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IZVLEČEK
Namen magistrskega dela je opredeliti in dopolniti slike geoloških razmer na območju Iškega
vršaja ter porečijh Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice na jugovzhodnem robu
Ljubljanskega barja, hkrati pa podati interpretacijo hidrogeoloških razmer na območju.
Iški vršaj ter porečja Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice se nahajajo na južnem robu
Ljubljanskega barja. Območje prečijo prelomi s smerjo SSZ-JJV, kamnine na območju pa so
permokarbonske starosti, spodnje triasne, karnijske in norijsko-retijske starosti. Zlasti na
območju Iškega vršaja prevladujejo vršajni in barjanski sedimenti kvartarne starosti z izrazitim
kontrastom v hidravlični prepustnosti, ki se v smeri proti severu debelijo.
Na kartiranem območju porečij/potočij Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice je bilo
popisanih 69 izvirov, v kartiranem območju Iškega vršaja pa 53. Elektroprevodnost in razpon
izmerjenih vrednosti sta na območju Iškega vršaja večinoma vezana na onesnaževala, na
območju porečij/potočij Draščice in Želimeljščice se medtem vrednosti elektroprevodnosti
gibajo v odvisnosti od prisotnih litoloških členov. Vrednosti pH so slabo korelirane z ostalimi
merjenimi parametri na obeh območjih. Temperatura vode na izvirih je v večini primerov
odvisna od osončenosti mikrolokacije.
Za območje Želimeljščice, Draščice in Smoligojnika je značilen precej razpršen tok podzemne
vode in povezanost s prelomnimi strukturami. Geomorfološka razvodnica in razvodnica
podzemne vode na tem območju nista skladni. Hidrogeološke enote so se izkazale kot
neposredno vezane na litologijo, kot najbolj izdatna geološka člena pa se pojavljajo skitske
kamnine in norijsko-retijske kamnine.
Obstoječe klasifikacije in razlage nastanka barjanskih oken niso ustrezne in se v več primerih
izključujejo. Zato je predlagan enoten mehanizem nastanka barjanskih oken, ki je vezan na
sedimentološko heterogenost ter stratifikacijo, ne pa na potencialne prelome znotraj
sedimentov, kontakt vršajnih in barjanskih sedimentov ali na skrite dotoke vode iz kraškorazpoklinskega vodonosnika v matični podlagi.

Ključne besede:
Vršaj Iške, porečja Draščice, Želimeljščice, Smoligojnika, hidrogeološko kartiranje,
hidrodinamika, tok podzemne vode, klasifikacija izvirov, barjanska okna.
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ABSTRACT
Purpose of this master thesis is to define the geological setting and complement the existing
state of research of the Iška alluvial fan area and catchment areas of Smoligojnik, Draščica and
Želimeljščica at the south-east part of the Ljubljansko barje. At the same time the purpose is
also to give the interpretation of the hydrogeological setting of the aforementioned areas.
Iška alluvial fan and the Smoligojnik, Draščica and studied area of Želimeljščica catchments
are located at the southern part of Ljubljansko barje. Structural faults with NNW-SSE direction
are present at the area. Rocks that are present at the area are of Permian-Carboniferous, Lower
Triassic, Carnian and Norian-Rhaetian eras. Iška alluvial fan and the marhes of Ljubljansko
barje sediments are represented by Quaternary era with distictinct contrast in hydraulic
permeability.
In the area of Smoligojnik, Draščica and Želimeljščica catchments 69 springs were mapped
whereas in the area of Iška alluvial fan 53 were mapped. Electrical conductivity and the range
of measured values in the Iška area are mostly linked to contamination, whereas at the
aforementioned catchments the conductivity is linked to present lithology. Correlation between
pH and other measured parameters is low. Temperature of the water at the springs is linked to
sun exposure of the microlocation.
Želimeljščica, Draščica and Smoligojnik catchment is characterised by dispersed groundwater
flow, which is in larger scale affected by structural faults. Geomorphological watershed and
underground watershed differ one from another in the area. Hydrogeological units are directly
linked to lithology, whereas the skitian and norian-rhaetian rocks are the one that have the
highest amount of springs.
Existing classifications and the explanations of the »barjanska okna« spring formation are not
suitable and are in multiple cases mutually exclusive. The proposed explanation of »barjanska
okna« springs formation is linked to sedimentological heterogeneity and stratification rather
than potential faults within sediments, alluvial and marshal sediments contact or hidden
groundwater inflows from bedrock.

