razdalji 14 kilometrov nastalo ob veliko
daljši idrijski prelomnici (Gams, 1998).
Z izdelavo geoloških kart v merilu 1:100.000 so geologi veliko pripomogli k spoznanju, da je
relief na nekaterih območjih relativno mlad. Po njih prevladuje v zahodnem predalpskem
hribovju in visokih robnih dinarskih kraških planotah nagubana in narivna zgradba. Ponekod
so prisotne polegle gube in narivni pokrovi. Povsod gre za močno tektonsko razlomljeno
zgradbo s številnimi prelomi. Po večinskem mnenju geologov se je po zgornjemiocenskem in
spodnjepliocenskem uravnavanju površja sredi pliocena pričelo tektonsko razlamljanje in
vertikalno premikanje ob prelomih, ki se kaže tudi danes s potresno aktivnostjo (vc: Premru,
1980, Ribarič, 1994).
V Alpah so vzpetine in vmesne doline usmerjene prečno na smer stiskanja litosfere zaradi
kolizije litosferskih plošč. Poleg slemenitve poznamo v geologiji tudi pojem grude, ki so proti
krčenju bolj odporne kamninske gmote in so pri nas večinoma grajene iz debelih apneniških
skladov. Na njih se je oblikovalo planotasto površje (Primer: Banjščice, Trnovski gozd,
Javornik) (vc: Gams, 1981).
Najbolj očitni zmiki se nahajajo ob idrijski prelomnici med Oblakovim vrhom in Mostom na
Soči, kjer gre za 4 kilometrski zmik. Na notranjskem delu idrijske prelomnice med Cerknico
in Godovičem poteka še daljši zmik. Blok iz triasnih, jurskih in krednih skladov, imenovani
vrhniško-cerkniški nizi, je ob idrijski prelomnici premaknjen proti JV glede na enako sestavo
v Hrušici na nasprotni strani prelomnice. Zmik znaša okoli 14 kilometrov. Do enakega zmika
pridemo, če med seboj primerjamo eocenske krpe fliša pri Kališah in Hrušici s Podkrajem in
Lomami. Vmes je zdaj Hotenjsko podolje, ki bi lahko bilo delo razporne tektonike. Severni
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konec notranjskega podolja, katerega zavzema Logaški ravnik, se po izničenju zmika zbliža s
kolenom Idrijce pri Idriji in Črnovrško planoto (vc: Placer, 1982, 1981, Premru, 1982).
Da so potoki iz povirja Idrijce nadaljevali tok proti jugozahodu, je ugotavljal že Melik (vc:
Melik, 1960). Črnovrško-zadloška se izkaže kot robna kraška planota. Ob nadaljevanju toka
proti JV je bilo uravnano tudi Hotenjsko podolje. Z zadenjsko erozijo je Idrijca pretočila
Kanomljo in sedanje pritoke Idrijce, ki so ohranile prvotno dinarsko smer. Pri Kalcah se s
suho dolino začenja uravnan Logaški ravnik. Današnjo višinsko razliko med Hotenjskim
podoljem in črnovrško-zadloško planoto si najlažje razložimo z njegovim zastajanjem za
dvigom črnovrško-zadloške in žibrške planote. V prid temu govorijo razkosani kredni apnenci
(Geografija Slovenije, Gams, 1998,).
(Radinja, 1972) v svojem članku o Zakrasevanju v Sloveniji opozarja, da je poleg časovnega
poteka v reliefu potrebno upoštevati tudi vplivi tektonske dinamike, morfogenetski učinki
klimatskih in hidroloških sprememb, pedološke in vegetacijske odeje in vplivi človeka.
Zaradi raznovrstnih gemorfnih procesov se korozijsko oziroma erozijsko pojasnjevanje
razvojnih faz kraškega sveta ne postavlja več alternativno, temveč komplementarno, še zlasti
zato, ker v Sloveniji ne moremo govoriti posebej o kraškem in posebej o fluvialnem reliefu,
temveč o različnih delih enotnega skupnega površja. To površje ima skupen razvoj v prostoru
in času. Celotno ozemlje je notranje heterogeno. Razlike ne izhajajo zgolj iz tektonike,
temveč so razlike nastajale tudi v različnem klimatskem, hidrološkem in pedološkem razvoju.
Razlike v razvoju niso bile izolirane po posameznih območjih, temveč so tudi vplivale na
geomorfne procese v sosednjih območjih in obratno. Pomembno je še, da je najosnovnejša
strukturna značilnost slovenskega ozemlja dvojna tektonska struktura tal in dvojna orografska
usmerjenost reliefa, kar je posledica stika Alp in Dinarskega gorstva (Radinja, 1972).
Sklenjene mezozojske apnence so prekrili terciarni morski sedimenti, ki je s nepropustnimi
plastmi omogočila razvoj hidrografske mreže. Terciarni sedimenti niso samo prekrili
mezozojskih apnencev, temveč jih je na obeh straneh tudi obdala. Zaradi kasnejšega dviga, so
nastale nepropustne obloge tudi okrog posameznih apneniških pokrajin, kar kaže na
neposredno razvojno odvisnost krasa od sosednjega nepropustnega sveta. Z denudacijo so na
površje prišle tudi starejše nepropustne paleozojske kamnine. Nepropustne kamnine so bile
zaradi transregresije v oligocenu in miocenu vedno bolj razširjene. Šele v pliocenu se je po
odstranitvi nepropustnih kamnin delež karbonatnega površja znova razširilo. V pleistocenu se
je težišče erozije prestavilo na vodonepropustne kamnine, doline so se poglobile. Apneniško
površje se je zniževalo počasneje in se spreminjalo v planote (Radinja. 1972).
Klimatsko usmerjanje morfogenetskih procesov je na območju Slovenije zelo očitno.
Slovenija leži na klimatskem stičišču Sredozemlja, Alp in Panonske nižine. Vsa tri območja
se v klimatskih značilnostih močno razlikujejo. Prehodi med klimatskimi značilnostmi so
hitri. Radinja (1972) meni, da so se klimatska nihanja med glaciali in interglaciali zaradi
prehodne lege Slovenije stopnjevala. Skupaj s klimatskimi spremembami so se spreminjale
tudi hidrološke in pedološke razmere. Tako naj bi se v topli in vlažni pliocenski dobi hitreje
od silikatnih kamnin, zaradi hitre in površinske ploskovne korozije, zniževala apnenčasta tla.
Zaradi selektivne erozije so nastale razlike v reliefu. V pleistocenu je potekal razvoj v
nasprotni smeri. Hitreje se je zniževalo silikatno površje od apnencev. Proces zniževanja
kamnin okrog apnencev je omogočil podzemeljsko vodno cirkulacijo, pričelo se je
zakrasevanje. Dodatno zviševanje reliefa je povzročilo tektonsko dviganje. Pleistocenska
klima je povzročila tudi drugačne morfogenetske procese. Močnejše mehansko preperevanje
kamnin je ponekod povzročilo zasipavanje brezen, ponikev in tako obnavljalo površinske
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vodne tokove. K obnavljanju površinskih vodotokov je pripomogla tudi zamrznjenost tal
(Radinja. 1972).
Apneniške uravnave naj bi nastale s kombiniranimi procesi. V terasah niso vidni samo učinki
tektonike, temveč je potrebno iskati vzroke tudi v klimatskih učinkih oziroma v selektivnem
zniževanju tal. K temu navajajo podatki o razmeroma veliki dinamiki današnjih
morfogenetskih procesov tako na vodo nepropustnih kamninah kot na apnencih (Radinja,
1972)
(Radinja, 1972) je na podlagi hidroloških povezav med apnenci in nepropustnimi kamninami
glede na soodnosnost razdelil kontaktni relief na tri skupine.
Na povirnih apnencih, ki so se razvijali nad nepropustnim sosedstvom, je v grobem manj
uravnanega sveta in prevladujejo vzpetine. Na apnence je delovala samo avtohtona voda. Za
povirne apnence je značilna vrsta zatrepnih oblik, ki visijo proti nepropustnemu obrobju. Npr.
Nanos, Javornik.
Na sotočnih apnencih je zaradi alohtonih voda več nižjega in uravnanega površja. Vode z
nepropustnega sosedstva so na robu naplavin korodirale in odmikale apneniške vzpetine.
Nastajale so uravnave, ki so nagnjene od nepropustnega obrobja proti apniškem površju. Na
apnencu so se razvile slepe doline in robna kraška polja. Npr. Kras, Matarsko podolje.
Na prečnih apnencih je največ uravnanega sveta, površje je sklenjeno prek apnencev. Površje
visi v eno smer. Za te apnence so značilne prečne doline in prečni vodni tokovi. S
zakrasevanjem so se doline spremenile v suhe doline (npr. Banjščice). Stiki med apnenci in
nepropustnim sosedstvom imajo ponekod obliko strmih pobočij. Stopnje v pobočju niso
neposredno tektonske, temveč gre največkrat za diferencirano zniževanje starih tektonskih
stikov in za razkrivanje grud iz apnenca.
Pokrajine iz apnenca imajo lahko različen položaj do nepropustnega sosedstva. Neprepustne
kamnine se nahajajo v višji legi od apnencev (Brkini – Matarsko podolje, Rovte – Logaški
kras). Drugje apnenci v višini nepropustnih plasti (Novomeški kras) ali pa so apnenci ob stiku
z napropustnimi kamninami nad njimi (Nanos).
Gams omenja Hotenjsko podolje med Godovičem in JV koncem Logaškega polja, ki je dolgo
15 km. Dno podolja je v krednem apnencu, večinoma je vrtačast ravnik, le v glavnem
dolomitu pri Godoviču je valovito in dolasto (Gams, 2004).
Hotenjski ravnik je podolje, ki je mlado tektonsko ugreznjeno med planoti Žibrš in Hrušice.
To potrjujeta dobrih sto metrov višji planoti Ravnik pri Hotedršici in planota pri Črnem Vrhu,
ki sta jo uravnali Belca in Zgornja Idrijca. Na stiku ravniškega dna podolja z vzpetim svetom
poteka prelom Zala, ob katerem so tektonsko premaknjene zaplate krednega apnenca. V tej
luči moramo razumeti pas nekdaj širše uravnave, ki je fluvialno preoblikovan zaostal za
dviganjem sosedstva (Gams, 2004).
Tudi (Habič, 1968) je mnenja, da je Hotenjsko podolje poglobljeno v dvignjeni grudi. Takšne
reliefne razmere nastanejo, če se površje ob prelomu dviguje, hkrati pa ga erozijski in
korozijski procesi znižujejo. Severno pobočje na dolomitu je zniževala površinska erozija,
južni apneniški del pa korozija z zakrasevanjem. Med Črnim vrhom in Godovičem so prisotne
terase, ki so ostanek rečnih strug, ki so tekle po nekdanjem podolju proti Ljubljanici. Pri
Godoviču je današnje ožje dno na višini okrog 600 metrov, pri Hotedršici pa 500 metrov.
Prebojna dolina Žejskega potoka in Hotenjke je verjetno predwurmska. Ob idrijski prelomnici
naj bi se celoten del med Jelenškom in gradiško stopnjo dvignil. Prodni vršaj Hotenjke je
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wurmske starosti. Letno se naj bi površje v porečju Hotenjke korozijsko znižalo za okoli 0, 09
mm (Kolbezen, 1976).
O dvigu okolice Jelenška sklepam tudi po izoblikovanosti suhe doline Ivanjih Dolin, kjer
prevladuje majhen naklon do Zalarja. Nato se sledi v suhi dolini naklonski pregib, suha dolina
se strmo spušča proti Godoviču.
Idrijsko ozemljeje morfološko heteregeno sestavljeno. Čar je ločil Idrijsko na dva dela. Prvi je
planotast svet Zadloga, Idrijskega loga, Črnovrške planote, Lom, Hotenjskega podolja in
območja med Godovičem in Medvedjim Brdom, za katere je značilno menjavanje fluvialnega
in kraškega reliefa. Drugi del zajema sredogorski svet z do 1000 metrov visokimi planotami
in globoko vrezanimi grapami (Čar, 1974).
Razlike med obema stranema Idrijskega preloma gre iskati v drugačni litološki sestavi. Na
območju Dol, Zale in Godoviča je značilno je hitro menjavanje vodopropustnih in
nepropustnih kamnin. K temu sta bistveno pripomogla intenzivna triasna in terciarna
tektonika, ki sta ustvarili zapletene litološke razmere na Idrijskem. K temu moramo prišteti še
klimatske, in morfološke dejavnike. Zaradi zgoraj navedene pestrosti se kras pojavlja v
različnih območjih z različnimi značilnostmi. Tako lahko posamezna območja ločujemo po
značilnostih matične osnove in kraških oblik (Čar, 1974).
(Habič, 1968) je kras okoli Godoviča uvrstil v notranjski kras, enota Trnovski visoki kras,
ostalo pa je uvrstil v osameli kras.
Kamnine na katerih se v okolici Idrije pojavlja osameli kras (Čar, 1971).
- zgornjepermski apnenec - dolina Idrijce
- spodnjeskitski dolomit – rudnik živega srebra v Idriji
- spodnjeskitski oolitni apnenec – dolina Idrijce
- zgornjeskitski dolomit – Cerkljansko
- zgornje skitski lapornat apnenec – Ledine, Vojsko
- anizični dolomit – okolica Idrije, Vojsko, Kanomlja
- langobardski konglomerat – okolica Idrije, Dole, Zavratec
- langobardski apnenec – okolica Idrije, Vojsko, Cerkljansko
- cordevolski dolomit – Čekovnik, Vojsko, Veharše
- glavni dolomit – oklica Idrije, Črni vrh, Bela, Godovič, Ivanje Doline
- jurski apnenec in dolomit – Trnovski gozd
- kredni apnenec – Črni vrh, Hotenjsko podolje
Jame se v osamelem krasu Idrije pojavljajo v skupinah. Najlažje nastajajo v oolitnem
apnencu, lapornatem, langobardskem apnencu. Ker so ta majhna območja obdana z
nepropustnimi oz slabše propustnimi kamninami, so se v teh območjih razvile svojstvene
kraške oblike (Čar, 1971).
Za nastanek kraških oblik so primarnega pomena stratigrafska in litološka sestava terena in
tektonska predispozicija. Drugotnega pomena so hidrološke razmere. Od vseh dejavnikov je
zelo odvisna globina in tip zakrasevanja. Za zakrasevanje v lokalni stratigrafiji je pomembna
tudi debelina in višinska lega plasti nad lokalnimi erozijskimi bazami (Čar, 1971).
80% kraških objektov je nastalo ob narivih (miocen) ali dinarsko usmerjenih prelomih
(pliocen, pleistocen). Veliko kraških pojavov je razvitih ob neaktivnih geoloških strukturah
(npr. kontaktni kras v Doleh) Podatki iz Idrijskega rudišča kažejo, da je zakrasevanje potekalo
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že v srednjem triasu. Paleokras in recenti kras tvorita danes na površini splet različnih kraških
fenomenov (Čar, 1971).
Placer je v okolici Idrije proučeval usmerjenost jam, kjer je ugotovil, da prevladujejo jamski
sistemi v smeri SZ - JV. 39 odstotkov jamskih rovov je dinarsko usmerjenih. 27 odstotkov
jamskih rovov je usmerjenih prečno na dinarsko slemenitev, kar kaže na izrazito dinarsko
smer izoblikovanja jamskih sistemov in precejšen vpliv neotektonike. Zastopani so tudi rovi
smeri S – J in smeri V – Z. Če upoštevamo jamske rove le v krednih in jurskih kamninah je
dinarsko usmerjenih jamskih rovov 43 %, prečno na dinarsko smer pa je usmerjenih 30%
rovov (Placer, 1971).
6.1. GEOMORFOLOGIJA IZBRANIH OBMOČIJ
V grobem lahko proučevano območje med Medvedjim Brdom in Črnim Vrhom razdelimo na
naslednje enote:
DOLSKA PLANOTA
Je zakrasela planota na okoli 800 m.n.v. Relativna višina znaša do 100 metrov. Meri 4 km².
Zaradi zaprte kotanje je za Dole značilen temperaturni obrat preko noči. Poselitev je
skoncentrirana na robu glavne uravnave, kjer so prsti najdebelejše. Prevladuje rjava
pokarbonatna prst.
Pojavljajo se triasni konglomerat in breča, paleozojski kremenovi peščenjaki, skrilavi
glinovci.
Nakloni so zelo različni. Na dnu uravnave znaša naklon pod 1° - 3°, povprečen naklon
pobočij 10 - 15°, največ do 22°.
Glavne geomorfološke oblike (kras na konglomeratu, kontaktni kras): dolci, ponikalnice,
slepe doline, (aluvialne) vrtače, grbinasto površje, samotarji in kopaste vzpetine.
RAZVODNO SLEME MED OKROGLICO (757 m) in VEHARŠAMI
Okoli 800 metrov visoko razvodno sleme, ki ločuje povirja Poljanske Sore, Zale, Pikeljske
vode in manjše potoke v Ivanjih dolinah.
Litološko zelo heterogeno območje (apnenci, dolomiti, kremenovi peščenjaki, skrilavi
glinovci).
DOLINA ZALE
Povirje Zale meri okrog 6 km² v nadmorskih višinah med 500 in 800 metri. Relativna višina
znaša do 300 metrov. Za območje so značilni veliki nakloni pobočij. Strmejša pobočja
dosežejo 45°. V posameznih skalnih odsekih tik nad Zalo, pa se približujejo 70°, drugje med
15° in 25°
Litološko zelo heterogeno območje (apnenci, dolomiti, kremenovi peščenjaki, skrilavi
glinovci).
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Glavne geomorfološke oblike (fluvialni relief): grape, erozijski jarki, strma pobočja, stene,
ozka slemena, slapovi, “rečno” korito, številni izviri in plazovita območja.
Glede na kamninsko podlago se pojavljajo evtrična rjava prst, rjava pokarbonatna prst in
rendzina. Samotne kmetije slonijo na ozkih pobočnih policah. Veliko je gozda.
IVANJE DOLINE
Ivanje Doline sestavlja glavna suha dolina s pobočnimi dolci. Relativne višina znaša do 160
metrov. Nakloni znašajo do 35°, na dnu Ivanjih Dolin 2-3°, najbolj pogost naklon dolomitnih
pobočij se giblje med 10 in 20 °.
Kraške oblike se razvijajo na dolomitu in apnencu.
Glavne geomorfološke oblike (kras na dolomitu, apnencu, kontaktni kras): dolci, grbinasto
površje, (aluvialne) vrtače, suha dolina, vršaji, pobočne grape in požiralnik.
Glede na kamninsko podlago se pojavljajo evtrična rjava prst, rjava pokarbonatna prst in
rendzina. Na dnu dolcev in suhe doline so prsti globoke do 2 metra. Drugje so prsti plitve.
HOTENJSKO PODOLJE
Podolje na višini okrog 600 metrov predstavlja vmesno prelomno cono (široko 2 km) med
Idrijskim in Zalinim prelomom in je del obsežnega podolja med Hotedršico in Zalo. Relativna
višina med vzpetinami v podolju ne preseže 100 metrov, proti obema robovoma podolja
doseže relativna višina 200 metrov.
Nakloni pobočij: do 2° dno Šebalka, proti višjim vmesnim gričem dosežejo nakloni 20°.
Največji naklon do 32° je v reliefni stopnji proti Ivanjim dolinam.
Šebalk je območje na dolomitu in apnencu. Razvita sta fluvialni in (kontaktno) kraški relief.
Glavne geomorfološke oblike (fluvialni relief, kontaktni kras, kras na dolomitu, kras na
apnencu): “rečne” terase, kanali, struge potokov, (aluvialne) vrtače, brezna, slepe doline,
ponikve, dolci, grbinasto površje, antropogeno zelo spremenjen relief, intenzivne melioracije,
kamnolomi.
Glede na kamninsko podlago se pojavljata rjava pokarbonatna prst in rendzina.
ČRNOVRŠKA PLANOTA
Robna planota na višini okrog 700 metrov. Nad planoto se dviga Javornik (1240 m).
Kredni apnenci in triasni glavni dolomit.
Glavne geomorfološke oblike (kras na dolomitu, apnencu, kontaktni kras): dolci, (aluvialne)
vrtače, suha dolina, brezna, jame.
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Karta 4: Osnovna geomorfološka karta – tipi reliefa

DOLSKA PLANOTA

POREČJE SORE

OSNOVNA GEOMORFOLOŠKA
KARTA - TIPIZACIJA
LEGENDA
SMER ODTOKA
MEJA POREČIJ
KRAS NA KONGLOMERATU
FLUVIALNI RELIEF

ZALA
POREČJE IDRIJCE

VEHARŠE

KRAS NA DOLOMITU, KONTAKTNI KRAS
KRAS NA APNENCU
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AVTOR: Tomaž Mivšek

Vir: Državna topografska karta 1: 25.000, Godovič, 1997
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7. TIPI KRASA
V tem poglavju so predstavljene le nekatere značilnosti in zakonitosti razvoja krasa na
različnih kamninah. Namenoma sem se izognil terminom kot so visoki kras, osameli kras…
Pač pa sem tipe krasa ločil glede na kamnino na kateri je nastal, ker kamnina odločilno vpliva
na razvoj in izoblikovanost kraških geomorfoloških pojavov. Izpostavljen je tudi kontaktni
kras. Omenjena zbrana literatura v naslednjih podpoglavjih je v pomoč k razumevanju
proučevanega območja in geomorfoloških kart.
Večina ozemlja okrog Godoviča sestavljajo karbonatne kamnine. V karbonatnih kamninah
prevladujejo minerali kalcit, magnezit, aragonit in organski skeleti. Kot primesi se v
karbonatih pojavljajo še kvarcit, glinenci, anhidrit, pirit in limonit. Železove primesi obarvajo
kamnino v rjavo ali rdečo barvo, saj je kalcit bele barve (Gams, 2003).
Na razvoj kraške geomorfologije pomembno vpliva poroznost.
Medzrnasta ali prvotna poroznost z nepovezanimi porami ne vpliva na vodoprepustnost.
Drugotna ali sekundarna poroznost pa vsebuje tudi večje povezane praznine skozi katere se
voda lahko pretaka. Sekundarne pore (razpoke, špranje, prelomi, lezike in kanali), ki so med
seboj pretočno povezane, imenujemo prevodnike. Tako poroznost imenujemo aktivno ali
efektivno prevodnost (Gams, 2003).
Sekundarna poroznost je pogojena s tektonsko razpokanostjo kamnin, ki se spreminja na zelo
kratke razdalje z vrsto kamnine (Gams, 2003).
Kras lahko delimo na več načinov.
Glede na kamnine, v katerih je razvit kras, ločimo apneniški, dolomitni kras…
Glede na klimo, v kateri je kras nastal, ločimo glacio, aridni, nivalni kras…
Glede na stopnjo razvitosti ločimo holokras, merokras…
Glede na kamnitost in oblikovanost kraškega površja ločimo goli, polgoli, pokriti kras,
čokasti, poligonalni, fluviokras…
Zaradi pestre litološke zgradbe sem v diplomskem delu izbral delitev glede na kamnine.
Izpostaviti je potrebno tudi nekaj posebnih terminov krasa.
Prikriti kras nastane pod tankim, neprepustnim sedimentnim pokrovom, katerega oblike se le
delno odražajo na površju. Če na površju niso vidne kraške oblike imenujemo površje skriti
kras. Prekriti kras nastaja pod vodoprepustnimi (kvartarnimi) naplavinami razviti kras, ki se
odraža tudi v površinskih oblikah.
Kontaktni kras je kras, ki se oblikuje ob dotoku alogene vode na kraško kamnino ustvarja
specifične geomorfne oblike na površju in v podzemlju
Osameli kras je oazni kras sredi nekraške okolice (Gams, 1973).
7.1. KRAS NA APNENCIH
7.1.1. KEMIČNO PREPEREVANJE APNENCA
Voda, ki je obogatena z ogljikovim dioksidom raztaplja mineral kalcita. Tako nastaneta
kalcitni kation in nevtralna karbonska kislina.
CaCO₃ + H₂O + CO₂ ↔ Ca²  + 2HCO₃ˉ
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Reakcija se začne, ko ogljikov dioksid in voda tvorita nevtralno karbonsko kislino.
1. CO₂ + H₂O ↔ H  + HCO₃¯
Nevtralna karbonska kislina se v vodi disociira in tvori bikarbonatni ion.
2. H  + HCO₃ˉ + CaCO₃ ↔ Ca(HCO₃)₂
Ionizacija karbonnske kisline sprosti vodikov ion in tvori kislino.
3. HCO₃ˉ ↔ H  + CO₃ ²ˉ
Kislina hidratizira karonatni ion in disociira karbonatni mineral.
4. Ca²  + CO₃ ²ˉ ↔ CaHCO₃
Reakcija je dvosmerna (↔), če poteka reakcija v desno poteka korozija. Če v levo se karbonat
izloča iz vode.
Drobne oblike korozijskega nastanka so najbolj vidne na apnencu. Take oblike so škavnice,
žlebiči in škraplje, ki nastanejo na zraku in padavinam izpostavljeni kamnini. Škraplje imajo
pogosto genezo v subkotanih oblikah, ki se ob odstranitvi prsti samo še povečajo. Pomembne
so tudi subkotane ali podtalne oblike. Gladka površina nastaja pod odejo prsti zaradi
delovanja talne vlage, ki hitreje raztaplja drobno izbočene skalne površine kot ravne.
Izboklina ima večjo specifično površino na katero deluje korozija. Z daljšim časovnim
korozivnim vplivom vlage na površino se razlike izenačijo in površina se zgladi. Krajevno
lahko zaradi selektivne erozije nastanejo gladke luknje v velikosti več centimetrov. Selektivna
korozija deluje na vse strani, tako nastanejo gladke korozijske oblike, ki se slepo končajo v
kamnini. Nekateri pripisujejo nastanek teh subkotanih oblik delovanju korenin, ki sproščajo v
okolico CO₂. K temu moramo dodati še razlike v talni vlagi, ki korodira zrna kamnin tudi
navzgor (Gams, 2003).
Na obravnavanem območju je za kras na apnencih značilno vrtačasto površje, brezna,
nesklenjen pokrov prsti oziroma izpostavljenimi apnenčevimi skalami. Na apnencih je tudi
največja gostota vrtač. (Čar, 2001) pravi, da je za nastanek vrtač potrebno subvertikalno
pretakanje atmosferske vode skozi kamnino.
Na podlagi opisno – genetske klasifikacije razdeljuje (Čar, 2001) vrtače na šest osnovnih in
dve posebni vrsti vrtač. A hkrati poudarja, da v naravi le redko najdemo vrtače »čistega tipa«,
torej take, ki se povsem ujemajo s spodaj navedenimi opisi. Na kraškem terenu je potrebno
glede na konkretne geološke danosti pričakovati različne kombinacije geoloških osnov pri
oblikovanju vrtač (Npr. EB, EF, itd). Poleg tega se vrtače, udornice in brezna nahajajo v
različnih razvojnih fazah, tako da so lahko prvotno čiste oblike že močno zabrisane. Oblika
kraškega objekta je odvisna od prostorske lege v »geološki strukturni rešetki« in današnjega
erozijskega stanja ter klimatskih razmer v preteklosti in danes.
Če primerjamo geološke značilnosti in speleološki razvoj terena lahko ugotovimo, da obstaja
povezava med vrtačami in jamskimi prostori, ni pa nujna. «Iz tega izhaja, da genezo vrtač
nikakor ne moremo poenostaviti na en splošno veljaven model pač pa »veljajo« vsi modeli
(korozijski, udorni, klimatski), ki se med seboj tudi kombinirajo in prepletajo v odvisnosti od
okoliščin« (Čar, 2001, str. 256).
Čar (2001) deli vrtače na:
A – stratifikacijske vrtače (vrtače v tanko plastnatih, blago nagnjenih ali sinklinalno
upognjenih kamninah
B – razpoklinske vrtače (vrtače v razpoklinskih conah)
C – plastnato – razpoklinske vrtače (vrtače oblikovane po plastnosti in razpoklinskih conah)
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D – porušene vrtače (vrtače v porušenih conah)
E – obprelomne vrtače (vrtače ob prelomni coni)
F – prelomne vrtače (vrtače v prelomnih conah)
G – kontaktne vrtače (stične vrtače; vrtače na geoloških stikih)
H – reproducirane vrtače (ponovljene vrtače; iz podlage ponovljene vrtače)
Po (Slovenska kraška terminologija, 1973) je vrtača je depresijska oblika, navadno globoka
več metrov in je bolj široka kot globoka. Po obliki ločuje:
- skledasto vrtačo, ki je v prečnem profilu je podobna skledi
- lijakasto vrtačo,ki je brez ravnega dna, pobočja pa se navzgor odpirajo
- kotlasto vrtačo,ki ima strme stene in ravnejše dno
- vodnjakasto vrtačo,ko gre za globoko vrtačo s strmimi stenami
- aluvialno vrtačo, ki je nastala v naplavinah
- skalno vrtačo, katere dno in pobočje je skalnato
- korozijsko vrtačo,nastala s korozijo
- dvojno ali sestavljeno vrtačo, ki je sestavljena iz dveh sosednjih vrtač, ki prehajata ena v
drugo
- udorno vrtačo,ki je nastala z udorom
- sufozijsko vrtačo, ki je nastala v sipkem gradivu s spiranjem pod rušo
- grez, je vrtača ali manjša depresija v sipkih sedimentih, ki se ji pozna, da je nastala ali se
poglobila z ugrezanjem
Poleg vrtač se na apnencu pojavljajo tudi druge geomorfne oblike. (Slovenska kraška
terminologija, 1973) definira:
Kraška podolja so podolžni sistemi kraških polj, uval, suhih dolin, tudi niz nižjega kraškega
sveta.
Korozijski ravnik je kraški ravnik, ki je nastal pretežno s korozijskimi procesi.
Kraški ravnik je uravnano kraško površje, ki ga lahko razčlenjujejo drobne in srednjevelike
kraške kotanje.
Kraški dol je dolga suha dolina kanjonske oblike ali niz dolastih vrtač, kar kaže na različno
rabo izraza.
Kraški jarek je do nekaj metrov širok in globok premočrten jarek vzdolž razpok, navadno s
strmimi ali navpičnimi pobočji.