Key words:
Iška alluvial fan, Draščica, Želimeljščica, Smoligojnik catchments, hydrogeological mapping,
hydrodinamics, groundwater flow, spring classification, »barjanska okna« springs.
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RAZŠIRJEN POVZETEK
Območje, obravnavano v magistrskem delu, se nahaja v osrednjem delu Slovenije in je
sestavljeno iz dveh ločenih območij, ki sta med seboj povezani preko Ljubljanskega barja. Iški
vršaj se nahaja na južnem delu Ljubljanskega barja, južno od Ljubljane, med severnim
podaljškom grebena Krim ter grebenom, ki povezuje hrib Mokro z vasjo Ig. Območje definira
tudi zmanjšanje gradienta reke Iška ter stik z Ljubljanskim barjem. Porečja Smoligojnika,
Draščice in Želimeljščice se nahajajo vzhodno od Iškega vršaja. Vodotoka sta preko Ižice del
porečja Ljubljanice, porečji pa ločuje razvodnica v SSZ-JJV smeri.
Območje prečijo prelomi s smerjo SSZ-JJV, kamnine na območju pa so permokarbonske
starosti, spodnje triasne, karnijske in norijsko-retijske starosti. Zlasti na območju Iškega vršaja
prevladujejo sedimenti kvartarne starosti, ki se v smeri proti severu debelijo. Na območju
Iškega vršaja so tukaj kontrastno, glede na območje porečij/potočij Smoligojnika, Draščice in
Želimeljščice, skoraj v celoti zastopani sedimenti. Gre za vršajne sedimente, ki so heterogeni,
v njih pa je prisotna stratifikacija. Na severnem robu se vršaj stika z barjanskimi sedimenti.
Na omenjenih območjih je bilo izvedeno hidrogeološko kartiranje z namenom detajlnejše
dopolnitve in opredelitve hidrogeologije območja. Poudarek je bil na dveh območij različen.
Medtem ko je šlo v primeru porečij/potočij Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice za natančno
definiranje hidrogeologije območja s končnim rezultatom v obliki hidrogeološke karte, je v
primeru območja Iškega vršaja oziroma južnega roba Ljubljanskega barja šlo za preučevanje
pojava izvirov na tem območju in definiranje njihovega mehanizma nastanka ter podajo
klasifikacije. Pri vseh izvirih, popisanih v sklopu hidrogeološkega kartiranja, pa je bila
opazovana njihova morfologija, ob tem pa so bili poleg pretoka spremljani še fizikalno-kemični
parametri, kot so temperatura, elektroprevodnost in pH. Kjer je bilo možno, je bil izmerjen
pretok z umerjeno posodo in natančno uro, v drugih primerih je bil pretok ocenjen s plovcem
ali vizualno. S pomočjo GPS naprave so bile izmerjene koordinate lokacij. Zaradi večje
natančnosti je bila nadmorska višina merjena s kalibriranim barometričnim altimetrom.
V kartiranem območju porečij/potočij Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice je bilo popisanih
69 izvirov, od tega jih približno dve tretjini pripada kamninam skitske starosti, ki pokrivajo
največji delež območja. Ostali izviri se nahajajo znotraj karnijskih, norijsko-retijskih in
permokarbonskih kamnin ter kvartarnih sedimentov. V kartiranem območju Iškega vršaja je
bilo popisanih 53 izvirov, od katerih se vsi nahajajo na sedimentih Iškega vršaja.
Elektroprevodnost in razpon izmerjenih vrednosti sta na območju Iškega vršaja večinoma
vezana na onesnaževala, na območju porečij/potočij Draščice in Želimeljščice se medtem
vrednosti elektroprevodnosti gibajo v močni odvisnosti od prisotnih litoloških členov in njihove
mineralne sestave. Vrednosti pH so slabo korelirane z ostalimi merjenimi parametri na obeh
območjih, kot potencialno orodje za definiranje zadrževalnega časa pa bi ga lahko uporabili le
za litološki člen norijsko-retijskega glavnega dolomita, kjer pa je število opazovanj za to
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prenizko. Temperatura vode na izvirih se je izkazala kot v največji meri odvisna od osončenosti
mikrolokacije.
Ugotovljeno je bilo, da je za območje Želimeljščice, Draščice in Smoligojnika značilen precej
razpršen tok podzemne vode, na zahodu pa je tok podzemne vode vezan na prelomne strukture.
To ima za posledico tudi neskladje geomorfološke razvodnice in razvodnice podzemne vode na
tem območju. Hidrogeološke enote so se izkazale kot neposredno vezane na litologijo, kot
najbolj izdatna geološka člena pa se pojavljajo skitske kamnine in norijsko-retijske kamnine.
Slabo izdatna geološka člena na območju so kamnine zgornjega karbona in kamnine karnija,
poleg njih pa kvartarni vodonosnik znotraj dolin in vršajev Draščice in Želimeljščice tudi ne
izdaja pomembnih količin vode.
Ugotovljeno je bilo, da obstoječe klasifikacije in razlage nastanka izvirov, imenovane tudi
barjanska okna, niso ustrezne in se v več primerih izključujejo. Predstavljen je bil enoten
mehanizem nastanka barjanskih oken, ki je vezan na sedimentološko heterogenost ter
stratifikacijo in ne na potencialne prelome znotraj sedimentov, kontakt vršajnih in barjanskih
sedimentov ali skrite dotoke vode iz kraško-razpoklinskega vodonosnika v matični podlagi.
Predlagan mehanizem nastanka in novo poenostavljeno klasifikacijo bi bilo potrebno potrditi z
raziskavami na ožjih območjih izvirov v gostejšem rastru.
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1.