7.2. KRAS NA DOLOMITU
7.2.1. KEMIJSKE LASTNOSTI DOLOMITA
Čisti apnenec vsebuje 56,0 % CaO in 44,0 % CO₂, dolomit pa vsebuje 30,41 % CaO in 47,74
% CO₂ ter 21,85 % MgO. Običajno je v dolomitu nekaj več kalcijevih ionov kot ionov
dolomita. Za dolomit je značilna specifična teža 2,8 – 2,9 g/cm³. S trdoto 3,4 – 4,0 je mineral
dolomita nekoliko trši od kalcita. Dolomit kristalizira v trigonalni rombični sigoniji, kar
pomeni, da ima tri različne osi s tremi simetrijskimi ploskvami. Kamnina je tudi poroznejša
od apnenca (Komac, 2003).
Poznamo več vrst dolomita. Dolomiti vsebujejo tudi druge snovi kot so kalcit, sljuda, anhidrit,
različni oksidi – singenetskega nastanka. V sledovih se še pojavljajo cink, železo, mangan,
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natrij, minerali glin, kremen in bituminozne snovi. Železovi ioni v dolomitu pogosto
nadomestijo minerale kalcita in dolomita, zato ima dolomit več železa kot kalcit, dolomit pa
je obarvan rdeče, rumeno, rjavo in rožnato (Komac, 2003).
Različni avtorji različno navajajo ločevanje med apnencem in dolomitom: (vc: Pulina, 1999)
imenuje kamnino dolomit tisto, ki ima več kot 90 % minerala dolomita, (vc: Petrović, 1977)
šteje za dolomit kamnino, ki vsebuje nad 50 % minerala dolomita, (vc: Gregorač, 1995) loči
dolomit glede na lastnosti kamnine dolomit, apnasti dolomit, dolomitni apnenec,
dolomitizirani apnenec in apnenec. Zogović (vc: Zogović, 1966) je dolomit razvrstil glede na
litološke prehode med dolomitom, laporovcem in glino, ki se ločujejo glede na vsebovanost
kalcita. Tako ločuje apnenec, slabo dolomitizirani apnenec, dolomitizirani apnenec, apneniški
dolomit, slabo apneniški dolomit in dolomit (Komac, 2003).
7.2.2. NASTANEK DOLOMITA
Dolomit nastane najpogosteje z dolomitizacijo apnenca. (Gams, 2003,) pravi: «prevladuje
mnenje, da je večina naših dolomitov nastala sekundarno, to je iz apnencev in večidel na
kopnem, zato so tudi starejše karbonatne kamnine navadno najbolj dolomitizirane.«
Večina dolomita v Sloveniji je nastala s poznodiagenetsko dolomitizacijo, ki poteka po
sedimentaciji. V zgodnjediagenetskih dolomitih se struktura in tekstura ohranjata, v poznih
diagenetskih dolomitih pa je struktura kristalasta, gosta in zato omogoča majhno efektivno
poroznost, prvotna struktura pa je povsem zabrisana. V starejših geoloških dobah je nastajalo
več dolomita kot danes. Zaradi dolomitizacije obstajajo številni prehodi med apnenci in
dolomiti.
Dolomit lahko klasificiramo genetsko ali glede na mineralno strukturo. Genetska klasifikacija
razlikuje apnenec, dolomitizirani apnenec in dolomit. Večina dolomita na Slovenskem
pripada dolomitiziranemu apnencu in apneniškim dolomitom. Dolomitni apnenec označuje
strukturo, dolomitizirani apnenec pa označuje genezo nastanka. V Dinaridih so dolomiti
pogosti (Komac, 2003).
Dolomit je v Sloveniji zelo pogosta kamnina. Skupaj z apnencem obsegata skoraj polovico
državnega ozemlja. Raziskave (vc: Gabrovec, 1994) kažejo, da pokriva dolomit 11,7 %
državnega ozemlja. Povprečna višina dolomitnih območij je pod povprečno višino celotne
države. Do 500 m nadmorske višine se nahaja 95 % ozemlja dolomita. Največ dolomita je iz
mezozojka, natančneje iz srednjega in zgornjega triasa. Krednega in jurskega dolomita je
manj, pogosta sta na Dolenjskem, Notranjskem in Primorskem (vc: Škerlj, 1975). V alpskih in
predalpskih območjih predstavlja okoli 15 %, dinarski kras 20 % (Komac, 2003).
Glede na stratigrafsko lego razlikujemo v Sloveniji dvanajst vrst dolomita.
Srednjepermski, plastovit zgornjepermski, spodnjetriasni drobnozrnat in skladovit skitijski ,
spodnjetriasni masiven anizijski, spodnjetriasni zgornjeladinski, zgornjetriasni karnijski,
masiven dolomit cordevolske podstopnje karnija, plastovit dolomit julske in tuvalske
podstopnje karnija, zgornjetriasni glavni dolomit, zgornjetriasni skladovit baški dolomit,
jurski zrnat dolomit in kredni bituminozen in zrnat dolomit (Komac, 2003).
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7.2.3. GEOMORFNI PROCESI NA DOLOMITU
Dolomit zelo hitro mehansko razpada, če je izpostavljen zmrzovanju in spiranju. Dolomit je v
preteklosti razpadal v droben grušč, ki je v periglacialnih razmerah polzel že po rahlo
nagnjenih strminah. Tako se je razpadli dolomitni grušč prenesel v najnižje konkavne dele
reliefa. Pobočja ponavadi niso tako strma kot na apnencu, tudi poglabljanje reliefa je na
dolomitu, razen ob pretrtih conah, manjše, kar ima za posledico umirjeno planotasto površje
(Habič, 1968).
Na dolomitu se velikokrat pojavljajo samotarji, kamniti čoki odpornejših kamnin, ki štrlijo
nad preostalim površjem. (Habič, 1968) jih omenja na Vojskem, Colu.
Na obravnavanem območju se čoki pojavljajo v Doleh.
Triasni dolomiti imajo marsikje majhno vodno propustnost, votline zapolnijo že srednje
močne padavine, visoke vode se pretakajo površinsko. Zaradi tega tvorijo dolomiti bariero
preko katere se vode pretakajo površinsko (Gams, 2003).
Na dolomitu v zmernih podnebnih razmerah nastane rendzina. Značilna je za matično podlago
z več kot 60 % kalcita (vc: Lovrenčak, 1994). Komac tudi ugotavlja velike razlike v debelini
prsti. Prst je debela med 10 cm in >3 m. Ilovico je našel le v konkavnih oblikah. Najdebelejše
plasti ilovice niso nujno vezane na najgloblje dele dolcev. Na dnu dolcev se nahaja dolomitni
grušč. Ilovica naj bi nastala in situ, kar kaže zvezen prehod iz matične podlage v ilovico s
prehodnim območjem, v katerem so kosi razpadle snovi pomešane s kosi razpadle kamnine.
Ilovica je ostanek netopnega dela kamnine, ki nastane ob preperevanju dolomita in apnenca. S
primerjavo študij na Dolenjskem o nastajanju gline in podatki na terenu ugotavlja, da je bilo
kemijsko raztapljanje zelo pomembno tudi v pleistocenu (Komac, 2003).
Dolomitni grušč in ilovica sestavljata dna dolcev in vrtač do globine 3 metrov tudi v Ivanjih
Dolinah.
7.2.4. FIZIKALNO PREPEREVANJE DOLOMITA
Fizikalno preperevanje je krojenje kamnine na manjše dele. Na razpadanje pomembno
vplivajo trdnost, nepoškodovanost kamnine, njena razpokanost, plastovitost, tekstura in
poroznost, izpostavljenost kamnine in absorbcijska sposobnost za vodo. Temperaturno
preperevanje je posledica raztezanja in krčenja kamnine ob temperaturnih spremembah.
Dolomit je slab prevodnik toplote, zato se razteza le gornji sloj kamnine, spodnji pa ne, zato
se zgornji sloj lušči od spodnjega (Komac, 2003).
Pomembno je preperevanje s pomočjo zmrzali. Tudi tu gre za razlike v temperaturah, le da je
prisotna še voda. Ko voda zmrzne se zgornji del kamnine, zaradi visokega tlaka, ki nastane ob
spreminjanju agregatnega stanja vode, razpoči. Dolomit je temu preperevanju močno
podvržen. Pozno diageneski dolomit je v primerjavi z apnencem manj odporen na fizikalno
preperevanje zaradi večje poroznosti, plastnosti in pretrtosti. V pleistocenu je v predalpskem
svetu nastajal dolomitni grušč, ki ga danes še najdemo na številnih mestih (Komac, 2003).
Debele plasti prepereline in dolomitnega grušča najdemo v Ivanjih Dolinah in Zali.
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7.2.5. KEMIČNO PREPEREVANJE DOLOMITA
Je razpadanje kamnine pod vplivom vode in v njej raztopljenih snovi. Manj topni deli
kamnine ostanejo na površju kot netopen ostanek. Lažje topne dele kamnine pa voda odnese v
raztopini.
Najpomembnejši kemični proces, ki poteka pri preperevanju je korozija. Pri tem procesu gre
za raztapljanje, ki poteka na površini kamnine, ki jo obliva korozivna voda. Med raztopljenim
CO₂ in karbonatnimi ioni poteka večstopenjska kemijska reakcija. Hitrost reakcije je odvisna
od difuzije produktov reakcije proč od površine kamnine. Če do tega ne pride, se proces
ustavi, voda se zasiti in ne korodira več (Komac, 2003).
Reakcija poteka po naslednji formuli:
CaMg(CO₃)₂ + 2H₂O + 2C₂O = Ca ² + Mg²  + 4HCO₃ˉ
Pomembnih je nekaj razlik med korozijo apnenca in dolomita: kalcit se razstaplja hitreje kot
dolomit, ki je vezan močneje. Hitrost reakcije določa njen počasnejši del (vc: Ford, Wiliam,s
1996). Posledična različnost topnosti se kaže v komaj vidni luknjičavosti površine dolomita.
Voda raztopi kalcit, odpornejši minerali dolomita pa odpadejo in jih lahko opazimo v bližini
kamnine posamič ali v manjših skupkih (Komac, 2003).
Že (vc: Gams 1980) je ugotovil, da je vodni odtok najpomembnejši dejavnik kemične erozije.
Ker je na dolomitu večje izhlapevanje in manjši vodni odtok, v primerjavi z apnencem, so
vode, ki potekajo z dolomita trše od tistih, ki pritekajo z apnenca, čeprav je apnenec bolj
topen od dolomita. V zaledju Hotenjke je Komac ugotovil trdoto okrog 250 mg/l (Komac,
2003).
Izjemnega pomena pri preperevanju dolomita je velika mobilnost magnezija. Mineral je sicer
slabo topen, vendar ga voda lahko hitro odnese iz kristalne strukture. Tako prihaja do
dedolomitizacije. Kamnina postane porozna in manj odporna na preperevanje (Komac, 2003).
Preperelina na dolomitu je ponavadi debelejša kot na apnencu, zlasti v konkavnih oblikah
reliefa. Voda je v debelejši plasti prsti dalj časa prisotna, zato tudi dalj časa korodira (stik
huminskih kislin in organogeni CO₂), poglablja konkavne oblike (vrtače, dolci) in povečuje
debelino prepereline (Komac, 2003).
Na topnost karbonatnih kamnin vplivata velikost kamninskih zrn in tekstura kamnine.
Drobnejša ko so kamninska zrna , večja je koroziji izpostavljena površina. Kamnina je slabše
topna če so zrna enakomerno velika in površina bolj gladka (Komac, 2003).
Poroznost kamnine vpliva na njeno odpornost. Za nastanek krasa morajo biti pore med seboj
povezane. Razpokanost prispeva k zmanjšanju erozije in denudacije ter usmerja vodni tok v
podzemlje. Dolomit je prevoden za vodo, če je prepokan in pretrt (vc: Lapanje, 2000).
Razpoke v dolomitu ne nastajajo, če ni mehansko odporen ali če je pretrt, v tem primeru
zamaši oz. prepreči nastajanje razpok in ustavi zakrasevanje (Komac, 2003).
Na zakrasevanje vpliva vsebnost ogljikovega dioksida. V prsti ga je tudi do 25 %, vanjo pa
prihaja skozi difuzijo iz prizemnega zraka, z razpadanjem organskih snovi v vodi in prek
koreninskih sistemov. Visoke koncentracije CO₂ so tudi v podzemlju, tam nastaja zaradi
biogene aktivnosti, oksidacije sulfidov in organskih snovi. Voda obogatena z atmosferskim
CO₂ lahko raztopi največ 64 mg/l snovi, kar je primerjaje z vodami Hotenjke 250 mg/l malo.
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Zato so pomembni faktorji zakrasevanja gozdna meja, rastlinstvo in pokritost tal s prstjo
(Komac, 2003).
Topnost karbonatnih kamnin je odvisna od značilnosti podnebja – temperature, vlažnosti in
količine padavin. Na raztapljanje karbonatnih kamnin vpliva tudi mešanje vode z različnimi
fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi (Boglijev efekt). Topnost je odvisna od razmerja in
povezanosti ionov v raztopini. Mešanica postane prenasičena in pride do izločanja kalcijevega
karbonata ali pa večje korozivnosti vode (Komac, 2003).
Na dolomitu zasledimo tudi biogeno preperevanje, ki prispevata manjši del k zniževanju in
preoblikovanju površja. Prav tako sta prisotna dva tipa akumulacije klastična in kemijska.
Kemična akumulacija se odraža v odlaganju lehnjaka in aragonita.
7.2.6. VPLIV STRUKTURNIH OBLIK NA POVRŠJE
Razlaga reliefa s tektonskim delovanjem je v geomorfologijo vidneje prodrlo šele v zadnjih
desetletjih. Na razvoj površja vplivajo geološke strukture (vc: Čar in Pišljar 1993). Ob
prelomih prihaja do deformacij, dviganja in spuščanja blokov. Zaradi izpostavljenosti
različnih kamnin prihaja do selektivne erozije in različnih reliefnih oblik (Komac, 2003).
V dolomitu prihaja vzdolž prelomov in pretrtih kamnin do intenzivnejših geomorfnih
procesov. Površje v dolomitu je v tem pogledu zelo odvisno od litoloških značilnosti
kamnine. Ob narivih in prelomih je dolomit razpokan in pretrt. Zato se mu zmanjša
propustnost. Vzdolž prelomov nastanejo na dolomitu konkavne reliefne oblike. Strukturni
relief na dolomitu je tudi posledica narivov in plastovitosti, ki se kaže v različnih nivojih in
stopnjah. Struktura tudi vpliva na zasnovo vodotokov. Ob menjavanju stratigrafskih enot in
značilnosti ter pretrtih con, lahko nastanejo izviri, strukturne stopnje in različne
geomorfološke enote (Komac, 2003).
Tam, kjer sestavlja dolomit več kalcita, je relief bolj vrtačast. Vrtače so pogoste na uravnavah
tik pred pregibi, kar potrjuje tezo, da je kraško površje na dolomitu razvito vzdolž tektonskih
struktur (Komac, 2003).
Vrtače so posledica površinskega in globinskega spiranja pretrtih con. Vzdolž pretrtih con
nastajajo vrtače, doline, grape in denudacijski žlebovi (Čar, 2001).
Dolci se v sosednjih Žibršah začenjajo pod hrbtom ali sredi pobočja, so lahko nekaj 10 metrov
široki, plitva kotanja, ki se polkrožno zajeda v pobočje. Dolci se navzdol poglabljajo, ne pa
tudi nujno širijo. Končajo se na robu obsežnega pobočnega ravnika, dalje nastopajo
površinski vodni tokovi. Dolci so med seboj povezani v dentritični sistem. Uravnanost ali
rahla konveksnost dna dolca je nastala s transportom grušča po dnu dolca. V splošnem
prevladuje v zgornjih delih dolcev preperevanje, v spodnjih delih dolca pa je intenzivnejša
korozija. Dolci so usmerjeni vzdolž prelomov in glede na stratigrafsko zgradbo. Ob širokih
prelomnih conah so dolci široki z blagimi pobočji. Tektonsko pogojeni dolci imajo smer
idrijskega preloma (Komac, 2003).
Z Ivanjimi Dolinami imajo Žibrše precej skupnih značilnosti. Tudi tu so dolci usmerjeni v
smeri največjega naklona ali v stratigrafski smeri. Ob stiku z apnencem pa imajo dolci smer
Idrijskega preloma. Dolci tvorijo med seboj dentritično strukturo. Konec dolcev pa je v
Ivanjih Dolinah v nadmorskih višinah okrog 680 n.m.v. nad Idrijsko prelomnico. Višina
erozijske baze znaša do Godoviča 100 metrov, razdalja je tudi majhna. Pritoki iz Jelenška in
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Slemena so kratki (zaradi menjavanja apnenca in dolomita) in imajo, razen na strmih
pobočjih, majhno erozijsko in transportno moč.
7.2.7. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI DOLOMITA
Pretakanje vode na dolomitih varira med kraškim in površinskim fluvialnim pretakanjem. Na
dolomitnih ozemljih je lahko razvit kras s podzemeljskimi in površinskimi oblikami. Dolomit
je lahko tudi nepropusten in razvije samo fluvialni relief. Hidrogeografske značilnosti
dolomita so odvisne predvsem od mineralne sestave kamnine in tektonike. Zato se kraške
razmere spreminjajo na kratke razdalje (Komac, 2003).
Nekoč so se kresala mnenja o tem ali je dolomit manj ali bolj prepusten od apnenca. Danes
ugotavljajo, da deluje dolomit predvsem kot hidrološki izolator. Kljub večji primarni
poroznosti je slabše prepusten od apnenca. Na hidrografske značilnosti reliefa vpliva pretrtost
kamnine, razpoknost in potek lezik. Pretrt dolomit je slabo prepusten za vodo. Vzdolž
prelomnih con se usmerja fizikalno preperevanje, kar vpliva na oblikovanost površja (Komac,
2003).
V svoji klasifikaciji prelomov (vc: Placer, 1982) ločuje notranjo in zunanjo prelomno cono.
Osrednji del notranje prelomne cone gradi glavna prelomna ploskev, ki ji sledita zdrobljena in
porušena cona. Notranja prelomna cona je cementirana v kataklastično glino in milonitno
moko, kar zmanjšuje možnost pretakanja vode prečno na prelom. Dolomit je v zdrobljeni coni
močno tektonsko pretrt in za vodo zelo slabo prepusten in mehansko neodporen. Porušena
prelomna cona je sistem kaotično razporejenih prelomnih ploskev. Kamnina je razpokana v
različno velike bloke, ki so med seboj slabo sprijeti. Za vodo je dobro propustna, voda se
pretaka vzdolž porušene cone, ali prečno nanjo. V dolomitu je hidrološko izjemno pomembna.
Razpoklinska cona je najpomembnejši hidrološki prevodnik (Komac, 2003).
Za pretakanje vode so pomembne tudi litološke značilnosti kamnine. Npr. netopni ostanki
kamnine (gline) upočasnijo zakrasevanje. Na hidrogeografske značilnosti vplivajo značilnosti
reliefa, predvsem naklon pobočij (Komac, 2003).
Podzemna voda na dolomitu je odvisna od medseboj povezanih por. Ker se podzemna voda,
zaradi slabše povezanosti por ne koncentrira v večje vodne tokove, so izviri na dolomitu
šibkejši od izvirov na apnencu. Tako je za izvire, zaradi krajšega zaledja, na dolomitu
značilno večje sezonsko nihanje temperature vode, ki se pretaka plitvo pod površino. Na
dolomitu so pogosteje kot drugje zaganjalke (Komac, 2003).
V Žibršah naj bi znašal specifični odtok (pri 1800 mm padavin) kar 57 l/s/km², če od tega
odštejemo evatranspiracijo in podzemni odtok (vc: Kolbezen, Pristov, 1998) 600 mm, potem
znaša specifični odtok 38 l/s/km² (Komac, 2003). Za Hotenjko navaja (Habič, 1968) 50
l/s/km².
Vrednost magnezijeve trdote je v Žibršah zelo visoka (51% skupne trdote). Poglavitni vzrok
dolomitno zaledje in sklenjena območja prsti (Komac, 2003).
Na podobne značilnosti trdote vode sklepam tudi za Ivanje doline, ki so grajene iz podobnih
kamnin.
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Glede na vrednost specifičnega odtoka in trdoto vode lahko izračunamo hitrost korozijskega
zniževanja po formuli (Komac, 2003):
A= (4 x Q x K x 31,5) / 4
A= prostornina vode v m³/km²/leto
Q= specifični odtok l/s/km²
K= količina karbonatov mg/l
Po izračunu, naj bi prostornina vode letno znašala 120 – 181 m³/km², kar pomeni, da se v
tisočih letih zniža površje med 120 – 181 milimetri. (Komac, 2003) realno ocenjuje, da gre za
vrednost okoli 140. Tudi (Habič, 1968) navaja za Hotenjko 126 mm, kar kaže na intenzivno
zniževanje površja. Hkrati je potrebno poudariti, da je količina raztopljene kamnine prenesena
na površje in ne upošteva raztapljanja v podzemlju. Ker na dolomitu korozija deluje plitvo
pod površje so rezultati zanesljivejši kot na apnencu (Komac, 2003).
Ker v današnjih razmerah voda izjemno redko teče po površju, še manj erodira, lahko
sklepamo, da so dolci relikt in so nastali v hladnejšem podnebju pleistocena. V dna dolcev so
periglacialni procesi odnašali obilo gradiva, katerega šibki vodni tokovi (v hladnejši klimi je
bilo manj padavin in pozimi zmrznjeno) niso zmogli erodirati. Danes so dolci porasli z rušo,
grušč pa korodira v podlagi in na dnu dolcev. Pomembna je tudi denudacija. Oba procesa sta
odvisna od preperevanja kamnine, nagnjenosti površja, debeline prsti in rastlinstva. Zaradi
plasti laporja v dolomitu nastaja grbinast relief, ki se prepleta z dolci (Komac, 2003).
Zgornje trditve o manjši erozivni moči vodotokov v pleistocenu ne morem potrditi na primeru
Ivanjih Dolin, saj se ob koncu požiralnika pri ribniku v Ivanjih Dolinah, prečno na
stratigrafsko strukturo krednih apnencev, nadaljuje suha dolina vse do uravnave v Godoviču.
Erozija je ob spremenjenih hidroloških razmerah na območju Ivanjih Dolin imela v preteklih
geomorfoloških pogojih bistveno večjo vlogo kot danes.
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7.3. KRAS NA KONGLOMERATU IN BREČI
Kras na konglomeratu je v Sloveniji dokaj redek pojav. Verjetno najbolj znano kraško
območje v konglomeratu je Udin Boršt na Gorenjskem, ki je znano po 14 jamah. Speološki
okvir jam je vezan na stik med konglomeratno teraso in oligocensko morsko glino.
Pomembna sta tudi avtogeni dotok vode in litološke značilnosti konglomerata (Gabrovšek,
2005).
Konglomerat in breča tvorita skoraj celotno planoto v Doleh, ki jo obkrožajo apnenci,
dolomiti, kremenovi peščenjaki in skrilavi glinovci.
Kraške pojave v Doleh nad Idrijo v strokovni literaturi omenja (Čar, 1971), ki je izpostavil
kontaktno kraške oblike kot so požiralniki, Poštarčkova jama in slepe dolinice. Dolska planota
je primer osamelega krasa.
Langobardski konglomerat je slabše propusten, a z izrazito razpoklinsko poroznostjo. Za
nastanek kraških pojavov v teh kamninah je nujna tektonska predekspozicija. Prevladujejo
manjša navpična tektonska brezna in manjši bruhalniki. Odprtih požiralnikov v teh kamninah
ni (Čar, 1971).
Kras na konglomeratu je močno odvisen od deleža kalcita v konglomeratnemu vezivu, pa tudi
od prodnikov v konglomeratu. Čim višji je delež kalcita, večja je verjetnost, da se bodo kraške
oblike razvile. Prodniki konglomerata se mehansko s pomočjo zmrzali krušijo od kamnine.
Na osnovi terenskega dela lahko izpostavim sledeče kraške oblike na konglomeratu in breči:
- dolci (v večini primerov gre za krajše pobočne dolce)