UVOD

V magistrskem delu sta preko terenskih raziskav in kabinetnega dela hidrogeološko opredeljeni
dve območji. Prvo območje predstavlja Iški vršaj, drugo pa porečja Smoligojnika, Draščice in
Želimeljščice, ki se nahajajo na južnem robu Ljubljanskega barja.
V preteklih desetletjih je bilo območje Iškega vršaja podvrženo močnim spremembam, vezanih
tako na podnebne spremembe kot na antropogen vpliv zaradi velikega črpanja vode za
zagotavljanje pitne vode, pa tudi na divje odlaganje odpadkov neposredno na izvirih. Zaradi teh
vplivov je trenutna hidrogeološka slika območja zelo drugačna kot v preteklosti. Vzhodno od
vodotoka Iške se nahajata dolini vodotokov Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice. Območje,
razen splošne geologije in geomorfologije, še ni bilo podrobno hidrogeološko raziskano. Te
raziskave, ki so obsegale hidrogeološko kartiranje ter zbiranje ustreznih fizikalno kemičnih
podatkov na terenu, so predmet magistrskega dela.
Obstoječe in dostopno gradivo za območje Iškega vršaja je precej obsežno, saj so zaradi
pomembnosti vodnega vira, ki ga predstavlja vodonosnik na tem območju, tam izvedene
številne raziskave, izdelana pa je bila tudi hidrogeološka karta Iškega vršaja s pripadajočim
tolmačem (Lapanje et al., 2014a). Kontrastno v smislu raziskav pa je območje Smoligojnika,
Draščice in Želimeljščice precej skopo obdelano glede na obstoječo literaturo, kot osnova pa je
privzeta detajlna geološka karta omenjenega območja (Celarc, 2013).
Namen dela je tako predvsem opredeliti in dopolniti slike geoloških razmer na območju Iškega
vršaja ter porečijh Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice, klasificirati izvire glede na njihovo
dinamiko ter opredeliti mehanizem nastanka tako imenovanih barjanskih oken, ki se pojavljajo
na območju Iškega vršaja, ter jih klasificirati.
Kartiranje in manjši del kabinetne obdelave območja Iškega vršaja je potekalo v sklopu
evropskega projekta Lokna ter je bilo v tem sklopu tudi financirano. Kartiranje in kabinetna
obdelava porečij oziroma potočij Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice je bilo podprto s
strani Geološkega zavoda Slovenije, ki je financiral prevozne stroške in dal v uporabo terensko
opremo.
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2. GEOGRAFSKA UMESTITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Območje, obravnavano v magistrskem delu, se nahaja v osrednjem delu Slovenije in je
sestavljeno iz dveh ločenih območij, ki sta med seboj povezana preko Ljubljanskega barja.
Iški vršaj se nahaja na južnem delu Ljubljanskega barja (Slika 1), južno od Ljubljane, med
severnim podaljškom grebena Krima ter grebenom, ki povezuje hrib Mokro z vasjo Ig.
Območje definira tudi zmanjšanje gradienta reke Iška ter stik z Ljubljanskim barjem, ki je po
Menceju (1990) opredeljeno kot 120 km² ravno močvirno območje, ki ga omejujejo Ljubljana,
Škofljica, Ig, Podpeč, Borovnica, Vrhnika, Drenov grič in Brezovica. Ljubljansko barje
morfološko prekinjajo osamelci.

Slika 1 − Geografska umestitev Iškega vršaja na topografski karti (GURS, 2017).

Porečji Draščice in Želimeljščice se nahajata vzhodno od Iškega vršaja (Slika 2). Vodotoka sta
preko Ižice del porečja Ljubljanice. Porečji mejita eno na drugo, ločuje pa ju razvodnica, ki
poteka v SSZ-JJV smeri in poteka preko naselja Sarsko. Na zahodni strani porečji omejuje
greben, ki povezuje hrib Mokro z vasjo Ig in hkrati meji na vzhodni rob doline Iške. Na vzhodu
porečji omejuje vzhodni rob Želimeljske doline, ki poteka preko Kopijskega gozda do naselja
Turjak. Meja porečja na južnem robu iz vhodne smeri povezuje naselje Turjak s hribom
Cerovec, nato pa prek hribov Sv. Lovrenca, Hrušice, Gričnice, Kureščka in Goleca do
spodnjega − južnega roba grebena med Hribom mokro in naseljem Ig.
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Slika 2 − Geografska umestitev obravnavanega dela porečij Draščice in Želimeljščice na topografski karti (GURS, 2017).

Povprečna letna temperatura med letoma 1961 in 1990 (Slika 3) je znašala 9,8 °C, podnebje
celotnega obravnavanega območja pa sodi v celinski tip podnebja. Na letni ravni zapade med
1400 mm in 1900 mm padavin (Slika 4) (ARSO, 2015). Količina padavin se veča z višanjem
nadmorske višine proti jugu zaradi vpliva orografske pregrade, ki jo predstavlja Krimsko in
Mokrško hribovje.
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Slika 3 – Letna raven padavin na območju (ARSO, 2015).

Slika 4 – Klimogram širšega območja med letoma 1961 in 1990 (ARSO, 2015).
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3.
3.1.