- vrtače (različnih velikosti in prekrite s preperelino, po obliki in nastanku jih lahko
uvrstimo med dvojne ali sestavljene, lijakaste in skledaste vrtače)
- med vrtačami in dolci je veliko vmesnih kopastih vzpetin.
- samotarji (nastajajo zaradi selektivne erozije in korozije breče, ponavadi so visoki do
10 metrov)
- trdini (grbinasto površje, ki je posledica različno odpornih plasti kamnine)
V strmejših pobočjih nad uravnavami so se oblikovali dolci, v pobočjih z majhnim naklonom
pa vrtače. Tam, kjer je naklon pobočij velik, se na konglomeratu in breči razvije fluvialni
relief, saj prevladuje fizikalno preperevanje in odnašanje materiala nad kemičnim
preperevanjem.
Posebno skupino kraških pojavov srečujemo ob narivih ploskvah. Kontaktne kraške oblike so
se razvile ob manjših dotokih, ki pritečejo s nepropustnih paleozojskih kamnin. Poštarčkova
jama v Doleh je nastala ob potočku ob narivni ploskvi idrijskega in trnovsko žirovskega
pokrova. Podlago tvorijo neprepustni karbonski skrilavec, peščenjak in alevrolit. Nanje je
narinjen langobardski konglomerat (Čar, 1971).
V Doleh so kontaktno kraške oblike odvisne od dotoka alogene vode. Konglomerat je lokalno
bolj prepusten od paleozoiskih kamnin, zato so njegove lastnosti kraške.
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7.4. KONTAKTNI KRAS
Kontaktni kras je tip krasa, ki nastane tam, kjer pritekajo vode s fluvialnega reliefa na kras. Te
s svojo količino, režimom, naplavino in kemičnimi lastnostmi modificirajo kraški proces ter
oblikujejo svojstven površinski relief. Ta ima nekatere značilnosti fluvialnega reliefa,
dominantne pa so njegove kraške poteze (vc: Mihevc, 1991).
Ta svojstven površinski relief je posledica razmerja med dotokom alogene vode in naplavin,
robne korozije, odtoka in odnašanjem naplavin. Obstoječe oblike reliefa ob kontaktu so
odvisne tudi od začetnega stanja, ko je reka pričela izgubljati vodo v kras. Ker se fluvialne
oblike v krasu lahko ohranjajo kot fosilne dlje časa, so lahko pomemben indikator razvoja
reliefa. Razporeditev oblik kontaktnega krasa je pogojena s stikom in vplivom površinske in
podzemne rečne mreže, ki pogosto sovpada s stikom kraških in nekraških kamnin. Reliefne
oblike kontaktnega krasa zavzemajo le majhen del kraškega površja in so omejene le na
neposredno bližino ponorov oziroma stik kamnin (vc: Mihevc, 1991).
Ob različno propustnih kamninah nastanejo različno oblikovane zaprte robne globeli (suhe
doline, zatrepne doline, ponori, jame). Oblike in pojavi kontaktnega krasa nastajajo s
prepletanjem dejavnikov, ki oblikujejo fluvialni in kraški relief. Najpomembnejše so lastnosti
kamnin in stopnja razvitosti ter lastnosti krasa (Hribernik, 2005).
Za razvoj kontaktnega krasa sta pomembna dejavnika. Prvi je oblika geološkega stika
različnih kamnin. Kontaktni kras se je razvil le tam, kjer je nekraško površje višje oziroma
tam kjer je gradient talne vode usmerjen v kras in je večji kot gradient samega površja. V
nasprotnem primeru se fluvialni in kraški geomorfni sistem razvijata eden mimo drugega.
Pogoj za nastanek kontaktnega krasa je izpolnjen tudi tam, kjer se med karbonate vrinejo
nekarbonatne kamnine.
Drugi dejavnik so lastnosti površinskih vodnih tokov (vc: Mihevc, 1991).
Največ površinske vode na krasu se nahaja na kontaktnem krasu. Od dotoka vode, koliko
naplavljajo in kolikšna je moč korozije ponornic, je odvisna geomorfološka izoblikovanost
kontaktnega krasa. Na kontaktnem krasu je lokalno pospešena korozija glavni dejavnik
kraških kotanj robnega krasa. Čim več je torej vode, večje kontaktne geomorfne oblike lahko
nastanejo (Gams, 2003).
Glavne kontaktno kraške oblike ob neposrednem stiku alogenih voda so požiralniki, ponori, in
ponikve. Alogene vode oblikujejo slepe doline, ponorne doline in ponorne zatrepe. Ob stiku
različnih kamnin nastajajo kontaktne vrtače in dolci.
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8. FLUVIALNI RELIEF
Rečno denudacijskemu reliefu je posebno poglavje namenjeno zaradi izbranega območja
povirja Zale, kjer na strmih pobočjih in ozki erozijski dolini prevladujejo rečne erozijske
oblike.
Denudacija je ploskovno odnašanje preperelih snovi s površja zemlje z eksogenimi procesi,
zaradi delovanja površinsko tekoče vode. Sem vključujemo tudi pobočno ploskovno
odnašanje materiala (Komac, 2003).
Erozija je linearno delovanje vode, ki poglablja strugo in se vrezuje v podlago. Posamezne
delce ločuje in premešča gradivo po dolinah ali pobočjih navzdol. Najpomembnejši dejavniki
so naklon in ukrivljenost pobočij, lastnosti podlage in njena prepustnost (Komac, 2003, vc:
Fairbridge 1968, 1010, Gardner 1987, Rorke 2000, 385).
Erozijski žlebiči nastajajo na dolomitu na golicah. Na takšnih območjih je rastje pogosto
odstranil človek z izkoriščanjem peskokopov (Komac, 2003).
Erozijski jarki so reliefna oblika z občasnim vodnim tokom in so pogosti na strmih pobočjih.
Nastajajo postopno, posledično zaradi erozije ruše, v njih se združuje vodni tok, pride do
erozije in izpiranja gradiva. S pomočjo bočne erozije v osrednjem delu se jarek širi, dodatno
valeče gradivo samo povečuje erozijo v osrednjem delu jarka (Komac, 2003).
Na strmih dolomitnih površinah brez rastja je pomemben preoblikovalec površja tudi snežna
odeja (Komac, 2003, vc: Pavšek, 2002).
Za dolomitna območja so značilne linearne reliefne oblike. Te so posledica fluvialnih in
drugih pobočnih procesov. Intenzivnejše erozijsko preoblikovanje dolomita je v nižjih
nadmorskih višinah omejeno na strma pobočja in območja pretrte kamnine (Komac, 2003).
Transport gradiva na dolomitu je najpogosteje posledica gravitacije in erozije vode. Velik del
kamnine se prenaša v suspenziji in v obliki raztopine. Iz pretrtih kamnin se sproščajo delci, ki
drsijo ali kotalijo po pobočju, jarku navzdol, lahko posamič ali kot plaz, usad. Gradivo se
nabira na dnu pobočij v obliki melišč ali vršajev. Gradivo je zato slabo prepustno in se ob
obilnih padavinah prepoji z vodo, kar povzroča plazenje večjih ali manjših krajevnih območij.
Lahko nastanejo tudi drobirski tokovi (Komac, 2003).
Voda je v dolomit vrezala strme in globoke grape, ki se začenjajo sredi pobočij pod uravnavo.
Na višino dolinskega dna pomembno vpliva višina erozijske baze in oddaljenost območja od
nje, ki je v primeru Žibrš in Hotenjskega podolja blizu. Potoki se z zadensko erozijo vrezujejo
v dolomit, vendar je ta proces počasen, saj voda prenaša malo gradiva. Večjo erozijo imajo
vodotoki v srednjem delu. V spodnjih delih pa prihaja do zasipavanja ravnice ali celo
vrezovanja v starejše sedimente (Komac, 2003).
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9. RELIEFNE OBLIKE
9.1. RELIEFNE OBLIKE NASTALE Z ENDOGENIMI PROCESI
Večina reliefnih makro oblik je povezana z endogenimi procesi. Slovenija je ob štirih makro
reliefnih enotah alpskega, dinarskega, sredozemskega in panonskega sveta tektonsko izjemno
raznolika. Območje Godoviča je z vidika litografske krovne zgradbe idrijsko-žirovskega
ozemlja zelo zanimivo. Močna tektonika je zaradi narivov in prevračanja gub, zmikov,
dvigovanja in grezanja dodobra razdrobila kamnine, ki so tako intenzivneje izpostavljene
fizikalnemu in kemijskemu preperevanju.
Krovno zgradbo jemljemo kot del geološke strukture. Najpomembnejše endogene oblike, ki
danes preoblikujejo površje pa gre pripisati neotektoniki, ki je območje Dolov, Godoviča in
Črnega Vrha različno dvignila v današnjo lego.
Najpomembnejša endogena sila na izbranem območju je prelomna cona med Idrijskim in
Zalinim prelomom. Ob prelomu so se posamezna območja verjetno različno visoko dvigovala
ali ugrezala.
9.2. RELIEFNE OBLIKE NASTALE Z EKSOGENIMI PROCESI
9.2.1. POLIGENETSKE OBLIKE
Sleme
Geomorfna oblika, ki nastane z denudacijo in zadenjskim odmikom dveh pobočij.
Sleme je razmeroma ozko površje nad okoliškim površjem preko katere ponavadi poteka tudi
razvodnica. Oblika slemen je odvisna od več dejavnikov. Najpomembnejša je petrografska
sestava pobočij, vpad skladov, tektonske linije, ekspozicija, vegetacija, človekova dejavnost
in debelina prepereline. Široka slemena so značilna za uravnan relief. Ali se slemena s pobočji
kraško odmakajo in se ploskovno znižujejo zaradi korozije, je odvisno od kamninske podlage
(Mihevc, 1979).
Ozka slemena, ki so značilna za dolomitna pobočja, se nahajajo tudi v vmesnih slemenih v
dolini potoka Zala. Uravnan svet s slemeni imajo sledečo kamninsko podlago. V Ivanjih
Dolinah (glavni dolomit), v Doleh (konglomerat) in v Godoviču (apnenec, dolomit).
Najvišje sleme se nahaja nad potokom Zala (do 10 km dolgo) na nadmorski višini okrog 800
metrov, ki povezuje vrhove Okroglica (757 m), Jelenšek (812 m), Zalarjev vrh (830 m) v
smeri V – Z in se nadaljuje preko zaselka Veharš. Od tu naprej se v dinarski smeri glavno
sleme razcepi na dva kraka. In sicer proti Dolski planoti in proti Medvedjemu Brdu.
Pomembno je tudi sleme z imenom Sleme nad Godovičem, ki poteka do Hotedršice.
Ostala slemena so manjših dimenzij. Npr. sleme, ki ločuje Ivanje Doline od Pikeljskih voda,
sleme med Šebalkom in Dolom. Slemenitev poteka v dinarski smeri.
Sedlo, preval
Geomorfna oblika, ki predstavlja prehod med višjimi konveksnimi oblikami.
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Sedla so na dolomitnih območjih pogosta geomorfna oblika. Nastanejo med konveksnimi
reliefnimi enotami zaradi krajevno manjše odpornosti kamnin. Med dolomitnimi plastmi se
pogosto pojavljajo manj odporne kamnine laporovca, meljevca. Ob prelomih se dolomit
zdrobi v manjše delce, ki so slabše odporni na preperevanje in denudacijo (Komac, 2003).
Na proučevanem območju izrazitejših prevalov ni. Manjši povezujejo dolino Zale in Pikeljske
vode.
Dolec ali dolek
Dolec je plitva, do nekaj metrov globoka odprta suha dolinica, navadno v smeri največje
strmine na pobočju, pogosta zlasti na dolomitih in dolomitiziranih apnencih (Slovenska
kraška terminologija, 1973).
Je najbolj razširjena reliefna oblika na dolomitu. Dolci so podolgovate, dolinam podobne
reliefne oblike, ki so brez stalnega površinskega toka. Najdemo jih na položnih ali strmih
pobočjih. Običajno se začno nekaj metrov pod slemeni. Zgoraj so ozki, navzdol se širijo in
poglabljajo. Dolci so v spodnjem delu strmejši, kar je povezano z intenzivnostjo
denudacijskih procesov. Dolci so ponavadi globoki do 10 metrov. V prečnem prerezu so
zaokroženi. Dno je pogosto obdelano zaradi debelejše prepereline kot na pobočjih. Dolci so
lahko dolg in povezan sistem, na strmejših pobočjih (30˚ in več) pa krajši (Komac, 2003).
Oblika dolca je podobna suhi dolini, le da v dolcih ni vodnih tokov in sledi erozije, gre le za
podzemeljsko pretakanje vode. Zato je pomembna korozija.
Dolci so lahko organizirani v drevesasto strukturo, kar je posledica delovanja površinske in
podzemeljske vode. Dolci so lahko tudi vzporedni, ki so značilni za strma pobočja z hitrim
odnašanjem gradiva in za območja pretrtih kamnin ob tektonskih prelomnicah. Dolci so
pogosti na robovih planot nad strmim pobočjem, pogosto so pod njimi izviri potokov. Če je
erozijska baza blizu, potem so dolci plitvejši. Preperelina v dolcu je lahko prenesena iz
pobočij ali pa je nastala in situ (Komac, 2005).
Dolec je recentna geomorfna oblika, zasnova dolca, plitva vdolbina ali kotanjast zatrep v
pobočju pa je nastala v hladnem obdobju pleistocena. Na nadalno oblikovanje dolca je vplival
način vodnega odtoka in spreminjajoče se razmerje med površinskim in podzemeljskim
otokom. Če je temeljni geomorfni proces na dolomitnem površju z dolci preperevanje, lahko
razvoj povežemo s teorijo kaosa. Poglavitne lastnosti sistema kažejo naslednje spremenljivke:
podvrženost preperevanju, stopnja preperelosti, intenzivnost preperevanja, dotok ali
razpoložljivost pronicanja vlage izraženo s propustnostjo (Komac, 2005).
Na podlagi teorije kaosa sklepa Komac, »da so dolci nestabilni dinamični sistem. Voda se
najprej združuje zaradi majhne začetne razlike v topografiji, zaradi večje vlage nastopi
korozija, čemur sledi poglabljanje površja in stekanje še večjih količin vode s
površja«(Komac, 2005, str. 124).
Na dolomitnem površju je talna voda tik pod površjem, ki je prekrito s prstjo. Voda se
navzame ogljikovega dioksida, kar vodi do vedno večje reliefne razlike in oblikovanosti.
Odnos med podzemeljskim in površinskim vodnim odtokom je na dolomitu zelo spremenljiv,
zato je sistem zelo nestabilen. Majhne začetne razlike lahko pripeljejo do velikih in
dolgotrajnih razlik. Dolec je konvergentna oblika, ki nastane z različnimi procesi v reliefno ali
podnebno različnih območjih (Komac, 2005).
Z intenzivnejšim preperevanjem in odnašanjem gradiva po pobočju navzdol se dolec hitreje
preoblikuje. V dolcu je zelo pomembno razmerje med poglabljanjem dolca in preperevanjem
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ali korozijo ter odstranjevanjem prepereline ali denudacijo. Na razvoj dolcev vpliva tudi
višinska razlika med vrhom slemena in njegovim vznožjem. Bistveno k nastanku dolca
vplivajo součinkovanje geomorfnih procesov in tektonike. Kjer je ruša sklenjena običajno ni
erozije, ne glede na naklon. Površinski vodni tok se pojavi le ob povodnjih in je redko
koncentriran, da bi predrl podlago. Robovi dolca imajo le tanko plast prsti tipa rendzina. Dno
je pokrito z debelejšo plastjo dolomitnega drobirja, v dolcu se sufozijsko pretaka voda. Večji
dolci imajo pogosto ob izteku na ravnem dnu manjše stalne izvire. Na uravnavah so dolci
lahko plitvi, uleknina se navzdol poglablja. Na robu planote obvisijo, dno se strmo prelomi v
strmo nagnjen dolec ali grapo. Če je dolec na uravnavi, se lahko znotraj njega pojavljajo tudi
vrtače. Dolec se preko vrtače lahko nadaljuje ali pa tudi ne (v primeru stika apnenec dolomit).
Večja ko je apnenčeva komponenta, pogostejše je pojavljanje vrtač (Mihevc, 1979). Manjši
izviri so pogostejši v nižjih legah večjih dolcev, pogosteje pa ob robovih na pregibu pobočja.
Dolec lahko prehaja v grape ali obvisijo nad strmejšim pobočjem, se iztečejo na ravnini ali
preidejo v druge konkavne oblike (Komac, 2003).
Podzemeljsko spiranje prepereline in drobirja je pomembno v periglacialnih razmerah, kjer je
podlaga zmrznjena, vrhnji del pa polzi po pobočju (Komac, 2003).
Dolci nastajajo na dolomitu, kjer se prepletata denudacijsko – erozijski procesi in korozija.
Pomemben je tudi način vodnega odtoka (Komac, 2005).
Pogoji za nastanek dolca:
- naklon površja med 6-8º in 21-25˚
- kamnina mora različno preperevati, dolci so pogostejši v zrnatem dolomitu (Komac,
2005)
- na razvoj dolca vplivajo tudi relativna višinska razlika, velikost zaledja, dolžina dolca
in dolžina njegovih pobočij (Blaž Komac, 2005, vc: Fairbridge 1968, 251, Mihevc
1986, 213, Komac 2003a, 102)
Najpogostejši geomorfni procesi, ki oblikujejo dolec, so (Komac, 2005):
- soliflukcija: pri naklonih 2-25˚ - ploskovno odnašanje materiala
- polzenje poteka od 2˚ dalje
- denudacija je značilna za naklone 2-20˚, nad 28˚ prevladuje linijska erozija
- plazenje je značilno za naklone med 10-15˚ in naklomnom posipnega kota, ta znaša
med 28 - 36˚
S pomočjo meritev električne upornosti Komac ugotavlja, da je v dnu dolcev več vlage v
prsti, debelejša preperelina in večja pretrtost kamnine. V sušnejših obdobjih se razlike v
zadrževanju vlage še povečajo. Tako so koroziji izpostavljeni najbolj prepereli deli kamnine
(Komac, 2005).
Na proučevanem območju se dolci pojavljajo na Dolski planoti, Ivanjih Dolinah in Šebalku.
Čeprav je dolec geomorfna oblika, ki nastaja na dolomitu, se pojavlja tudi na konglomeratu in
breči.
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9.2.2. FLUVIALNE OBLIKE
9.2.2.1. EROZIJSKE OBLIKE
Erozijsko žarišče (drti)
Je območje intenzivnih geomorfnih procesov. Nastanejo na zelo pretrtih kamninah, za njihov
nastanek mora biti naklon pobočij velik (Komac, 2003).
Na proučevanem območju sem jih izsledil le na eni lokaciji v dolomitu v pobočjih nad
potokom Zala, ki jih je povzročil človek z odstranitvijo prsti in kopanjem dolomita.
Erozijski žleb
Manjša erozijska oblika v obliki žleba, ki nastaja na strmih pobočjih, kjer je kamnina pretrta
ali preperelina razkrita. V zgornjih delih so erozijski žlebovi plitvejši, ki se s spuščanjem po
pobočju poglabljajo. Podaljšujejo se navzgor in navzdol (Komac, 2003).
Velikokrat so antropogeno pogojeni in nastajajo v kamnolomih.
Erozijski žlebove najdemo le v nekaterih pritočnih grapah Zale. Žlebovi so dolgi do nekaj
metrov in se končajo v strugi grape.
Erozijski jarek
Je večja oblika erozijskega žleba.
Ob Idrijskem prelomu v Godoviču, kjer je dolomit zaradi pritiskov močno pretrt, teh
erozijskih oblik skorajda ni zaradi majhnih naklonov pobočij.
Precej erozijskih jarkov se je izoblikovalo na strmih pobočjih v dolini Zale. Nastajajo na
dolomitu in paleozojskih skrilavih kamninah. V posameznih primerih se erozijski jarek
nadaljuje kot grapa s stalno ali občasno vodo. Erozijski jarki nastajajo v strmih pobočjih nad
strugo Zale in se končajo v strugi Zale.
Erozijska grapa
Grapa je ozka V- dolina, zarezana v pobočje in s strmcem, ki ni bistveno manjši od naklona
pobočja, v katerega je vrezana.
Najdemo jih v zgornjih delih potokov kjer je dolomit zelo krhek in hitro razpada (Mihevc,
1979). Grapa je ozka dolina s strmimi pobočji s stalnim površinskim tokom. Erozija ima
ključno vlogo, strma pobočja so prepredena z erozijskimi jarki. Na pobočjih so pogosta
erozijska žarišča. Ob obilnih padavinah se v dolomitnih grapah s pobočij hitro zbira voda, ki
odnaša obilo materiala. Taka območja so poplavna območja. Gradivo vode odlagajo v obliki
vršajev (Komac, 2003).
Erozijske grape se na proučevanem območju pojavljajo v dolini potoka Zala, kjer se erozijske
grape oblikujejo v permskih skrilavih glinovcih, kremenovih peščenjakih in dolomitu. Grape
so se oblikovale tudi v pobočjih Jelenška in Zalarjevega vrha.
Slap
Je mesto, kjer pada voda prek strme ali navpične stopnje
Slapovi so lahko kamninsko pogojeni (trše kamnine nad mehkejšimi) ali nastanejo ob
prelomih.
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V strugi Zale je nekaj manjših slapov. Največji slap, ok. 10 metrov visok, je oblikoval pritok
Zale pri kmetiji Ferjanc.
Rečna struga
Reliefna oblika, ki nastane z neposrednim delovanjem tekoče vode.
So rezultat razmerja med erozijskimi, transportnimi in akumulacijskimi procesi na celotnem
podolžnem profilu. Če ima vodotok veliko erozijsko energijo je struga praviloma ozka in
globje vrezana. Z zmanjšanjem strmca se struga razširi.
Struga potoka Zala je še ohranjena v naravnem stanju. Poleg manjših slapov so se izjemoma
izoblikovala manjša rečna korita. Največji strmec, do 10º, ima Zala pod kmetijo Ferjanc.
Rečna dolina
Je podolgovata, najmanj na eni strani odprta globel, ki je nagnjena v smeri odtekanja vode po
dolinskem dnu.
Doline so rezultat rečne erozije v dnu doline in denudacije na dolinskih pobočjih. Na dolomitu
so pogoste doline s strmimi pobočji, ta pa so podvržena eroziji. Pod njimi nastajajo melišča,
vršaji. Dno doline je lahko široko ali ozko. Ker dolinska dna pogosto prekriva drobir so struge
v sušnejših obdobjih pogosto brez vode. Večje suhe struge imajo značilnosti hudournika.
Napolni jih topljenje snega in obilne padavine. V dnu dolin na dolomitu so suhe struge
pogoste v stiku z apnencem ali ponikajo v lastnih naplavinah. (Komac, 2003).
Dolina Zale ima zelo malo izoblikovanega ravnega dna zaradi povirnega značaja in strmega
reliefa. Celotna dolina Zale, do izliva v Idrijco meri ok. 8 km..
Majhno dolino v dolžini 1 km. je izoblikoval potok Potočna v Godoviču, ki ima ravno do 70
metrov široko dno.
Samotar
Je geomorfna oblika ki tudi nastane zaradi razlik v odpornosti kamnine. Morfološko izstopa iz
okolice (Komac, 2003).
Samotarji so značilni za površje na dolomitu (Komac, 2003). Samotarji so pogosti tudi v
Doleh. Predvsem nastajajo na apnenčevi in dolomitni breči. Dosegajo večinoma do 5 metrov
v višino. Največji osamelec je nastal v Rebru nad Idrijo in je visok 10 metrov.
Stena
Je skoraj navpično skalno pobočje.
Reliefna oblika ki nastane s selektivno erozijo, velikokrat k njenemu nastanku prispevajo
geološke strukture. Stene se oblikujejo ob zatrepnih in ponornih dolinah.
V Doleh je nastala stena pri kmetiji Bevk. Grajena je iz triasne breče. V višino mero 10
metrov. Podobnih velikosti so posamezne stene ob potoku Zala ter pobočju Okroglice (757 m)