SPLOŠNO TEORETIČNI DEL
Dosedanje raziskave

Na območju južnega predela Ljubljanskega barja so bile izvedene številne raziskave. Na
območju potokov Draščice in Želimeljščice je bilo izvedeno detajlno kartiranje območja
(Celarc et al., 2013). Večje število raziskav na območju Iškega vršaja je vezano na dejstvo, da
ta vodonosnik predstavlja pomemben vodni vir za Ljubljano. Posledično je razlika v obstoječih
podatkih glede na površino območja Iškega vršaja oziroma južnega roba Ljubljanskega barja in
območja porečij Draščice, Smoligojnika in Želimeljščice, velika.
Največ raziskav na območju južnega obrobja Ljubljanskega barja povzema Lapanje s sodelavci
(2014) v Tolmaču hidrogeološke karte Iškega vršaja. Prostorsko spreminjanje vodotoka Iške je
raziskal Smrekar s sodelavci (2014). Prav tako je obsežno analizo, ki vsebuje model
predkvartarne podlage in hidrogeološki konceptualni model Ljubljanskega barja, izdelal
Mencej (1990).
Uporabljeno kartografsko gradivo vključuje t. i. delovno karto, prejeto v fizični obliki
(1 : 25000), ki je bila kasneje, z zmanjšano natančnostjo zaradi spremembe merila, uporabljena
za izdelavo OGK (1 : 100000), ter Geološko karto obrobja Ljubljanskega barja (Celarc et al.,
2013) brez tolmača, prejeto v vektorski obliki zgolj za namen izdelave hidrogeološke karte
območja. Na južnem robu Geološke karte obrobja Ljubljanskega barja (Celarc et al., 2013), kjer
se le ta zaključi, je bila v kartiranem območju karta dopolnjena s podatki iz delovne karte OGK.
To je bilo mogoče na podlagi dejstva, da so na mejnem območju geološki podatki (litologija,
struktura) med seboj skladni.
Kot podlaga je bil uporabljen še Temeljni Topografski Načrt obravnavanega območja v merilu
1 : 5000.

3.1.1. Hidrogeologija območja Iškega vršaja
Mencej (1990) v profilu, ki preči vršaj Iške in Želimeljščice, opredeli dva vodonosnika, ki sta
med seboj ločena z nizkoprepustno glinasto plastjo debeline 10 m. Višje ležeči vodonosnik se
nahaja do globine 27 m, oziroma nadmorske višine 272 m. Zasičena cona vodonosnika sega
292−297 m nadmorske višine. Višji vodonosnik sestavljajo holocenski sedimenti, nižjega pa
sedimenti pleistocenske starosti (Slika 6). Nižje ležeči vodonosnik je na podlagi analiz črpalnih
poizkusov slabše hidravlično prepusten.
Zgornji vodonosnik Iškega vršaja je bil dosežen z vrtino OP-2, ki se nahaja 300 m severneje od
ceste med Tomišljem in Brestom, na globini med 1,5 m do 17 m. Približno 1,5 km severno je
bil zgornji vodonosnik Iškega vršaja v vrtini OP-1 prevrtan na globini med 10,8 m in 21 m.
5

Sedimenti spodnjega vodonosnika Iškega vršaja na območju predstavljajo arteški vodonosnik
Ljubljanskega barja. Po oceni avtorja znaša podzemni tok vode v severni smeri pod kontakt z
barjanskimi nizkoprepustnimi sedimenti okoli 230 l/s. Voda naj bi se nato zaradi hidrostatskega
tlaka precejala navzgor v melioracijske jarke. Spodnji vodonosnik sega proti severu verjetno do
preloma, ki preči Brezovico in Vič, sestavljajo pa ga prodne plasti, ki so med seboj delno ločene
s slabo prepustnimi plastmi (Mencej, 1990).
Lapanje s sodelavci (2014) ugotavlja, da na podlagi kemijske sestave podzemne vode na
območju Iškega vršaja, spodnji in zgornji vodonosnik nista enoznačno ločljiva, saj naj bi slabo
prepustne plasti med njima nastopale kot leče. Na območju, ki ga pokrivajo barjanskih
sedimenti, pa je razločitev mogoča. Hidravlični tlaki v obeh vodonosnikih so si vseeno različni.
Prav tako sta si različni kemijski sestavi vzorcev vode iz vodonosnikov, saj je zgornji podvržen
višjim koncentracijam železa in mangana, ki so vezani na organske snovi v šoti.
Vodonosnika sta na območju Barja torej lažje ločljiva kot na območju Iškega vršaja, kjer
zgornjega sloja ne predstavljajo barjanski sedimenti, na to pa kažejo tudi onesnaženja s
pesticidi, ki jih je moč zaslediti tako po celotnem profilu aluvialnih sedimentov kot tudi znotraj
dolomitne predkvartarne podlage.
Lapanje s sodelavci (2014) navaja 3 različne vire napajanja vodonosnika Iškega vršaja:
1. infiltracija padavin na območju vršaja,
2. napajanje s strani Iške,
3. podzemno napajanje s strani predkvartarne podlage.
Podzemno napajanje je predvidoma najbolj aktivno v območjih zakraselih in prelomnih con.
Napajanje vodonosnikov s strani Iške nazorno kaže presihanje vodotoka v času nizkih voda, saj
Iška v tem času ponikne in površinsko ni prisotna na odseku med Iško vasjo in Strahomerjem
ter med Vrbljenim in Tomišljem.
Na območju, kjer Iška preide na barjanske sedimente, hidravlični odnosi s podzemno vodo še
niso dovolj raziskani, število podatkov pa je za gotovo opredelitev premalo. Prav tako problem
predstavljajo površinske razvodnice na območjih, ki jih prekrivajo drenažni kanali, saj se smer
njihovega odvodnjavanja s časom lahko spreminja, odvisno pa je tudi od njihovega vzdrževanja
(Lapanje et al., 2014a).
Generalna smer toka podzemne vode znotraj Iškega vršaja teče v severni smeri, severno od
Bresta pa povije v severovzhodni smeri. Skica konceptualnega hidrogeološkega modela je
prikazana spodaj (Slika 5).
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Slika 5 − Skica konceptualnega modela toka podzemne vode (Lapanje, 2014).