46

9.2.2.2. AKUMULACIJSKE OBLIKE
Akumulacijske oblike izražajo razmerje med erozijo in korozijo do akumulacije. V pliocenu
so topla obdobja uravnavala površje. Erozijska baza so ravniki, ko se konec pliocena
Ljubljansko Barje pričenja grezati in se na kraških gmotah začenja globoko zakrasevanje. V
pleistocenu se pričnejo ohladitve. V medledenih dobah ponika površinska rečna mreža v
ponikalnicah, nastanek slepih dolin. V hladnih obdobjih potekajo krioklastični procesi, močna
denudacija in rečni transport. Na dolomitu se vrtače zasipajo, rečna mreža se obnovi. Z
Otoplitvijo je bil odstranjen večji del akumulacije. Znova se vzpostavi kraškost, mreža
razpada na današnjo obliko (Mihevc, 1979).
Akumulacijska terasa
Je ostanek nekdanje naplavne ravnice, ki se je po zarezovanju vodotoka ohranila ob straneh
doline. Do vrezovanja vodotoka prihaja zaradi spremembe množine vode, spremenjenih
klimatskih razmer in tektonskih premikov.
V Šebalku naletimo na tri nivoje teras. Holocenski ravnici, ki jo je oblikoval Šebalski potok,
sledi terasa, ki se nad Šebalskim ponikvam dviga za približno 3-5 metrov. Tu so najpogostejše
njive in travniki. Naslednji nivo tvori okoli 10 metrov višja terasa, ki je ohranjena samo pri
Šebalskih ponikvah.
Ob strugi Zale je izoblikovana le naplavna ravnica, ki je dno struge poplavnih vod.
Akumulacijski vršaj
Je prodno-peščena nasutina pahljačaste oblike, ki nastane na mestu, kjer vodotok izstopa iz
ozke v širšo dolino, ko se mu zmanjšata strmec in transportna moč.
Najdebelejši material se odloži na zgornji strani vršaja. Posebna oblika vršaja je meliščni
vršaj, ki pomeni prehod med meliščem in vršajem.
Zelo pogosti ob pobočjih in manjših grapah v dolini Zale. Vendar zajemajo majhen obseg
površja. Prisotni so hudourniški, potočni in meliščni vršaji.
Manjša vršaja se nahajata v Doleh v uravnavi pri Gantarju, pri Bevku je majhen vršaj nastal
ob potočku, ki priteka s paleozojskih na triasne kamnine. Večina vode ponikne na stiku,
okoliški material pa se je moral nakopičiti ob visokih hudourniških vodah.
Manjše vršaje so oblikovali pobočni potoki v Ivanjih Dolinah.
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9.2.3. KRAŠKE OBLIKE
9.2.3.1.MIKROKRAŠKE OBLIKE:
Žlebič
Žlebasta izjednina s polkrožnim prečnim prerezom, ki poteka v smeri največjega strmca po
kompaktni kamnini (Slovenska kraška terminologija, 1973).
Žlebič je površinska kraška oblika, ki nastaja s korozijo. Pojavlja na površini apnenčevih
gmot, ki štrlijo nad preperelino.
Škraplja
Nekaj centrimetrov do več decimetrov in metrov razsežna izjednina v skalnem površju, brez
vzdolžnega pretakanja, ki ji smer določa linija najmanjšega odpora (Slovenska kraška
terminologija, 1973).
Škraplje se pojavljajo na območju Dola in kmetije Andrejač. Žlebiči se pojavljajo po vsem
površju, ki ga gradi apnenec.
9.2.3.2. MAKROKRAŠKE OBLIKE
Kraški ravnik
V velikem uravnano kraško površje, ki ga lahko razčlenjujejo drobne in srednjevelike kraške
kotanje. Robni ravnik nastane v robnih apnencih ob vododržnih kamninah, s katerih priteka
agresivna voda (Slovenska kraška terminologija, 1973).
Za nastanek kraškega ravnika obstaja več teorij. Po prvi naj bi ravnik nastal na nivoju
piezometrične gladine kraške vode. Kraški ravnik pa lahko nastane tudi nad nivojem talne
vode, če je površje pokrito z naplavino in je korozija močneje delovala na rob kotanje
(Komac, 2003, vc: Gams 1974).
Za Hotenjski ravnik je značilno kamnito površje, polno vrtač, tudi preko 100 na km². Gre za
robni ravnik. Sedimenti v Novem Svetu izvirajo po petrografski zgradbi iz porečja Žejskega
potoka in Hotenjke. Pogoji za kraški odtok so bili izpolnjeni šele po grezanju Ljubljanskega
barja. Danes se del vod že odteka proti Idrijci, ki se je z zadenjsko erozijo močno približala
ponorom Hotenjke (Habič, 1968).
Kraško polje
Po definiciji je kraško polje največja vdolbina z ravnim dnom in kraškim odtokom. V tipični
obliki ima ponikalnico in strm obod. Dno polja naj bi merilo najmanj ½ do 1 km (Slovenska
kraška terminologija, 1973).
Glede na vodne razmere ga ločimo še na več vrst. Jezersko kraško polje, periodično
poplavljeno kraško polje, pretočno, pritočno in raztočno kraško polje, suho kraško polje.
Glede na lego in razmerje med vodo(ne)prepustnimi kamninami poznamo kontaktno kraško
polje, robno kraško pole, odprto kraško polje, fosilno kraško polje in uvalasto kraško polje
(Slovenska kraška terminologija, 1973).
Kraška polja so pogosto vezana na prelomne cone, ki pripomorejo h koncentriranemu pretoku
vode. Pomemben vpliv ima tudi robna korozija (Gams, 2004).
Najbližje proučevanega območja je Logaško robno polje.
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Vrtača
Vrtača je depresijska oblika, ki je navadno globoka več metrov in je bolj široka kot globoka.
Terminologija pozna več imen glede na obliko in nastanek vrtače. Skledasta vrtača je v prečni
obliki podobna skledi, lijakasta vrtača je brez ravnega dna, kotlasta vrtača ima strmejše stene
in ravno dno, vodnjakasta vrtača je vrtača s strmimi stenami, aluvialna vrtača nastane na
naplavinah, skalna vrtača (Slovenska kraška terminologija, 1973).
(Čar, 2001) Pravi, da je za nastanek vrtač potrebno subvertikalno pretakanje atmosferske vode
skozi kamnino. To je izpolnjeno v dovolj velikem območju kamnin s primernimi litološkimi
in tektonsko – strukturnimi razmerami.
Odvisnost pojavljanja vrtač se odraža med litologijo, naklonom, obliko in velikostjo vrtač. Na
pobočjih jih je manj, več na uravnavah. Na Medvedjem Brdu je kljub apnenčasti podlagi
površje skoraj brez vrtač. Vzrok temu je tankoskladovit apnenec z roženci (Mihevc, 1979).
Vrtače se pojavljajo v konglomeratu, dolomitu in apnencu. Veliko je tudi kontaktnih vrtač.
Največja gostota vrtač je v Dolu in na apnencu v Šebalku, kjer se pojavlja celo do 100 vrtač /
km². V Doleh in Ivanjih Dolinah je vrtač manj a zato več dolcev.
Aluvialna vrtača
Je vrtača, ki nastane na kraškem površju, ki je prekrito z nesprijetimi sedimenti ali naplavinah.
Sediment spira voda v kraško notranjost skozi vertikalni kanal. Oblike so odvisne od debeline
in lastnosti zasipa, konfiguracije živoskalne podlage in njene prevotljenosti. Mlade vrtače so
lijakaste, brez ravnega dna. Če je sedimenta premalo, aluvialnih vrtač sploh ni ampak nastane
samo zvegano površje. Plitve uleknine ločijo med seboj nekaj višje grbine, kjer je kamnina
prekrita le z rušo (Mihevc, 1979).
Nastanek aluvialnih vrtač se začne s počasnim grezanjem, uleknina se poglablja. Ruša se
poglablja in na pobočjih se pojavijo manjši usadi. Nato sledi nenadni grez, običajno po večjih
deževjih ali močni odjugi se ugrezne del površja z rušo vred. Če se centralni kanal zamaši se
ugrezanje ustavi, drugače lahko nastanejo cela brezna. Ponekod prihaja ob vrtačah na dan
živoskalna podlaga, lahko se pojavijo roji aluvialnih vrtač (Mihevc, 1979).
Zanimivi so manjši grezi ob iztekih dolcev, nastanejo z podorom stropa odvodnega kanala
(Mihevc, 1979).
Relief v Doleh je tipičen predstavnik uravnave z aluvialnimi vrtačami. Čeprav je avtohtona
podlaga grajena iz konglomerata, je ta lokalno vodoprepusten. Uravnavo prekriva sediment iz
okoliških pobočij, tudi sedimenti s permkarbonskih paleozojskih kamnin. Material je nastal s
preteklimi geomorfnimi procesi, ki jih v današnji dobi ni več, podlaga pod sedimentom je
podvržena koroziji. Sediment se spira od spodaj navzgor, pojavljajo se recentni grezi.
Sufozijska vrtača
Vrtača v sipkem gradivu, ki je nastala s sufozijo (s spiranjem pod rušo) (Slovenska kraška
terminologija, 1973).
Kraški izvir
Naravni iztok kraške vode na površju.
Največkrat gre za kontaktni izvir, ki nastane na stiku vodopropustnih in neperopustnih
kamnin.
Kontaktnih izvirov je na območju Godoviča, Zale in Dolov veliko. Kar je posledica
menjavanja vodoprepustnih in neprepustnih kamnin, torej gre za kontaktne izvire. Močnih
kraških izvirov na dolomitu ali konglomeratov ni zaradi premajhne razpoklinskosti kamnin.
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Vodni jamski sistemi se med seboj ne povezujejo v večje mreže. Izviri so lokalno pogojeni in
omejeni.
V Zali se izviri pojavljajo na stiku kremenovih peščenjakov in karbonatov. V Doleh so izviri
locirani v pobočjih planote, ponavadi ob koncu dolcev.
Grbinasto površje, trdini
Grbinasto površje na dolomitu, pa tudi konglomeratu in breči.
Na dolomitu pogosto nastane grbinasto površje. Razgaljene dolomitne grbine so posledica
razlik v intenzivnosti denudacije in hitrejšega zniževanja površja pokritega s preperelino. Gre
za različno odporne kamnine. Nastanek trših delov kamnin je lahko povezan s potekom
diageneze, ki vpliva na poroznost kamnine. Manjšo odpornost lahko povzroči tudi večja
vsebovanost laporjev in glin. Zato so takšne grbine usmerjene vzdolž kamninskih plasti.
Rezultat razlik v odpornosti kamnin je vegasto površje (Komac, 2003).
Mihevc je mnenja, da nastajajo grbine na dolomitu zaradi lokalno bolj odporne kamnine.
Pogoste so grbine čela skladov, ki so odpornejši, takšne grbine so v nizih in se javljajo tudi na
pobočjih. Največje grbine nastajajo v kjer leži tanka plast apnenca, ki se izklinja na dolomitu
(Mihevc, 1979).
Grbinasto površje nastaja na dolomitu v Ivanjih Dolinah in Šebalku nad Anžičkovimi
ponikvami. Podobne oblike trdinov nastajajo tudi na konglomeratu in breči v Doleh. Na
konglomeratu je mehanska odpornost kamnine odvisna predvsem od veziva kamnine. Če je
vezivo kompaktno je bolj odporno na mehansko razpadanje. Ker obstajajo v konglomeratu
lokalne razlike v kompaktnosti veziva nastajajo na površju razlike. Pomemben faktor
razpadanja konglomeratov je tudi pokritost s prstjo. Pod prstjo se apnčasto gradivo hitreje
kemijsko raztaplja, kar povzroča hitrejše korozivno zniževanje površja. Vegasto površje je
pogosto prekrito z prodniki iz konglomerata, ki so odpornejši na mehansko preperevanje.
Kraške oblike na polgolem krasu
Na apnencu se pojavlja površje, ki je deloma prekrito s prstjo, deloma pa je kamnito.
Kras, kjer se prepletajo gole in pokrite kraške površine imenujemo polgoli kras (Gams, 1973).
Lehnjakove tvorbe
Lehnjak je lahka, porozna kamnina, ki se odlaga na rastline iz površinskih kraških voda
(Slovenska kraška terminologija, 1973).
Lehjak odlagajo vode, ki površinsko ali podzemeljsko tečejo po dolomitu ali pridobivajo
pritoke iz dolomitnih ozemelj. Po Gamsu (2003) se lehnjak pojavlja le tam, kjer so pritoki z
dolomita, kar naj bi kazalo na vpliv mešanja vode (Komac, 2003). (Gams, 2003) še pravi, da
je povzročiteljev površinskega odlaganja karbonatov veliko. Vzroki so abiotski in biotski, ki
jih literatura najbolj poudarja. Vodne rastline odvzemajo vodi CO₂, ki se mu zmanjša
parcialni tlak, nato se prične izločanje karbonatov iz raztopine, ki je vezana na CO₂. Lehnjak
se najbolj nabira na mahovih, čeprav se lehnjak nabira tudi na kamnu, kovinah, lesu. Ob
slapovih se zaradi zračenja iz vode izloči CO₂. Morfološki pogoj nastajanja lehnjaka je, da
vodotok ne prenaša produ. K nastajanju lehnjaka deloma pripomore tudi izhlapevanje.
Manjše lehnjakove tvorbe se nahajajo pod slapom enega izmed pritokov potoka Zala v bližini
kmetije Ferjanc. Pritok izvira na stiku triasnih in paleozojskih kamnin, teče po grodenskemu
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peščenjaku, nato zopet po triasnem dolomitu, kjer odlaga lehnjak. Veliko vlogo odlaganja
lehnjaka igra zračenje in izhlapevanje vode.
9.2.4. KONTAKTNE OBLIKE
So kraške oblike, ki jih modificira nekraško sosedstvo, fluvialno ozemlje s svojimi vplivi. To
se kaže v koncentriranem vodnem toku, drugih kemijskih lastnostih vode in vodnem
transportu, ki omogoča robno korozijo. Zaradi razlik v dolomitu samem oz. apnencu prihaja
do kontaktnih oblik tudi med njimi samimi (Mihevc, 1979).
Zatrepna dolina
Po slovenski kraški terminologiji je zatrepna dolina tista, ki se na zgornjem koncu, pogosto ob
izviru potoka, slepo konča s strmim zaključkom (Gams, 1973).
Primer zatrepne doline ob izviru je Hrečevec v Doleh.
Slepa dolina
Dolina, ki se slepo končuje na apnencu. Pod strmimi pobočji na koncu so navadno ponori
(Slovenska kraška terminologija, 1973).
Za kontaktni kras zelo značilna oblika. Z neprepustnih kamnin priteka na kraško kamnino
vodni tok. Ta ustvari podaljšano rečno dolino, ki se ob ponorih slepo konča. Slepa dolina je
običajno nekoliko širša kot normalna, kar je posledica robne korozije (vc: Gams; 1962).
V Doleh potoki z nekarbonatnih kamnin ponikajo v slepih dolinah. V dnu slepe doline izginja
voda v jami, ponikvi ali vrtači s požiralnikom.
Lepo izoblikovano slepo dolino tvorijo pritoki v Pagonovih ponikvah, ki deloma tudi
ponikajo že sredi suhe doline in tvorijo dolcu podobno suho dolino, nato se voda spet pojavi
in ponikne ob koncu slepe doline.
Ponorna dolina
Dolina, ki je oblikovana kot fluvialna dolina, ki se konča z dobro prevodnim ponorom (vc:
Mihevc, 1991).
Manjši potočki pritečejo do apnenca ter takoj na stiku ponikajo. Dolina se nad ponori
nenadoma konča. Dolina se je oblikovala po zakonitosti fluviodenudacijskega reliefa, le njen
konec je kraški. Pri ponornih dolinah določa erozijsko bazo ponor, nanj so naravnani vsi
procesi pri oblikovanju doline (vc: Mihevc, 1991).
Tej reliefni obliki še najbolj ustreza primer nestalnega toka, ki z dolomita priteka v vrtačo.
Spodnji konec vrtače se konča s steno pod katero je majhna z materialom zatrpana vodoravna
ponorna jama.
Ponorni zatrep
Dolina se konča takoj za stikom kamnin. Pobočje je navpično, razmerje med dolžino in širino
na karbonatih je v prid širini.
Ponorni zatrep nastane zaradi pobočnih procesov nad ponorom in odmikanja ponora od
kontakta (vc: Mihevc, 1991).
Suha dolina
Dolinasta oblika na krasu, brez stalnega površinskega vodnega toka. Glede na trajanje toka so
trajno in obdobno suhe doline (Slovenska kraška terminologija, 1973).
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So ostanek fluvialne faze razvoja. Predstavljajo zložen prehod med kraškim reliefom ali
odvodnjavajo katastrofalne poplavne vode. Suhe doline imajo lahko v zgornjih delih doline še
aktivne vodne tokove (Mihevc, 1979).
Primer suhe doline najdemo v Ivanjih Dolinah, ko se za zaselkom proti Godoviču spušča
kilometer dolga suha dolina.
Požiralnik
Mesto izgubljanja vode v podzemlje skozi manjšo odprtino (Slovenska kraška terminologija,
1973).
V Ivanjih Dolinah konča potok v 2 metra globokem požiralniku. V dnu požiralnika je opazna
matična podlaga, tako da lahko sklepam, da znaša debelina prepereline in naplavin v dnu
Ivanjih Dolin do treh metrov, lokalno lahko tudi več.
Tudi v Doleh izgubljajo majhni potoki svojo vodo v požiralnikih, ki so največkrat na stiku s
konglomeratom, redkeje nekaj metrov proč od stika kamnin.
Ponikev
Odprtina, kamor se izgublja voda. Priporočljiv pomen za ponikev je v primerih, ko je odprtina
večidel prekrita z naplavino (Slovenska kraška terminologija,1973).
V okolici Šebalka je ponikev več: Pagonove ponikve, Šebalske ponikve in Anžičkove
ponikve.
Ponor
Gre za večjo odprtino v kateri ponika vodo. Navadno imamo v mislih večjo vodoravno luknjo
ali brezno v katero teče potok ali reka (Slovenska kraška terminologija, 1973).
Voda z dolomita ponika na apnencu. Lahko gre za celo serijo, cono ponorov. Na stiku
apnenca in dolomita pri Šebalku se pojavljajo manjše kontaktne oblike. V bližini ceste
Godovič – Hotedršica ustvarja majhen potoček z dolomita v apnencu najprej suho dolino, ki
se konča s ponornim breznom, ki pa je meter višje od slepe doline in verjetno odvaja vodo le
ob ekstremnih visokih vodah.
Brezna in jame
Oba pojma označujeta v širšem pomenu podzemeljsko votlino, ki je ponavadi prehodna. Jama
je vodoravna votlina nasproti breznu, ki je navpično (Slovenska kraška terminologija, 1973).
Brezna največkrat odkrijemo pri gradnji hiše ali pa se zemlja «odpre«. Te oblike nastajajo od
spodaj navzgor in so do 10 metrov globoka. V neki globini prihaja do stekanja curkov
različnih značilnosti. Zaradi korozivne mešanice nastajajo večji prostori, ki pa se zaradi
krušenja sten in stropa pomikajo navzgor (Mihevc, 1979).
Nad slepo dolino, ki se nahaja 500 metrov vzhodno od Pagonovih ponikev je brezno, ki se
nahaja meter nad dnom suhe doline. Brezno je skoraj povsem zatrpano z sedimenti, verjetno
je veliko k temu prispeval tudi človek.
Dva manjša brezna se nahajata 500 metrov južno od Šebalskih ponikev.
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9.2.5. ANTROPOGENE OBLIKE
Antropogenih oblik je na proučevanem območju precej.
Najprej je potrebno izpostaviti melioracije, ki so se izvajale v preteklih obdobjih, predvsem
zaradi lažje kmetijske obdelave. Te spreminjajo naravne pogoje oblikovanja površja. Zlasti na
območju Šebalka in Ivanjih Dolin je mogoče zagotovo identificirati in komentirati le
generalne kraške in fluvialne oblike.
V Šebalku je Šebalski potok speljan po kanalih od Bajerja do Šebalskih ponikev. V Ivanjih
Dolinah so prvotne manjše kraške oblike zabrisane in uravnane, da se s kmetijsko
mehanizacijo lahko obdela čim večja površina. Potoček s pobočja Zalarjevega vrha je v dnu
Ivanjih Dolin umetno speljan po kanalu po robu polja in tako ne erodira prsti.
Direktni vpliv na reliefno izoblikovanost dajeta dva kamnoloma v okolici Šebalka. Prvi se
nahaja 250 metrov južneje od bajerja v velikosti 70 x 70 metrov. Podobne velikosti je
kamnolom pri Šebalskih ponikvah. Manjši kamnolom je tudi v Ivanjih Dolinah. Zaradi
pretrtosti dolomita ob idrijskem prelomu je kamnina zelo primerna za izkoriščanje
dolomitnega peska.
V Godoviču imata velik vpliv na relief močna suburbanizacija, ki se iz centra vasi širi proti
obrobjem (Šebalk, Kurja Vas) in gradnja gospodarskih objektov Hidrie in lesnega obrata Glog
ob Šebalskem potoku.
K temu je potrebno dodati še celotno cestno infrastrukturo. Glavne prometne osi Idrija –
Logatec, Godovič – Ajdovščina zavzemajo, skupaj z lokalnimi cestami, velike površine.
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10. GEOMORFOLOŠKE KARTE IZBRANIH OBMOČIJ
Območje med Črnim Vrhom in Medvedjim Brdom sem razdelil na izbrana območja, ki sem
jih izbral na podlagi različnih geomorfnih procesov, ki v sosednjih izbranih območjih niso
tako izraziti ali pa jih sploh ni. Npr. v povirju Zale prevladujejo fluvialne reliefne oblike, v
Doleh, Ivanjih dolinah in Šebalku kontaktno kraške oblike in v Dolu kraške oblike.
10.1. GEOMORFOLOŠKA KARTA: DOLE (glej prilogo 1)
Dolska planota je v smeri VJV oddaljena od Idrije 3-5 kilometrov. Planota obsega 4 km².
Preko planote poteka razvodnica med jadranskim in črnomorskim povodjem oziroma
razvodnica med Idrijco in Poljansko Soro. Na severu omejuje planoto dolina Žirovnice in na
jugu dolina Zale. Proti Veharšam se planota zoži v sleme, z zahodne smeri se vanjo zajeda
Ljubevšca, ki je pritok Idrijce. Najvišji vrh meri 871 metrov in je brez imena. Vrh Mravljiš
meri 867 metrov. Osrednji del planote sega okoli 800 metrov visoko.
Po geološki karti OKG 1:100.000, list 33-77, Postojna (Geološki zavod Ljubljana, 1967) je tu
prisoten stik srednjetriasnega langobardskega konglomerata in breče na katere so narinjeni
paleozojski kremenovi peščenjaki in glinovci. Nariv predstavlja pasivno geološko strukturo
brez recentnih premikov in se kaže zgolj v litologiji. Uravnava v Doleh je prekrita s
sedimenti, ki kažejo na verjeten izvor v bližnjih območjih s paleozojskimi kamninami.
Sediment je podobne rdeče barve kot karbonski kremenovi konglomerati.
Zaradi razlik v kamninski sestavi je prisotnih več tipov prsti. Evtrična rjava prst, nastaja na
paleozojskih silikatnih kamninah, rjava pokarbonatna prst pa nastaja na konglomeratu,
debeline prsti se razlikujejo glede na lokacijo. Na dnu vrtač in dolcev so debelejše, v pobočjih
je mestoma vidna matična osnova. Prsti v okolici Poštarčkove jame in kmetije Bevk imajo
primesi z območja kremenovih peščenjakov in skrilavih kamnin.
Naravno vegetacijo tvorita bukovo-jelov gozd in gorski gozd bukve. Na vzpetinah planote se
mestoma pojavljajo sušoljubne rastlinske združbe in rastlinske vrste (črni gaber, mali jesen,
brinj).
Posebej je potrebno izpostaviti mikroklimatske pogoje. Dole so znano mrazišče, s svojo
kotanjasto obliko in 800 metri nadmorske višine. Globina kotanje znaša med 20 in 70 metri.
Konkavna oblika se v poldrugem kilometru postopoma zniža z Mravljiš (830 m) do Sp. Dolov
(780 m). Hladen zrak počasi polzi po kotanji in se še dodatno ohlaja. V Sp. Doleh se hladen
zrak preliva proti Trovtovemu Raskovcu. Na terenu skoraj nisem opazil sadnega drevja,
poizkusi pridelovanja koruze so se po nekaj letih izkazali za neprimerne. Pridelek koruze za
silažo je uničila pozno spomladanska slana, hladne jeseni in poletja so onemogočale
dozorevanje storžev.
Najbolj primerne površine za kmetijstvo so v osrednjem ravnejšem delu planote, kjer je tudi
skoncentrirana poselitev. Poleg živinoreje se kmetje ukvarjajo tudi s predelavo lesa.
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Grafikon 2: Dole – digitalni model reliefa
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Avtor: Tomaž Mivšek, 2007
Dolska planota je zaradi prevladujočih karbonatnih kamnin skoraj v celoti zakrasela. Izjema
so le območja na nepropustnih paleozojskih kamninah med kmetijama Bevk in Na Griču, kjer
se relief razvija fluvialno. Ob stiku kraškega in nekraškega reliefa so nastale kontakne kraške
oblike. Zaradi razčlenjenega reliefa in različnih reliefnih oblik so nakloni pobočij zelo
različni. Na uravnavi znaša naklon pod 1° - 3°, povprečen naklon pobočij nad dolci in
vrtačami znaša 10 - 15°, največ do 22°. Slemena so usmerjena v dinarski smeri JV – SZ in
velikokrat razčlenjena. Vrhovi slemen imajo široko kopasto obliko.
Celoten osrednji del naselja Dole, tvori ravnica, ki ni čisto uravnana. Med vzpetinami je relief
dodatno razčlenjen z vrtačami. Zlasti zahodno od uravnave Dolóv je površje razpredeno s
številnimi globokimi vrtačami in vmesnimi vzpetinami, ki po obliki spominjajo na hume.
Kotanje niso enotne in tvorijo sistem manjših ali večjih vrtač, med katerimi so različno široka
slemena in prevali. Vrtače izsledimo tudi na višjih vzpetinah.
Največja vrtača, znotraj katere so nastale tri sekundarne vrtače, meri 250 x 120 metrov. Dno
vrtače je na nadmorski višini 788 metrov, najvišji rob vrtače na nadmorski višini 830 metrov.
V Kisovcu meri vrtača 120 x 100 metrov. Ostale vrtače, ki jih nad 40, so manjših dimenzij.
Gostota znaša do 40 vrtač na km².
Med Poštarčkovo jamo in Kisovcem se nahaja cel niz različno globokih vrtač. Vrtače so se
oblikovale v liniji nižjega reliefa v smeri J - S, ki poteka od cestnega križišča pod Mravljišami
mimo Poštarčkove jame do Tisovca in naprej proti Trovtovemu raskovcu. Verjetno gre za
razpoklinsko cono ob prelomu, ki omogoča nastanek vrtač.
Zelo pogosta reliefna oblika so tudi dolci. S pobočij se proti dnu uravnave ali vrtač spuščajo
dolci. V večini primerov se v bližini zaključka pobočnih dolcev na ravnini pojavljajo
aluvialne vrtače. Pobočni dolci so kratki in sledijo smeri največjega naklona. Dolci so
oblikovani posamič in med seboj redko tvorijo dentritično strukturo. Najdaljši dolec se razteza
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med razvodnico povirnih potokov Zale in uravnano kotanjo Spodnjih Dol. Dolec meri okoli
600 metrov v dolžino. Povprečen naklon znaša 5°. Je tudi edini dolec, v katerega se priključi
manjši dolec. Dolec pokrivajo plitve, neizrazite vrtače.
Slika 1: Dolec nad Sedejem

Slika 2: Pobočni dolec, ki se konča v
aluvialni vrtači.

Vir: Mivšek, 2007
Vir: Mivšek, 2006
Grbinasto površje ali trdini nastajajo zaradi selektivne korozije različno odpornega
konglomerata. Grbinasto površje je najbolje vidno na pobočjih vzpetin v Zg. Dolah, ki je
nastalo med dolci na pobočjih.
Zaradi različno odpornih konglomeratov in breč se pojavljajo tudi samotarji. Predvsem
nastajajo na apnenčevi in dolomitni breči. Dosegajo večinoma do 5 metrov v višino. Največji
je nastal v Rebru nad Idrijo in je visok 10 metrov. Na terenu sem jih okoli deset evidentiral
nad Trovtovim Raskovcem in na Trevnovem griču. V posameznih primerih so samotarji na
vrhovih vzpetin.
Slika 3: Samotar nad Trovtovim
Raskovcem

Slika 4: Zaključek uravnave v Sp. Doleh,
ki obvisi nad Trovtovim Raskovcem

Vir: Mivšek, 2007
Vir: Mivšek, 2007
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Sprva manjše podolje, ki poteka od Veharš na Medvedjem Brdu se pri Poštarčkovi jami
razširi v uravnavo na kateri se nahajajo Zg. Dole. Uravnava meri v Zg. Dolah v širino do 200
metrov. Uravnava se pred Sp. Dolami znova zoži na nekaj metrov in se po 100 metrih zopet
odpre v kotanjasto ravnico Sp. Dolov v širini 300 metrov. Ta ima edini iztek v dolcu, ki obvisi
nad izvirom Trovtov Raskovec. Trovtov Raskovec teče proti Žirovnici, ki se izliva v
Poljansko Soro. V dolžino meri reliefna oblika 1,2 kilometra.
Uravnavo v Zg. Doleh razčlenjuje šest aluvialnih vrtač, ki kažejo aktivno grezanje. Največja
vrtača meri okoli 10 metrov v širino in je globoka 7 metrov. Pobočni dolci, ki se končajo v
bližini aluvialnih vrtač na uravnavi.
Če upoštevamo dejstvo, da v dolcu poteka tako površinski kot tudi podzemeljski koncentriran
odtok vode, potem lahko sklepamo, da ta dotok vode na ravnini lokalno pospešuje korozijo
podlage. Pospešena korozija na dnu dolcev verjetno pripomore k hitrejšemu nastanku aktivnih
grezov v neposredni bližini.
Procesi grezanja so zelo intenzivni. Vsakih nekaj let se kje »zemlja odpre«, nastalo aluvialno
vrtačo, brezno kmetje zapolnijo s kamenjem in pokrijejo s prstjo. Podobne težave nastajajo
tudi na trasi glavne ceste, kjer v asvaltnem cestišču nastanejo manjša brezna. Znani so primeri
nenadnih grezov iz Mravljiš in Zgornjih Dolov.
Slika 5: Zg. Dole z aluvialnimi vrtačami
Slika 6: Aluvialne vrtače so tudi smetišča.

Vir: Mivšek, 2006

Vir: Mivšek, 2006
Kontaktne kraške oblike so se izoblikovale na območju Zg. Dolov. Potočki, ki pritekajo z
neperepustnih paleozojskih kamnin, ustvarjajo slepe doline. Vodotoki zaradi svoje majhnosti
nimajo imen. Potoček, ki v priteka iz območja kmetije Na Griču proti severu na glavno cesto
Medvedje Brdo – Dole, ustvarja pred kmetijo Mrak, ob stiku karbonskih skrilavcev s triasnim
konglomeratom slepo dolino, ki se polkrožno zaključi. Skalno podlago pokrivajo prineseni
peščeni in glinasti sedimenti, ki jih razčlenjujejo štirje požiralniki. Ob visokih vodah je
ponikev zapolnjena z vodo, drugače voda ponika že pred njo. Nad kotanjo (2-3 metre) se v
pobočju zaključujejo dve manjši slepi dolinici. V nadaljevanju sledijo kotanji še dve do 4
metre globoki vrtači. V višini robov vrtač se nahaja tudi širša uravnava Dol.
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Slika 7: Polkrožni zaključek slepe dolinice
s ponikalnico pri Mraku. Rob kotanje je v
isti višini kot ravnica

Vir: Mivšek, 2006
Med Poštarčkovo jamo in kmetijo Mrak ustvarjata slepi dolini še dva potočka. Oba potočka
ponikneta v do 2 metra globoki strugi. Ob visokih vodah oba potočka tečeta naprej po
zložnem pobočju preko ceste in se izlivata v vrtačo. V vrtačah voda zastaja in v nekaj
urah/dneh ponikne. Po pripovedovanju domačinov, se ob stoletnih vodah tudi slednji vrtači
zapolnita in voda se razlije po ravnici vse do kmetije Gantar, kjer jo omeji do pol metra višji
kolovoz, ki poteka prečno preko uravnave.
Vode ki pritečejo s smeri Mravljiš poniknejo pri kmetiji Bevk v brezno, nekaj metrov stran se
nahaja 1.5 x 2.5 metrov širok vhod v Poštarčkovo jamo. Brezno in jama sta med seboj
povezana. Jama ima se je izoblikovala na stiku karbonskih skrilavih kamnin in triasnega
konglomerata. Ker sledi stiku je široka do 10 metrov, stropi jame so nizki in se proti koncu
jame znižajo v špranjo.
Antropogeni vplivi na izoblikovanost površja se kažejo v zasipavanju aluvialnih vrtač in
grezov, pri gradnji stanovanjskih in gospodarskih poslopij, melioracijami (v smislu ravnanja
površja) in v cestnih usekih in nasipih.
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10.2. GEOMORFOLOŠKA KARTA: DOLINA POTOKA ZALA (glej prilogo 2)
Povirni del proučevanega območja Zale obsega območje med Dolsko planoto in nizom
vzpetin Čelo (749 m), Okroglica (757 m), Jelenšek (812 m) in Zalarjev vrh (830 m). Na
vzhodu sega dolina Zale do razvodja Veharš. Območje meri skoraj 3 km². Nadmorske višine
znašajo med 500 in 840 metri. Relativne višine dosegajo 300 metrov.
Za celotno dolino Zale so značilni močni linijski in ploskovni fluvialnodenudacijski procesi.
Izrazite so bočna, globinska in zadenjska erozija.
Litološka zgradba je zelo zapletena. V dolini Zale se najdemo apnence, dolomite in
konglomerate, grodenskie peščenjake in skrilave kamnine. Pestra litologija je odraz pretekle
tektonike, ki se danes kaže zgolj v različni litologiji, kar sproža intenzivne geomorfne
procese.
Evtrična rjava prst, nastaja na paleozojskih silikatnih kamninah, rjava pokarbonatna prst pa na
dolomitu in apnencu. Debeline prsti se razlikujejo glede na lokacijo in strmino pobočij. V
strmejših pobočjih so prsti plitvejše kot na reliefnih policah, kjer se je locirala tudi poselitev.
Gozdne združbe in vrste:
Antopogeno nasajena smreka.
Bukovi gozdovi, mešani sestoji, jelka.
Na vmesnih slemenih grap rastejo Bor, breze, brinje, ponekod črni gaber, resje, praprot.
Na paleozoikih kamninah kostanj, jelka.
Grafikon 3: Zala – digitalni model reliefa
Na Griču

Veharše
820

m
Ferjanc

770

Zalarjev vrh (830 m)
Čelo (749 m)

720

670

620

570

N

0

km

0.5

520

1

1.5

2

Avtor: Tomaž Mivšek, 2007

59

Celotno območje zgornjega dela potoka Zala predstavlja hidrografsko zaključeno celoto,
geološko pa se ozemlje spreminja na kratke razdalje. Zaradi reliefnih naklonov in nepropustne
kamninske sestave se v dolini potoka Zala pojavljata fluvialni in denudacijski relief. Nad
obema stranema doline se pobočja vzravnajo in so zakrasela. Zalarjev vrh sestavlja dolomit, a
ne kaže večjih kraških oblik. Kmetija Pesek pa je že obkrožena z dolci, ki so deloma
antropogeno pogojeni in se združujejo v večji vrtači. Na dolce naletimo tudi zahodno od
kmetije Režiše. Vrtač je malo. Več kraških oblik najdemo na desni uravnavi pri Bezeljaku, Na
Kočnah in Veharšah ter Mravljišah.
Zaradi litografskih značilnosti, tektonske pretrtosti in strmega reliefa izrazito prevladuje
fluvialni relief z dolinami, grapami, strugami, slapovi, slemeni, stenami, usadi, erozijskimi
jarki in izviri.
Slika 8: Zgornje porečje Zale
Slika 9: Na stiku nepropustnih kremenovih
peščenjakov in dolomita pri Omevkarju se
pojavljajo številni izviri

Vir: Mivšek, 2006

Vir: Mivšek, 2006

Na proučevanem območju meri dolina Zale 2,2 kilometra. Potok Zala meri od izvira do izliva
v Idrijco ok. 8 km. Strmec na proučevanem območju Zale znaša med 5º in 10º. Nakloni
pobočij dosežejo 45°. V posameznih skalnih odsekih tik nad Zalo, pa se približujejo 80°.
Okrog kmetij Blažič in Trpin se nakloni gibljejo med 20 in 25°. Okrog Peska pa do 15°.
Zala, potok tretjega reda, ima lepo razvejano dentritično mrežo vodotokov. Večina pritokov je
prvega reda, redki drugega, kar kaže na povirnost potoka z eno glavno dolino v katerega se
vključujejo manjše grape nižjega reda.
Globina struge Zale znaša pod Veharšami okrog 1 m.. Zala nato hitro poglablja svojo strugo,
pod Lenartom doseže struga potoka ponekod 2-3 metre. Pod Jakšem zmanjša strmec, dno je
nekaj metrov široko, 1-2 metra visoko strugo obdaja manjša holocenska terasa.
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Grape pritokov so strme tako na paleozojskih kot na triasnih kamninah (različno odporni
dolomiti, ponekod apnenci). Levi pritoki tečejo ves čas po triasnih kamninah, desni pritoki pa
tečejo v zgornjem delu po ozkem pasu, ki ga sestavljajo paleozojskih kamnine. Najdaljša je
grapa potoka, ki izvira pri Pelhanu v Doleh, meri 1,2 kilometra. Ostale grape so manjše.
Erozijski jarek je geomorfna oblika, ki je v dolini Zale vezana na grape ali strugo potoka.
Nekaj grap se prične z erozijskim jarkom ali pa erozijski jarki nastajajo v pobočjih grap
oziroma strmem pobočju Zale.
V okolici kmetije Omevkar, se izviri pojavljajo ob stiku tretjega in drugega pokrova krovne
zgradbe idrijsko – žirovskega ozemlja. Ob močno pretrtem in geološko pestrem stiku kamnin
je stičišče povirnih grap Zale. Desni pritoki v povirnem delu tečejo po paleozoiskih kamninah
(kremenov peščenjak in skrilavi glinovec), ob strugi tudi skrilave kamnine. Na Levem bregu,
pod kmetijo Blažič, pa najdemo že dolomit. Izviri se pojavljajo tudi v pobočjih vrhov
Okroglice in Jelenška na stiku dolomita in sivega plastovitega apnenca.
Vsi izviri, imajo zaradi majhnega zaledja šibke pretoke, katerim se ob močnejših padavinah
erozija zelo poveča.
V osrednjem delu proučevanega potoka sem evidentiral tri med 2-3 metre visoke slapove.
Posebej velja izpostaviti desni pritok Zale pri Ferjancu. V višini okrog 650 metrov se nahaja
10 metrov visok slap, ki odlaga lehnjak, slednji se mestoma lušči od podlage. Nad tem slapom
je še pet manjših slapov in nekaj korit.
Pojavljajo se tudi manjša, do pol metra široka rečna korita v živi skali.
Slika 10: Zala je v posameznih primerih
izoblikovala vodno korito
Slika 11: 10 metrski slap desnega pritoka
pri kmetiji Ferjanc

Vir: Mivšek, 2006

Vir: Mivšek, 2006

V osrednjem odseku potoka so tudi najstrmejša pobočja in prehajajo v niz več metrov visokih
sten. V stenah se pojavljajo luknje, iz katerih, sodeč po razgaljenem površju brez listja
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sklepam, da iz njih ob deževjih teče voda. Navpične stene se nahajajo tudi v pobočjih Jelenška
in Okroglice.
Pobočna slemena med grapami večinoma sestavlja dolomit, ki je zelo krušljiv. Tu so vmesna
slemena bolj široka. Ponekod grade vmesna slemena med grapami apnenci. Ta slemena so
ponavadi bolj ozka. Glavna slemena, z nadmorskimi višinami okoli 800 metrov, med Zalo,
Ivanjimi Dolinami in Žejskimi vodami so dovolj široka, da je na njih mogoča poselitev, ki na
strmih pobočjih ni mogoča.
Najizrazitejša sedla so nastala v permkarbonskih skrilavih glinovcih in kremenovih
peščenjakih na Veharšah, kjer poteka razvodnica med Zalo in Pikeljsko vodo. Pretrte skrilave
kamnine so mehansko manj odporne od karbonatov.
Na uravnanih slemenih in policah v dolini Zale so nastale kmetije. Na desnem bregu:
Omevkar 730 m – na paleozojskih kamninah, Ferjanc 650 m, Jakš 600-650 m. Na levem
bregu pa Blažič 730 metrov, Trpin 770 m, Menart 700 m, Lenart 670 m. Prsti so tu lokalno
debelejše, lažje je obdelovanje zemlje, manjša je tudi erozija.
Slika 13: Na dolomitu so prsti na
posameznih pobočjih zelo izprane.
Prevladuje rastlinstvo kot so: resje,
brinje in rdeči bor
Slika 12: Samotna kmetija Jakš na
nadmorski višini 620 m je nastala na zložni
polici