Lapanje s sodelavci (2014) je na območju Iškega vršaja opredelil tudi hidravlične meje, pri
čemer gre za definirane hidravlične vplive geoloških mej. Meje, ki se nanašajo tudi na
medzrnske vodonosnike območja, so opredeljene sledeče:
1. Meje brez pomembnega vpliva na podzemni tok: prehod med karbonatnim
vodonosnikom in vodonosnikom Iškega vršaja.
2. Meje, ki delujejo kot bariera: kontakt med sedimenti Iškega vršaja in sedimenti
Ljubljanskega barja in stik med karbonatnim vodonosnikom in slabo prepustnimi
krovnimi plastmi.
3. Meje, ki delujejo kot prevodnik: razpoklinske cone ob prelomnih stikih, ki pa se
nadaljujejo pod nasipe Iškega vršaja.
Vplivi razpoklinskih con, ki delujejo kot hidravlični prevodniki, niso dobro znani, Lapanje s
sodelavci (2014a) pa povezuje prelom, ki poteka preko Iškega vintgarja proti Brestu, s pojavom
izvirov oziroma njihovim napajanjem; gre za barjanski okni »Strahomersko okno« in
»Jevšnik«.
Hidrogeološka karta, ki jo je izdelal Lapanje s sodelavci (2014b), ima hidrogeološke enote
definirane na podlagi obsežnosti in izdatnosti vodonosnika in ne na podlagi hidravlične
prepustnosti (Slika 6). Omenjena karta prikazuje prisotnost slabo prepustnih krovnih plasti, ki
prekrivajo vodonosnik, severno od Bresta, Matene in Iške Loke. Kontakt na vzhodni strani
sovpada z mejo med vršajem in barjanskimi sedimenti, na severu pa preči vršaj Iške V-I2,
katerega položaj prikazuje slika 7. V okolici kontakta sta sicer prisotni le dve vrtini, prva se
nahaja severno od naselja Brest, druga pa vzhodno od naselja Iška Loka.
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Slika 6 – Izsek iz hidrogeološke karte območja Iškega vršaja z legendo (Lapanje et al., 2014b).

Hidrokemijske značilnosti
Pri meritvah elektroprevodnosti (Lapanje et al., 2014a) podzemne vode se je merjen razpon na
območju gibal med 200 µS/cm in 700 µS/cm, pri čemer so najvišje vrednosti pripisane
kmetijskemu in urbanemu onesnaženju, zabeležene pa so bile na izviru Retje. Vse vode,
preiskane z namenom definiranja sestave glavnih ionov, spadajo v tip Ca-Mg-HCO3, ki je
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vezan na dolomitno in apnenčasto zaledje. Dolomitno zaledje nakazujejo meritve v reki Iški in
v vodnjakih vodarne Brest. Večje vsebnosti kalcija, in posledično bolj apnenčasti karakter, je
bil zaznan na izviru Šentjanž (Podkraj). Kraški izvir Ižica nakazuje vpliv dolomita v njegovem
zaledju. Izotopske raziskave stabilnega izotopa kisika d18O so pokazale, da imajo reka Iška in
plitvi vodnjaki vodarne Brest podobno sestavo, povečuje pa se delež težjega izotopa v
severovzhodni smeri, ki je povezan z lokalno infiltracijo padavin na območju vodonosnika
Iškega vršaja (Lapanje et al., 2014a).

Položaj struge Iške v preteklosti in vršajna telesa Iške
Struga Iške je v svoji zgodovini spreminjala svojo lego bodisi naravno bodisi zaradi
antropogenega vpliva. Spreminjanje struge (Slika 7) je povzel Smrekar s sodelavci (2014),
razločene pa so tri variante. Vse spremembe so bile antropogenega vpliva: konec 18. stoletja za
namen lažjega splavljanja lesa, konec 19. stoletja pa zaradi izdelave melioracijskih kanalov.
Tako je na podlagi geomorfologije mogoče razločiti 3 različne vršaje, sedimentirane v različnih
obdobjih (Slika 8). Vršaji se nahajajo na površju. Vršaj (V-I1), ki je bil odložen prvi in je
najstarejši, se nahaja med naseljema Iška vas in Matena. V svoji najdaljši osi meri 3,5 km, v
širino pa meri 2,5 km. Naklon terena na tem vršaju je enakomeren in znaša okrog 0,5° v radialni
smeri, morfologija pa je konveksna. Vršaj V-I2 je drugi najstarejši, nahaja pa se v erodiranem
severozahodnem delu vršaja V-I1 in meri 4 km * 4,5 km. Nahaja se na območju med Vrbljeni
in Črno vasjo. Naklon morfologije je v radialni smeri med 0,2° in 0,3°, oblika površja pa ni
konveksna, ampak ravna. Najmlajši vršaj V-I3 se nahaja ob Tomišlju, na območju, kjer je
potekala struga Iške pred regulacijo konec 18. stoletja. Vršaj je sedimentiran na vršaju V-I2,
dolžina znaša 4 km, širina pa med 100 in 400 m. Vršajni sedimenti se v severni smeri nadaljujejo
pod sedimenti Ljubljanskega barja. Podzemna voda Iškega vršaja se napaja iz vodotoka Iške
(Lapanje et al., 2014a).
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Slika 7 − Tok Iške skozi preteklost (Smrekar et al., 2014).