Vir: Mivšek, 2006

Vir: Mivšek, 2006

Usadi se sprožijo ob močnejših padavinah na paleozojskih skrilavih kamninah okrog
Omevkarja, Ferjanca. K temu dodatno pripomore še kmetijska dejavnost in cestni useki, ki
dodatno prožijo usade. Pod Brenčičem je opuščen rudnik. Izkazalo se je, da so na Veharšah v
preteklosti kopali železovo rudo.
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10.3. GEOMORFOLOŠKA KARTA: IVANJE DOLINE (glej prilogo 3)
Ivanje Doline so zaselek Godoviča in se nahajajo južno od Medvedjega Brda. Glede na
nadmorsko višino predstavljajo Ivanje Doline vmesen relief med višjimi vrhovi Jelenška in
Zalarjevega vrha (830 m) in nižjim Hotenjskim podoljem (600 m) ter Pikeljsko dolino.
Območje Ivanjih Dolin meri 1.5 km², če k temu prištejemo še nadaljevanje suhe doline v
pobočju Slemena in območje Kurje vasi meri celotno območje 2,5 km². Nadmorske višine
osrednjega območja segajo med 670 in 750 metri.
Prevladujoča kamninska sestava v okolici Ivanjih Dolin je dolomit. Pomembno vlogo ima tudi
tektonska desno zmična cona Idrijskega preloma. Posledica aktivne tektonike je zmik krednih
apnencev, ki sestavljajo Sleme med Godovičem in Ivanjimi Dolinami. Kontakt alogene vode s
triasnega dolomita in krednih apnencev omogoča nastanek kontaktnega krasa.
Največ preperine, ilovice in dolomitnega grušča je na dnu Ivanjih Dolin. Debeline prsti se
razlikujejo glede na lokacijo in strmino pobočij. V strmejših pobočjih so prsti plitvejše,
najdebelejše, do 3 metrov, so v dnu osrednje doline pri Zalarju, nekoliko manj na dnu
pobočnih dolcev.
Naravni gozd rastiščnega območja je jelovo bukov gozd. Veliko je smreke. Gozd pokriva
površine na apnencu in strmejša pobočja. Ravnejša območja so namenjena kmetijski
dejavnosti.
Grafikon 4: Ivanje Doline – digitalni model reliefa
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Prevladuje relief, ki je značilen za dolomitno površje. Na strmih pobočjih Zalarjevega vrha in
Jelenška so se oblikovale pobočne grape. Osrednji del Ivanjih Dolin sestavlja suha dolina.
Zanjo so značilni dolci, vrtače in nekja manjših izvirov, ki zapolnjujejo 5 x 5 metrov veliko
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jezerce in nato po 50 metrih ponikajo. Kljub temu, da se na zelo majhni površini pojavlja
voda na površju, jemljem celotno obliko kot suho dolino. Na dolomitnih pobočjih nad
Pikeljsko dolino so najpogostejša oblika dolci in vrtače.
Maksimalni naklon pobočij znaša 35° (v pobočju Jelenška), na dnu Ivanjih Dolin 2-3°, najbolj
pogost naklon dolomitnih pobočij se giblje med 10 in 20 °.
Suha dolina poteka v smeri JZ – SV. Prečne doline in dolci pa imajo smer SZ – JZ (v smeri
vpada plasti ali pa sledijo pobočni smeri strmca.
Slika 13: Ivanje Doline. Za hišami se
nadaljuje suha dolina

Vir: Mivšek, 2006

Slika 14: Tudi v Ivanjih Dolinah srečamo
aluvialne vrtače

Vir: Mivšek, 2006

Suha dolina se prične pri kmetiji Cesar in se zaključi v pritoku Šebalskega potoka. V dolžino
meri 2 kilometra. V zaselku Ivanjih Dolin je dolina široka 100 metrov, naklon dna v smeri
doline znaša okoli 3°, nato pa se proti Godoviču dno zoži na nekaj metrov, kjer je prebila
apnence in poteka prečno na sklade apnencev in znova doseže dolomitna območja v
Godoviču. Dno suhe doline doseže v podolžni smeri naklon 10°, pobočja suhe doline pa do
35º. V srednjem strmejšem delu je opazna pretekla struga potoka.
Na začetku suhe doline se v dnu nahajata dve aluvialni vrtači z aktivnim grezanjem in
pobočnim sipanjem.
V bližini obeh aluvialnih vrtač se dolcu pridružita dve 80 metrov dolgi suhi dolinici. Sprva sta
v pobočju oblikovana dolca, ki se v strmejšem pobočju spremenita v suhi dolinici. Jarka
dolinic merita povprečno 2 metra v globino in 3 metre v širino. V dnu Suhe doline se ena
okoli meter nižje slepo konča.
V dolomitu se na vzpetinah nad Pikeljsko dolino pojavljajo dolci. Relativna višinska razlika
med glavno dolino in okoliškimi vzpetinami znaša med 40 in 70 metri. Dolci tvorijo
dentritično strukturo. Ponekod se v dnu dolcev pojavljajo vrtače. Skupaj tvorijo niz nižjega
reliefa, ki se izteče in konča v suhi dolini. Najdaljši dolec z razvejano dentritično strukturo
meri 300 metrov, dno pa je v povprečju široko 3 metre.
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V SZ smeri, s pobočja Zalarjevega vrha priteka v glavno dolino pobočni dolec. Dno dolca je
ravno in meri kake 2 metra, v večjem delu je prekrit s sedimentom, ponekod prihaja na
površje matična kamnina. Pred koncem je v dnu dolca razkrito pol metra široko brezno.
Vrtače so najbolj pogoste na Slemenu, ki ga gradijo apnenci. Ob kontaktu apnenca in
dolomita se nahaja približno 20 kontaktnih vrtač. Vrtače se redkeje pojavljajo tudi na
dolomitu, kjer so razpršene med dolci.
Na dolomitu nastajajo poleg vrtač in dolcev tudi trdini oziroma grbinasto površje, ki je
rezultat različno odpornih plasti kamnine dolomita na korozijo.
Grape v pobočjih se zajedajo visoko v pobočja Zalarjevega vrha (830 m) in Jenška ( 817 m).
Grape v pobočju imajo do 150 metrov relativne višine med iztekom v dolec in začetkom
doline v pobočju. Merijo največ 500 metrov. V večini primerov se prično kot dolci, nato
imajo v zgornjem delu občasen ali stalen manjši vodotok, ki na poti po pobočju izgublja vodo
in dosežejo le rob suhe doline ter ponikajo v naplavini. Ponekod jih je človek umetno speljal
mimo obdelovalnih površin ob robu pobočja, kjer poniknejo v tla..
Zanimiva kraška kontaktna oblika se je oblikovala v Kurji Vasi (zaselek Godoviča). Potoka,
ki pritekata po pobočju Jelenška se najprej združita. Na stiku z apnencem je potok izdolbel
nekaj deset metrov dolgo in 3 metre globoko sotesko slepe doline, ki ponikne v požiralniku
pod cesto.
Slika 15: Na položnejših dolomitnih
pobočjih nastajajo nad dolci trdini

Slika 16: Manjši potoki ki pritekajo z
Jelenka in Zalarjevega vrha ponikajo v
bližini roba Ivanjih
dolin

Vir: Mivšek, 2006
Vir: Mivšek, 2006

V središču zaselka Ivanjih Dolin je 5 izvirov, ki dovajajo vodo manjšemu jezercu, od tam pa
voda po kakih 50 metrih izgine v požiralniku. Po moji oceni je sedimentov ob požiralniku
okoli 2-3 metre, vidna je tudi kamninska podlaga.
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Slika 17: Dnu suhe doline, ki se vije iz
Ivanjih dolin proti
Godoviču

Slika 18: Vode, ki privrejo na površje v
dnu Ivanjih dolinah, poniknejo v
požiralniku po stotih metrih površinskega
odtoka

Vir: Mivšek, 2006

Vir: Mivšek, 2006

Ob stiku dolomita z apnencem se je v smeri SZ – JZ prečno na suho dolino, oblikoval niz
dolcev in vrtač, ki tvorijo podolžno dokaj uravnano depresijsko obliko.
Glavni razlog za nastalo obliko ob stiku kamnin je močnejša robna korozija, zato se pobočje
Slemena odmika. Hkrati je apnenec mahansko odpornejši od dolomita, zato je reliefno višji od
okolice iz dolomita. Morda je vzrok nastanka reliefne oblike tudi neotektonska dejavnost
bližnjega Idrijskega preloma.
Celotne Ivanje doline so bile meliorirane. Zagotovo so glavne geomorfološke poteze ostale
dokaj nespremenjene. Mikro oblike pa so bile izravnane za potrebe kmetijskih površin v
kmetijstvu.
Vode, ki pritečejo s pobočij Zalarjevega vrha so kmetje na stiku z dolino preusmerili okoli po
pobočju, kjer ponikajo. S tem so zaščitili prst pred erozijo, v sušnejših obdobjih pa omogočili
večjo akumulativno vlago v tleh. Travne ruše v dnu Ivanjih Dolin ti pritoki ne predrejo.
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10.4. GEOMORFOLOŠKA KARTA: GODOVIČ – ŠEBALK (glej prilogo 4)
Območje obsega osrednji del Hotenjskega podolja. V okolici Godoviča se podolje zoži na 2
kilometra. Severno od naselja Godovič, v smeri Idrije, se konča tudi kraško podolje. V SZ
smeri se nadaljuje v fluvialnem reliefu Zale. Podolje omejujejo na eni strani Sleme (720 m) in
vzpetina Jelenšek (812 m) na drugi strani se relief po stopnjah zvišuje proti Črnovrški planoti
(700 m). Proučevana površina podolja meri 2, 5 km².
Glavna desno zmična preloma sta prelom Zala in Idrijski prelom, med njima je uravnano
podolje. Kamnine so zaradi tektonskih zmikov zdrobljene. Litološko se na območju prepletajo
triasni glavni dolomit s fluvialnim in kredni apnenec s kraškim reliefom. Meja med obema
kamninama ni izrazita. Zaradi kontakta kamnin in tekočih voda na dolomitu zaznamuje relief
veliko kontaktno kraških oblik.
Ob Šebalskem potoku je ohranjenih veliko sedimentov, predvsem ilovica in dolomitni grušč.
Sedimenti so razrezani v manjše terase. Prsti so globoke ob Šebalskem potoku in potoku
Potočna, kjer nastajajo (psevdo)oglejene prsti. Drugje na dolomitu je rjava pokarbonatna prst.
Na apnencu različno debela rjava pokarbinatna prst in rendzina.
Naravno rastlinstvo zastopa jelovo bukov gozd. Na izpostavljenih mestih, kjer prevladujejo
sušnejši pogoji s plitvimi prstmi, rastejo rdeči bor, črni gaber, mali jesen, brinje (pobočja
Slemena). Na dolomitu je močno zastopan črni teloh. Ob Potočni najdemo tudi vlagoljubno
rastlinstvo.
Zaradi reliefnih značilnosti podolja se pri dnu občasno pojavljajo temeraturni obrati. na
vegetacijo pa bistveno ne vplivajo. Več je tudi megle, kot na višjih območjih okrog podolja.
Glavne geomorfološke oblike so: podolje ob Idrijskem prelomu, pobočja nad podoljem,
vmesne vzpetine, lokalna rečna mreža s slemeni in pobočnimi dolinami, dolci, požiralniki,
ponikalnice, erozijsko akumulacijske terase, (aluvialne) vrtače.
Podolje je močno razčlenjeno. Uravnanega površja je malo in je omejeno na dolomit in
bližino potokov. Površje na dolomitu prekrivajo dolci, slepe doline in manjše vzpetine.
Apnenec je močno razčlenjen z vrtačami, brezni in kontaktno kraškimi oblikami.
Reliefno je stik dolomita in apnenca v zelo različnih položajih. Pod Slemenom je površje
dolomita v višji legi od apnenca. Potoki z dolomita oblikujejo v apnencu slepe doline in
kontaktne vrtače. Ob Šebalskem potoku je površje dolomita v enaki višini in malo nižje od
apneniškega površja. Ob tem stiku so nastale Šebalske ponikve, kontaktne vrtače in dolci. V
dolini potočne je apneniško površje višje od dolomitnega. V dolini Potočne je veliko manjših
talnih izvirov.
Najnižji je relief v slepi dolini Šebalskih ponikev (565 m). Relief se na ravnici ob stiku
dolomita povzpne na 575 metrov, od tam pa se počasi spušča po zakraselem površju v smeri
Novega Sveta. Vmesne vzpetine na dolomitu in apnencu dosežejo 600 metrov (najvišji
Šebalski vrh 663 m). Nakloni pobočij od 1° na dnu Šebalka do 2° na ravnici ob potoku
Potočna. Okrog Šebalskih ponikev znašajo nakloni okrog 5°, proti višjim vmesnim gričem
dosežejo 20°. Največji naklon do 32° je v reliefni stopnji Slemena.
Sleme in slemena vmesnih vzpetin imajo dinarsko smer. Samo razvodje med Žabjim potokom
in Potočno ima slemenitev V- Z.
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Grafikon 5: Šebalk – digitalni model reliefa
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Izviri so prisotni samo na dolomitu. Največkrat izvirajo pod pobočnimi dolci ali pa v dnu
doline potokov. Potočna, potok drugega reda, dobiva vode iz pobočnih pritokov in manjših
talnih izvirov ob stiku doline in pobočij.
Na območju Šebalka je več manjših potokov. Najdaljši je Šebalski potok, ki skupaj z Potočno
meri 1,5 kilometra. Ob stiku apnenca in dolomita v dolini Potočne ni izvirov, se pa na dnu
dolcev pojavljajo močvirnata travnata tla iz katerih privrejo vode na površje, ki se zbirajo v
potoku in napaja jezero Bajer. Velikokrat je vode v potoku malo in takrat poteka v jezeru
Bajer intenzivna evtrofikacija.
Potok Pagonova mlaka meri 500 metrov, dva potočka merita manj kot 100 metrov. Pretoki
potokov so zaradi povirnosti majhni. Zaradi majhnega strmca tudi nimajo velike erozivne
moči. Vodotoki na dolomitu so na stiku z apnencem močno korozivni.
Doline potokov so sredi podolja majhne. Dolina Potočne meri v dnu največ 70 metrov.
Smer potoka je nastala ob prelomu Zala in ima dinarsko smer. Ponekod se na levem bregu
Potočne na pobočjih javljajo manjše doline s potoki.
Iz Bajerja se potok imenuje Šebalski potok in teče proti jugovzhodu k Šebalskim ponikvam
Potok je speljan po meter širokih kanalih, ki se pred ponikvijo razširijo na 2 metra.
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Slika 19: Ravno dno naplavine potoka
Potočna je zamočvirjeno

Slika 20: Vode Potočne se zberejo v
akumulacijskem jezeru Bajer.

Vir: Mivšek, 2006

Vir: Mivšek, 2006

Na območju Šebalskega potoka so prisotne erozijske terase. Poleg Holocenske, sta prisotni še
dve. Dva metra nad prvo teraso se tako nahaja druga terasa, ki je kmetijsko najbolj obdelana.
Verjetno je meja med obema vsaj delno preoblikovana z melioracijami.
Ostanki nekdanjih teras oziroma uravnave bi lahko bile tudi vzpetine med Šebalskim potokom
in Pagonovo mlako, ki segajo do 600 metrov nadmorske višine.
Slika 21: Erozijske terase Šebalskega
potoka 1

Slika 22: Erozijske terase Šebalskega
potoka 2

Vir: Mivšek, 2006

Vir: Mivšek, 2006

.
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Slika 23: Šebalske ponikve

Slika 24: Razčlenjeno dno podolja

Vir: Tomaž Mivšek, 2006

Vir: Mivšek, 2006

Ob stiku apnenca in dolomita ponikajo tako Šebalski potok kot tudi Pagonova mlaka.
Šebalski potok ponika v 20 metrov dolgi ponikvi, ki jo ob stiku z apnencem zaključuje 10
metrov visok zatrep. Na dolomitu obdaja ponikev okoli 3 metre visok rob uravnave. Obliko bi
lahko imenovali ponorna dolina, ker je oblika na karbonatih širša od dolžine in se konča takoj
po stiku kamnin. Upoštevajoč zaprtost ponikve, ki ima oblikovan manjši zatrep le v delu
ponikve, bi lahko bila oblika enostavneje poimenovana slepa dolina.
Glog in Hidria sta svoje objekte postavila v neposredni bližini ponikalnice. Objekti so
dvignjeni nad okolico za okoli 2 metra in so izven poplavnih voda.
Zanimivo slepo dolino je oblikovala Pagonova mlaka, ki ponika v Anžičkovih ponikvah, se
nadaljuje kot dolec podobna suha dolina in po kakih 200 metrih voda predre travno rušo in
pride na površje. Nato teče še kakih 100 metrov in ponikne v Pagonovih ponikvah. Ožje
območje Pagonovih ponikev sestavlja krpa apnenca v dolomitu, ki je tudi vzrok kontaktni
kraški obliki sredi dolomita.
JV Od Pagonovih ponikev naletimo na več kontaktno kraških oblik, ki so nastale ob stiku
reliefno višjega dolomitnega površja z nižjim apnenim površjem. Slepo dolino je oblikoval
potoček ki priteče iz dolomita na apnenec. Izoblikoval je manjšo kakih 50 metrov dolgo suho
dolino z ravnim dnom, deloma zapolnjenim z dolomitnim gruščem. Slepa dolina se konča v
vrtači. Kak meter nad dnom vrtače je v neposredni bližini brezno. Niz vrtač se v smeri suhe
doline nadaljuje v apnencu še kakih 50 metrov.
Južno od ceste Godovič – Hotedršica se dolec na dolomitu izteče v vrtačo na apnencu. Vrtača
se konča s spodmolom, pod katerim se nadaljuje manjša kraška jama, ki je zasuta z pobočnim
in akumulacijskim materialom hudourniških voda. Tako je iz nanosa viden le del vhoda v
jamo.
Na območju JZ od Šebalskih ponikev v smeri proti Logu, se v apnencu nahaja krpa dolomita.
Rezultat razmer so potoček, pobočni vršaj kjer ponika potoček, 10 metrov dolga slepa dolina
z dolomitnim gruščem in niz vrtač v smeri slepe doline vse glavnega do stika dolomita in
apnenca. Na drugi starni dolomitne krpe, voda ne pride na površje, izoblikovan je dolec,
kasneje oblika razpade na niz vrtač, ki se spuščajo po pobočju navzdol. Celotno območje je
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zelo zakraselo. Predvidevam, da poleg kontakta kamnin na to vpliva še alogena voda z
dolomita.
Slika 25: Slepa dolina Pagonove mlake s
Anžičkovimi in Pagonovimi ponikvami.
Vir: Mivšek, 2006

Ob stiku apnenca in dolomita naletimo še na več različnih kontaktnih reliefnih oblik.
Kontaktni dolci potekajo vzporedno z mejo plasti obeh kamnin na dolomitu (pri Šebalskih
ponikvah, JV od Pagonovih ponikev). Na apnencu pa so na površju apnenčevi skalni bloki in
vrtače. Ponekod so dolci tudi pravokotno usmerjeni na stik apnenca in dolomita in se končajo
na apnencu v vrtači (JV od Pagonovih ponikev).
Dolci nad Potočno in Pagonovo mlako so dolgi do 100 metrov, nato se pojavijo izviri in dolci
se preoblikujejo v dolino.
Največjo gostota vrtač je opazna na apnencu ob kontaktu apnenca in dolomita. Na enem
kvadratnem kilometru sem jih med Šebalskimi ponikvami in Vitezom v Novem Svetu naštel,
s pomočjo topografske karte, cca. 100 vrtač na km². Na podlagi terenskega opazovanja trdim,
da ob stiku apnenca dolomita v Šebalku ni gostota vrtač nič manjša. V apnencu pri Šebalskih
ponikvah sem naletel na dve brezni in vrtačo s spodmolom in zasuto jamo pod njim.
Dvesto metrov zahodneje od Šebalskih ponikev, v smeri Dola, se nahaja večja kotanja s
desetimi vrtačami na višini 575 metrov. Preval pod Šebalskim vrhom je le 10 metrov višje,
kjer se prične Dol.
Podobna kotanja, s številnimi vrtačami, se v velikosti 200 x 200 metrov nahaja v razdalji 500
metrov vzhodno Pagonovih ponikev.
V neposredni bližini stika apnenca in dolomita se na dolomitu pojavljajo aluvialne vrtače z
aktivnim grezom in spiranjem prsti (JV od Šebalskih ponikev). V dveh greznih vrtačah se nad
Pagonovimi ponikvami nahajata tudi dve manjši brezni, ki ga kmetje poskuša zapreti z
skalami, vejevjem, smetmi. Drugje na tem območju, kot na stiku apnenca in dolomita, takih
vrtač nisem opazil.
Najboljši indikator, da se nahajamo na dolomitu, v tem geološko pestrem območju, je bilo
rastišče črnega teloha. Večina dolomitnih območij je bila nekdaj kmetijsko obdelana. Manj
ugodna zemljišča na dolomitu se danes zaraščajo z borom, brezami, brinjem in lesko.
Zemljišča na apnencu so bila že v preteklosti zaradi kamnitega površja namenjene gozdnim
površinam.

71

Slika 26: Kop glavnega dolomita v Šebalku.
Slika 27: Ilovnati nanosi Šebalskega
potoka z dolomitnim
gruščem.