10

Slika 8 − Geomorfološka karta na območju treh Iških vršajev (Lapanje et al., 2014a).

3.1.2. Obstoječe klasifikacije barjanskih izvirov/oken
V obstoječem in dostopnem gradivu so se do izvirov na južnem delu Ljubljanskega barja
opredelili avtorji Brenčič in Keršmanc (2015), Bračič-Železnik in Prestor (2002) in Lapanje s
sodelavci (2014a). V nadaljevanju so razčlenjene in opisane njihove klasifikacije.
(1) Brenčič in Keršmanc (2015) sta geološko in hidrogeološko opredelila izvire na barju, ki so
zelo poseben in pomemben indikator hidrogeološkega stanja tudi na območju Iškega vršaja.
Izviri so laično splošno poimenovani »barjanska okna«, pokrivajo pa vse pojave izvirov in
manjših prostih vodnih površin na območju Ljubljanskega barja. Za barjanska okna je bila
podana klasifikacija, ki je vezana na izvor vode, ali kot površinska voda ali kot podzemna voda.
Kategorije, v katere so umeščena barjanska okna, so »prava barjanska okna«, »vršajna okna«
in »kraški izviri«.
Prava barjanska okna so v delu definirana kot odprte vodne površine, ki se nahajajo na območju
visokega barja, so podolgovate oblike mlak ali manjših jezer, katerih dno oziroma površina ni
poraščena. V to kategorijo spadajo tudi vodne površine brez opaznega iztoka vode. Kot primer
takšnih barjanskih oken so podana Lovrenška jezera na Pohorju, na Ljubljanskem barju pa naj
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takšnih oblik z večjimi površinami ne bi več bilo. Nadaljnje se prava barjanska okna delijo na
večja in manjša.
Plitva vršajna okna so lokacijsko vezana na vršaj Iške. Nahajajo se na kontaktu barjanskih in
vršajnih sedimentov, kjer slabše prepustni sedimenti nalegajo na bolje prepustne, vertikalna
heterogenost pa je zaradi izmenjavanja barjanskih in vršajnih sedimentov zelo izrazita. V
preteklosti je bilo večje število vršajnih oken zasutih zaradi lažje obdelave kmetijskih površin.
Plitvi vršajni izviri je razred klasifikacije, v katero spada le roj izvirov potoka Lošca, ki se
nahaja pri naselju Iška loka. Njihov nastanek ni opredeljen, gre pa za plitve kotanje krožne
oblike.
Globoki vršajni izviri je razred klasifikacije, v katerega spadata dva roja izvirov (Jevšnik in
Strahomerska okna). Izviri se nahajajo na zahodnem delu Iškega vršaja, smer, v katero je
površinsko odtekala voda, pa se je skozi zgodovino zaradi izdelave umetne drenažne mreže
spreminjala. Geneza teh izvirov je predvidoma vezana na prisotnost Mišjedolskega preloma in
porušitve sedimentov, ob katerih voda prihaja na plano. Značilen je arteški tlak, vertikalno
usmerjen tok in stabilna temperatura.
Pokriti kraški izviri se nahajajo ob robu Ljubljanskega barja, kjer sedimenti Ljubljanskega barja
plitvo nalegajo na kraško-razpoklinske triasne dolomite in apnence. V to kategorijo spadajo
izviri, ki se nahajajo na barski ravnini Borovniškega vršaja med Pakim in Goričico, ter izviri
med Jezerom in Podkrajem. Izviri so prisotni v času intenzivnejših padavin ter povečane
infiltracije (jeseni). V tem času je zaradi visokega hidravličnega tlaka in hitrosti, pod katerim
voda izvira, mogoče opaziti gobaste forme vodne površine.
Kraški izviri so lokacijsko vezani na karbonatne kamnine triasne in jurske starosti na obrobju
Ljubljanskega barja. Pogojeni so s stiki različno prepustnih območij znotraj karbonatnih
kamnin in barjanskih sedimentov. Izvirno območje nekaterih izmed njih je zelo podobno
pravim barjanskim oknom.
Izviri, vezani na morfološke spremembe, so primarno pogojeni s kontrastom v prepustnosti
vršajnih in barjanskih sedimentov ter sekundarno s prevojem terena, ko površje preide iz
vršajnega v barjansko okolje. Na tem mestu pride do izdanjanja plitve podzemne vode v vršaju.
Izviri, ki sodijo v to kategorijo, se nahajajo severno od Matene in Bresta.
(2) Bračič-Železnik in Prestor (2002) sta tipizirala izvire na Ljubljanskem barju. Prvi tip
predstavlja kraške izvire na kontaktu kamnin Krimsko-Mokrškega pogorja in jezerskih
sedimentov. Drugi tip predstavljajo barjanska okna ali retja, ki se nahajajo v polžarici in so
nastala zaradi vodnega pritiska v nižje ležečih vodonosnikih, pogojeni so tudi s »premiki in
posedanji določenih porušenih con«. Tretji tip predstavljajo izviri na kontaktu prodnega Iškega
vršaja in neprepustnih barjanskih sedimentov.
(3) Lapanje s sodelavci (2014a) je izvire znotraj Ljubljanskega barja, ki se ne nanašajo zgolj na
razpoklinske vodonosnike, razdelil na naslednje tipe:
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Barjanska okna: Ascedentni izviri iz medzrnskega prodnega vodonosnika, kjer voda po kanalu
proti izviru navzgor teče zaradi bariere slabše prepustnih barjanskih sedimentov dolvodno od
izvira (Brenčič, 1993; 2008). Med take izvire spadajo izviri Retje-11 (ob Ižanki), Strahomersko
okno in Jevšnik okna ob kanalu Jevšnik.
Izviri ob prehodu iz vršaja v barje, vezani na spremembe v prepustnosti in izdanjanje podzemne
vode (a) iz vršajnih sedimentov ali (b) že iz barjanskih sedimentov, ki se jim pridružujejo tudi
izviri, v katerih se iz zgornjega dela barjanskih sedimentov izceja padavinska voda. Zaradi
spremembe hidrološkega režima je veliko teh izvirov tudi suhih in počasi izginjajo, pogosto so
jih tudi zasuli z odpadki. Mednje spadajo (a) izviri Peščenek pri Mateni in (b) izviri Retje
severno od Iške Loke.
Visokovodni prelivni izviri so izviri, ki prelivajo iz kraško-razpoklinskega vodonosnika ob
stiku s prodnim zasipom Iške med Podkrajem pri Tomišlju in Tomišljem. V času srednjega
vodostaja se voda iz kraško-razpoklinskega vodonosnika v vršaj Iške izliva podzemno, ko pa
je dotok vode iz krasa večji, kot ga lahko prevaja prod, se nivo vode v kraško-razpoklinskem
vodonosniku dvigne in voda začne izdanjati. Po navedbah poročila Lapanje et al. (2014a) so
izviri med Tomišljem in območjem, imenovanim V Rantih, včasih tekli neposredno v Iško,
kasneje pa je bila Iška regulirana, izviri pa so bili preusmerjeni v drenažni kanal, ki je prečil
naselje Tomišelj. Voda je v tem kanalu ponikala v prod že pred Tomišljem. Po zasutju izvirov
(leta 2014, gradnja vodovoda) je ostal le eden. Najbolj stalen izvir tega tipa naj bi bil izvir,
imenovan Šentjanž v Podkraju, ki pa je tudi na najnižji nadmorski višini.
Izviri izlivne fronte izdanjanja nivoja podzemne vode, ki drenirajo podzemno vodo iz
medzrnskega prodnega vodonosnika Iškega vršaja nazaj v Iško na območju Strahomerja, na
območju, kjer struga Iška spremeni smer toka za 90°.

3.1.3. Ostala literatura
Ker se v obstoječi literaturi, vezani na razlage nastanka barjanskih oken, večkrat pojavi
navezava na prelome znotraj sedimentov, je bila pregledana še relevantna literatura. Bense je s
sodelavci (2013) na podlagi številnih raziskav podal pregled stanja študija toka podzemne vode
na območju prelomnih con in v njihovi okolici na globini do 1 km pod površjem. Med
nelitificirane siliciklastične kamnine, ki so iz tega vidika obravnavane, avtor umešča tudi
grušče, peske in sedimente fine frakcije. Kot faktor, ki negativno vpliva na hidravlično
prevodnost sedimenta za do 6 velikostnih razredov, je navedeno fizično mešanje sedimenta s
kontrastno zrnavostno sestavo. V tem primeru pride do slabše sortiranosti sedimenta, zmanjšane
poroznosti in posledično nižje hidravlične prevodnosti. Kot faktor, ki lahko rahlo poveča
hidravlično prevodnost nelitificirane kamnine (za en red velikosti), navaja premeščanje zrn
sedimenta ob prelomih, in sicer v začetni fazi, ko se ustvarja deformacijski pas v sedimentu. Ta
je vezan na nižje napetosti v prostoru, do globine manj od 100 m.
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Na podlagi sedimentnega zaporedja, ki ga predstavljajo drobni peski z meljem in glinaste plasti,
je bil opisan zelo podoben pojav, kot ga srečamo v primeru barjanskih oken. Dell'Aringa s
sodelavci (2014) je v sedimentoloških pogojih, ki so zelo podobni tistim na južnem robu
Ljubljanskega barja, opisal zemeljskim udorom podobne pojave. Ti se prav tako pojavljajo v
rojih, razpon premerov znašajo od 0,1 m pa do 2,8 m, globine pa med 0,1 m in 2,0 m. Zabeleženi
so bili pojavi horizontalnih kanalov kot v skupini izvirov Strahomerska okna. Pojavi so vezani
na erozijo peščeno-meljne plasti, ki je odložena na zelo slabo prepustni plasti gline, pod njo pa
so prepustnejše peščeno-prodne plasti.
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3.2.