Vir: Mivšek, 2006
Vir: Mivšek, 2006

Glavni dolomit, ki gradi to območje, se s pridom izkorišča za pridobivanje dolomitnega
peska. Glavni dolomit je med prelomom Zala in Idrijskim prelomom zelo pretrt. Največja
kamnoloma se nahajata v bližini Bajerja in Šebalskih ponikev.
V času italijanske okupacije so v krušljiv dolomit izkopali vojaške objekte s strelnimi linami.
Še pred tem, pa so preprosti kmetje v dolomitu gradili »zemljanke« preproste podzemeljske
kletne prostore kjer so shranjevali orodja, pridelke. Zaradi bližine Šebalskega potoka in
dolomita so bile zemljanke hladne in so zadrževale vlago.
Godoviški Bajer je umetno zajezeno jezero na dolomitu. Z zajezitvijo je nastalo nekaj 10 m²
veliko jezero. Ožje območje jezera je priljubljena lokacija zbiranja mladih.
Najbolj spremenjeno antropogeno območje je v okolici Šebalskih ponikev. Industrija je
zasedla primeren prostor za širitev svoje dejavnosti. Za kmetijsko dejavnost je območje zaradi
razčlenjenega reliefa manj primerno.
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10.5. GEOMORFOLOŠKA KARTA: GODOVIČ – DOL (glej prilogo 5)
Dol je nižja reliefna oblika med Črnovrško planoto in Šebalkom in je del podolja, ki je nastalo
ob idrijskem prelomu. Natančneje lahko reliefno obliko Dola omejimo na ožje območje med
Pilen vrhom (750 m)in Šebalskim vrhom (663 m). Površina izbranega območja znaša 1,5 km².
Na celotnem območju se nahaja kredni apnenec. Tu ni kontaktno kraških oblik. Površje je
močno zakraselo in drobno razčlenjeno četudi je del obsežnega Hotenjskega podolja.
Na osnovi karbonatov so se razvile plitve rendzine in rjave pokarbonatne prsti. Prsti so
najdebelejše v vrtačah v dnu Dola. Kljub ugodnim pedološkim razmeram se zaradi
nedostopnosti Dol intenzivno zarašča. Prsti so debelejše tudi na reliefnih policah pod
Klavžarjem. Drugje v pobočjih prevladujejo plitve prsti.
Potencialna naravna vegetacija pripada združbi bukovo jelovih gozdov.
Nakloni pobočij so zelo različni. Med dnom Dola in Andrejačem segajo nakloni do 20°. Na
reliefni polici okrog Andrejača znašajo nakloni okrog 10°. Pod Pilen vrhom pa dosežejo
nakloni 22°.
Med dnom reliefne oblike Dola in Šebalskim vrhom znaša relativna višina do 110 metrov.
Prav toliko znaša relativna višina med Andrejačem in Pilen ter Griškim vrhom, ki se dviga do
200 metrov nad Dolom.
Grafikon 6: Dol - digitalni model reliefa
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Reliefna oblika Dola se nahaja med 630 metri (nad potokom Potočna) in 550 metri v zaselku
Dol in Novem svetu. Pod kmetijo Andrejač se preko prevala (586 m) nadaljuje nižji kraški
svet proti Šebalskim ponikvam (565 m). Celotna reliefna oblika meri 4 kilometre. Zaradi
intenzivnega zakrasevanja in postopnega prehoda med Dolom in okoliškimi vzpetinami je
zlasti v zgornjem delu reliefna oblika neizrazita. Šele po izdelavi digitalnega modela reliefa se
je jasneje pokazala izoblikovanost dinarsko usmerjene »suhe doline«. Proučeval sem le 1,5
km dolgo območje okrog Andrejača, kjer se proti Črnovrški planoti relief po stopnjah zvišuje
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vse do sedla pri Klavžarju. Sedlo odpira relief proti Črnemu Vrhu. Nad sedlom se do 750
metrov reliefno dvigneta Pilen vrh in Griški vrh.
Za pobočja med Črnim Vrhom in Godovičem je značilna močna zakraselost. Na slemenu med
Črnovrško planoto in Hotenjskim podoljem se pojavlja kras z vrtačami, ki pogosto tvorijo
vzporedne nize. Podrobnejša analiza digitalnega reliefa Dola pokaže, da si med Pilen vrhom
in Dolom sledi nekaj neizrazitih območij z manjšim naklonom v pobočju (reliefne police), ki
jih povezujejo nizi vrtač in sledijo dinarski smeri slemenitve.
Zanimiva je primerjava med uravnavo okoli kmetije Andrejač in Šebalskim vrhom na drugi
strani Dola, ki dosegata približno enako nadmorsko višino okoli 650 metrov. Tudi okoliški
vrhovi vzpetin Lovke (760 m), Pilen vrh in Griški vrh (750 m) imajo podobno nadmorsko
višino.
Vsekakor ne moremo trditi, da so vzpetine in uravnave oblikovali isti procesi. Zato bi
potrebovali natančne geološke in geomorfološke raziskave območja vzdolž Idrijskega
preloma.
Nižje v pobočju Pilen vrha se kraški teren razvije v vrtačasto površje, kjer so nakloni pobočij
večji, do 22°, je manj vrtač ali pa jih sploh ni. Največja gostota vrtač je okrog kmetije
Andrejač, kjer so povprečni nakloni manjši od 10°, vrtače so ena zraven druge (do 100 vrtač
na km²). Vrtače so različnih velikosti, ponekod se znotraj vrtač pojavljajo manjše vrtače.
Pogoste so tudi kotlaste vrtače, katere dno se intenzivneje poglablja kot okolica, predvsem
zaradi intenzivnejše korozije dna. Korozija se v dnu vrtač povečuje zaradi večje prisotnosti
vode in debelejše prsti. Dodatno vlago v dnu vrtač zagotavlja dalj trajajoč sneg, ki se kasneje
stopi kot sneg v okolici.
Brezno je po mnenju domačina v Dolu samo eno. Na terenu jih nisem opazil.
Slika 28: Kraška uravnava s kmetijo
Andrejač

Slika 29: Kamninska podlaga iz apnenca
pod Pilen Vrhom je močno zakrasela

Vir: Mivšek, 2006

Vir: Mivšek, 2006
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Na apnencu, ki je neposredno izpostavljen deževnici, so se oblikovali po celotnem območju
tudi mikrokraške oblike kot so žlebiči in škraplje. Pod prstjo nastajajo subkotane oblike.
Slika 30: Kredni apnenci so izpostavljeni površinski in subkotani koroziji

Vir: Mivšek, 2006

Med vrtačami so prehodi, ki so v mnogih primerih, zlasti okrog Pilen Vrha, primerni za
manjše njivske površine in senožeti. Danes so to pašniki ali travniki slabše kakovosti. To
območje je izpostavljeno intenzivnemu zaraščanju. Zaraščajo se tudi senožeti na dnu Dola kar
je posledica nedostopnega in težko prehodnega reliefa.
Po dognanjih geologov (Placer, 2001) so verjetno ti nizi zakraselih dolin, teras in prehodov
med vzpetinami ostanek nekdanjih vodotokov, ki so pritekali iz idrijskega območja.
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11. SKLEP
Izbira raziskovanja geomorfoloških značilnosti v okolici Godoviča se je izkazala za
upravičeno iz več razlogov. Prvi je zagotovo velika geološka pestrost kamnin, ki se odražajo v
različnih geomorfoloških oblikah. Drugič je območje Godoviča v strokovni literaturi
razmeroma slabo raziskano, tako da delo prinaša nove in natančnejše geomorfološke podatke.
Kraške geomorfne oblike lahko v grobem, glede na kamnino kjer nastajajo, razdelimo na
kraške geomorfne oblike na dolomitu, apnencu, konglomeratu in kontaktne geomorfne oblike.
Na glavnem dolomitu, langobardskem in grodenskem konglomeratu ter skrilavih kamninah iz
perma nastaja (tudi) fluvialni relief.
Na geomorfno izoblikovanost površja je poleg stratigrafskih lastnosti kamnin pomembno
vplivala tektonika. Zelo intenzivni procesi zmične tektonike idrijskega in zalinega preloma se
kažejo v izoblikovanem podolju, ki se razteza preko Hotedršice do Godoviča. Podolje kaže
različno geomorfno karakteristiko zaradi sledov delovanja rečne erozije idrijskih rek v
pliocenu, ki so tekle proti Hotedršici, zaradi prepletanja krednega apnenca in triasnega
glavnega dolomita in različnih recentnih geomorfnih procesov. Za območje Šebalka so poleg
fluvialnega reliefa značilne še kontaktne kraške oblike, ki prehajajo v tipične kraške v okolici
Dola. Dolomit in apnenec sta zaradi intenzivne tektonike močno pretrta in tvorita ob prelomih
milonitne cone. Posamezna območja so se ob idrijskem prelomu verjetno tektonsko dvignila
(Jelenšk, Sleme). Ivanje Doline so, zaradi dvigovanja in šibkejših geomorfoloških procesov,
ob zniževanju površja zaostale, in obvisele nad podoljem Godoviča. Zaradi godoviškega
tektonskega okna iz krednega apnenca, ki se je zaradi zmične tektonike vrinil med dolomite
Ivanjih Dolin in Šebalkom, prihaja do intenzivnih kontaktnih kraških oblik (požiralniki, suhe
doline, kontaktne vrtače in dolci).
Za območje Dolov, Jeličnega vrha – povirni tok Zale so odločilnejšega pomena geološke
strukture v smeri V-Z. Tok Zale poteka vzporedno s prelomoma Urbanovec – Zavčan in
Dolenčev prelom. Ob stiku konglomerata in kremenovih peščenjakov ter skrilavih glinovcev
nastajajo kontaktne kraške oblike. Recentno preoblikovanje je intenzivno, kar kažejo pogosti
usadi (Zala) in recentni grezi (Dole)
Pestrost geomorfoloških oblik in procesov območja med Črnim Vrhom in Medvedjim Brdom
je posledica pestre geološke zgradbe, ki odločilno vpliva na interakcije med kraškim in
nekraškim reliefom.
Hipotezo iz uvoda lahko na podlagi sinteze strokovne literature in analize na terenu potrdim.
Prehodi med kraškim in nekraškim reliefom so na nekaterih območjih zelo hitri, velikokrat
zvezni. Še več, današnjo izoblikovanost površja so v preteklosti preoblikovali tudi
geomorfološki dejavniki (klimatski, hidrografski), ki so danes spremenjeni. Primer: suha
dolina v Ivanjih Dolinah.
Na današnjo oblikovanost reliefa so imeli velik vpliv drugačni geomorfni procesi kot danes.
Na to kažeta dve območji. Prvi je v Doleh, kjer sta glavni kraški kotanji med seboj povezani,
uravnani in zapolnjeni s sedimentom. SV od Sp. Dolóv se kraška kotanja preoblikuje v dolec,
ki obvisi nad izvirom Trovtovega Raskovca. Glede na to, da se manjše podolje pri Bevku
nadaljuje preko različnih kamninskih formacij vse do Veharš na Medvedjem Brdu, sklepam,
da so generalno geomorfno strukturo med Bevkom in Sp. Dolami izoblikovali geomorfni
procesi preteklih obdobjih. Na uravnavi v Doleh, ki jo prekrivajo sedimenti in preperelina,
nastajajo v današnjih geomorfnih procesih, le recentni grezi. Slepe doline, ki ponikajo na
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robovih, ne vplivajo na osrednje dele uravnave v tolikšni meri, da bi jo s svojimi procesi
lahko bistveno preoblikovale.
Drugi primer so Ivanje Doline. Glavna dolina je brez vodotoka do zaselka Ivanjih Dolin. Tu je
več talnih izvirov, bruhalnikov, ki napolnjujejo manjše jezerce, od tam pa voda po 50 metrih
ponika v požiralnik. Požiralnik je nastal na stiku glavnega dolomita in krednega apnenca. Za
požiralnikom se suha dolina v apnencu nadaljuje v smeri Godovič ter tik pred glavno cesto
Godovič – Hotedršica preide znova na dolomit. Manjše sledi suhe doline se kažejo še nekaj
sto metrov do pritoka Šebalskega potoka. V Ivanjih Dolinah potoki ponikajo v lastnih
naplavinah ob stiku s suho dolino. Ponekod so potoki zaradi težnje po zaščiti kmetijske zemlje
umetno ograjeni in speljani po kanalih na robu ravnine, kjer poniknejo. Na dnu se pojavi samo
še studenec, ki ponika v požiralnik. Suha dolina danes ne prevaja vode, kar kaže zapuščena
kmetija, ki je postavljena na dno suhe doline in bi jo v primeru občasnih vod v suhi dolini
zalilo.
Iz obeh primerov sklepam, da so bili vodotoki v drugačnih klimatskih pogojih z večjim
pretokom zmožni oblikovati suho dolino. K temu pripomore še dejstvo, da so v sosednjem
območju Žejnih dolin in Hotedršice (v glavnem dolomitu) suhe doline, veliko večjih dimenzij,
značilna geomorfna oblika.
Recentni geomorfni procesi so zelo intenzivni.
V Doleh je v prihodnje pričakovati nadaljno pojavljanje že omenjenih recentnih grezov v
naplavni ravnici. Največjo težavo predstavljajo grezi za kmetijsko dejavnost a se jih da
kratkoročni in srednjeročno uspešno sanirati z zasipanjem in kritjem s travno rušo. Usadi v
cestišču so redkejši. Opozoriti je potrebno na nekaj drugega. Zakrasela planotica Dolov meri
na območju zaselkov v širino komaj dva kilometra. V planoto se zajedajo pritoki Žirovnice in
Črne v Poljanski dolini kot tudi pritoki Zale. Da zadenjska erozija intenzivno napreduje in s
tem zmanjšuje površino planote, kaže Slika 32, ki prikazuje vrtačo pri Peljhanu. Rob vrtače
predstavlja površinsko razvodnico med zakraselo planotico in Zalo. Kar je prepričljiv dokaz
umikanja pobočja, ki je doseglo vrtačo.
Slika 31: Rob vrtače pri Peljhanu predstavlja površinsko razvodnico nad Zalo

Vir: Mivšek, 2007
Že različni avtorji (Geografija Slovenije, 1998) so ugotavljali napredovanje pritokov Idrijce z
zadenjsko erozijo, ki zmanjšuje porečje Ljubljanice. Zala teče pri izlivu v Idrijco na višini
okoli 330 metrov, pikeljske vode pri Pucu pa okoli 670 metrov. Tako ima Zala veliko
močnejšo erozijski potencial od Pikeljskih voda.
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Tudi Ivanjih Dolinah se v prikritem krasu pojavljajo grezi v naplavini, pojavi se lahko brezno.
Z robno korozijo se bo dolina širila na račun pobočij. Površje ob požiralniku se bo ob
nespremenjenih hidroloških potezah verjetno poglobilo v primerjavi s suho dolino.
Tudi na območju Godoviča je pričakovati zadenjsko napredovanje pritokov Zale. Na območju
Šebalskega potoka ne pričakujem večjih geomorfoloških razlik zaradi majhnega naklona
podolžnega profila Šebalskega potoka. Na kontaktu z apnencem bodo nastajale nove
kontaktne oblike Na apnencih proti Dolu se bo nadaljevalo intenzivno zakrasevanje.
Za kras na dolomitu so najbolj značilni dolci, ki so gravitacijsko usmerjeni v smeri največjega
naklona po pobočju ali pa sledijo geološkim strukturam (prelomi, stiki različnih kamnin).
Vrtač je manj kot na apnencu, omejene so na uravnane razpoklinske cone. Med vrtačami in
dolci se pojavlja razgiban relief, ki je posledica selektivne korozije, zato nastajajo trdini. V
strmejših pobočjih prevladuje fluvialni relief.
Kras na apnencu je na gosto posejan z vrtačami. Na dnu vrtač se zaradi pospešene in
dolgotrajne robne korozije dna, pojavljajo kotlaste vrtače. Kamniti apnenčevi bloki skal
spominjajo na polgoli kras, na katerih so se razvile površinske in subkotane korozijske oblike.
Kras na konglomeratu je zelo podoben krasu na dolomitu, ker se na njem pojavljajo dolci,
posamezne vrtače in trdini. Kraški pojavi so zelo odvisni od razpoklinskih con in od deleža
karbonatov v kamnini.
Kontaktni kras nastaja na preučevanem območju povsod tam kjer se pojavlja stik kraških in
nekraških kamnin. Alogene vode oblikujejo na kraških kamninah kontaktne kraške oblike kot
so suhe, zatrepne in slepe doline, grezi, brezna, robna polja, kontaktne vrtače in dolci.

SUMMARY
The area between Črni Vrh and Medvedje Brdo is very interesting because of variegated types
of rocks, complicated nappe structure and impacts of Idrija fault.
Cretaceous, Triassic, carboniferous and Permian formations can be found in the selected area.
Limestone is mostly represented in cretaceous formations, which are extended in areas Pilen
vrh, Dol, Šebalski vrh, Jelenšek and Sleme. Different types of dolomite are represented in
Triassic formations extended in Zala brook basin, Ivanje Doline and Šebalk. Conglomerate
areas in Dole are also Triassic formations. Palaeozoic formations occur in narrow belt
between Dole and Zala valley, where fluvial relief can be found.
Idrija fault has a significant geomorphic impact in this area; its activity measures
approximately one centimetre a year. Near Godovič, Idrija fault created a two kilometres wide
valley. Rocks close to the fault line formed milonit zones. On the dolomite surface there are
small brooks, which sink underground on the limestone.
Karst geomorphic forms can be distinguished by the type of rock on which they are formed.
We can find karst geomorphic forms on the dolomite, limestone and conglomerate. Special
geomorphic forms are shaped on the contact of different kinds of rocks.
The hypothesis from the introduction can be confirmed. Geomorphic shapes are changing
because of different types of rocks. And more than that, some geomorphic shapes are the
consequence of past geomorphic processes (example: dry valley in Ivanje Doline).
Dole is approximately 800 metres high plateau, bounded by valleys of Zala and Žirovnica.
The surface structure is made of conglomerate and breccia. The main geomorphic shapes are:
dolines, »dolci«, erosions rocks, blind valleys and disappearing streams. Bigger dolines are up
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to 200 metres wide. A contact karst plain was formed in the centre of the plateau, with dolines
and disappearing streams at the edge.
The studied section of Zala valley measures around two kilometres. The valley is surrounded
by Dole plateau, Veharše ridge and tops Jelenšek (812 m) and Zalarjev vrh (830 m). Height
above sea level is between 520 and 830 meters. Relative height reaches three hundred metres.
Slopes reach between 20 and 70 degrees. Dolomite rocks prevail. On the Palaeozoic
formations there is high risk of landslides because of the high amount of precipitation that
often occurs. The main geomorphic shapes are: valleys, ravines, erosion canals, passes,
ridges, springs, waterfalls and riverbeds. The largest waterfall on the Zala tributary reaches
ten meters.
Ivanje Doline is a joined geomorphic system of valleys and dolines. This area is extended
between Godovič valley, Jelenšek peak and Piklelce valley. Height above sea level is between
600 and 830 meters. Prevailing rock is dolomite. The exception is a limestone formation of
Sleme ridge. Contact allogene water from dolomite and limestone creates contact karst forms
like sinkholes, contact dolines, and dry valleys. On dolomite rocks dolci are formed. They are
less than a kilometre long.
Area around Šebalk measures two square kilometres. Height above sea level is between 565
and 660 meters. Dolomite prevails. Geomorphic forms on the dolomite are: dolci, dolines,
springs, small brooks with riverbeds, canals, valleys erosive terraces and trdini. South of
Šebalske ponikve there is a limestone surface covered with dolines. Contact karst forms, like
blind valley, disappearing stream, abyss and contact dolines, have developed on the contact of
limestone and dolomite. A distinctive blind valley is formed by brook Pagonova mlaka, with
two disappearing streams on the ground of the blind valley.
Relief around Dol is gradually ascending to the Črnovrška planota. The studied area around
Dol measures 1,5 square kilometres and only cretaceous limestone is present on the surface.
Height above sea level is between 550 (Dol) to 750 meters (Pilen vrh). An unusual
geomorphic form, which resembles a dry valley, can be found between Šebalski vrh and
Andrejač farm. Probably, this form is a result of many dolines that were formed close
together.
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PRILOGA 1: Geomorfološka karta Dole
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Vir: TTN 1 : 10.000, Interaktivni atlas Slovenije, 2005

Avtor: Tomaž Mivšek
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PRILOGA 2: Geomorfološka karta Zala
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Vir: TTN 1 : 10.000, Interaktivni atlas Slovenije, 2005
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PRILOGA 3: Geomorfološka karta Ivanje Doline
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Vir: TTN 1 : 10.000, Interaktivni atlas Slovenije, 2005
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PRILOGA 4: Geomorfološka karta Godovič – Šebalk
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Vir: TTN 1 : 10.000, Interaktivni atlas Slovenije, 2005
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PRILOGA 5: Geomorfološka karta Dol
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