Geologija območja

3.2.1. Strukturno-tektonska zgradba
Območje v širšem smislu spada v Zunanje Dinaride, natančneje pa južni del Ljubljanskega barja
geološko pripada Hrušiškemu pokrovu, ki na severu z Želimeljskim prelomom meji na kamnine
Trnovskega pokrova. Prav tako Hrušiškemu pokrovu pripadata napajalni zaledji vodotokov
Draščice in Želimeljščice. Za Zunanje Dinaride je značilna krovno narivna zgradba v
jugozahodni smeri. Ta strukturna faza se je končala približno ob koncu eocena (Placer, 2008).
Ozemlje je bilo nato v srednjem in zgornjem pliocenu podvrženo močni tektonski aktivnosti, s
katero je pogojen nastanek prelomov dinarske smeri. Normalni prelomi, ob katerih se je vršilo
pogrezanje Ljubljanskega barja, potekajo po njegovem severnem in južnem robu v JZ-SV
smeri. Buser (1965) je kot začetek tektonskega pogrezanja območja Ljubljanskega barja in
Ljubljanskega polja označil prehod med pliocenom in pleistocenom, z največjo intenzivnostjo
v času würma. Prav tako je z istim časovnim obdobjem začetek ugrezanja opredelil Horvat s
sodelavci (2013), čas pa je vezal na največjo starost singenetskih sedimentov Barjanskega
bazena, ki znaša 800 000 let. Jamšek Rupnik (2013) kot začetek nastajanja Ljubljanskega
bazena, katerega del je tudi Ljubljansko barje, navaja začetek pliocena.
Obravnavano območje v smeri SZ-JV prečita močnejša preloma, Želimeljski in Mišjedolski
prelom. Slednji se v SZ smeri ob vasi Rob razcepi v zahodni in vzhodni podaljšek. Na listih
Geološke karte Slovenije, Ribnica (Buser, 1965) in Postojna (Pleničar, 1970) sta veji preloma
sicer označeni kot verjetni, preloma pa sta bila kasneje locirana na podlagi vrtin, z geološkim
kartiranjem ter z geofizikalnimi in geomorfološkimi analizami. Kinetika Želimeljskega in
Mišjedolskega preloma je bila prvotno normalna, nato pa je sledila reaktivacija v
desnozmičnem smislu (Lapanje et al., 2014a).
Dolina v smeri SSZ, po kateri teče Draščica, je erozijskega nastanka in je vrezana v kamnine
skitske stopnje. V svojem spodnjem, severnem delu, se dolina odpira in preči normalni prelom
(ZSZ-VJV), ki je relativno na skitske kamnine spustil blok karnijskih kamnin in poteka preko
naselja Sarsko. Severno sledi še en prelom istega smisla, kjer se je na sedanjo višino morfologije
spustil blok norijsko-retijskih kamnin. Na območju med naseljema Klada in Želimljami je
zaradi močnega Želimeljskega preloma prisotnostih mnogo manjših prelomov in je strukturna
zgradba kompleksna, v splošnem pa gre za niz prelomov z usmeritvijo JZ-SV, ki se zaključijo
ob prelomih z dinarsko smerjo. Po celotnem območju se pojavlja vpad skitskih kamnin v
generalni smeri SZ, ki z domnevnim postopnim litološkim prehodom nalegajo na
zgornjekarbonske kamnine. Kontakt ima generalno smer vpada proti SZ (Celarc et al., 2013).
Mencej (1990) je na podlagi podatkov iz vrtin na območju Ljubljanskega barja ter aluvialnih
sedimentnih depozitov izdelal prečne profile. Izdelana je bila karta globine matične podlage ter
njena strukturna karta (Slika 9). Območje Iškega vršaja preči Mišjedolski prelom, ki poteka
preko Iške vasi ter po območju med Mateno in Brestom. Ob njem se je spustil zahodni blok,
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udorino pa so zapolnili vršajni sedimenti Iške. Približno vzporedno z njim poteka zahodna veja
Mišjedolskega preloma, ki poteka preko naselij Strahomer in Tomišelj.

Slika 9 − Geološka in strukturna karta matične podlage (Mencej, 1990).

Profil, ki preči vršaj Iške in vršaj Želimeljščice, prikazuje apnenčasto matično podlago,
spuščeno na skoraj 100 m globine pod površjem, ter prodne zasipe Iške (Slika 10). Blok se je
spustil ob dveh prelomih dinarske smeri, ki potekata približno prečno na profil.
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Slika 10 – Prečni geološki profil, ki preči vršaja Iške in Želimeljšice (Mencej, 1990).

Po Menceju (1990) je bil prodni zasip Iške na najbolj oddaljenem območju najden v okolici
vasi Črna vas. Na križišču cest, ki povezuje naselja Črna vas, Ig in Ljubljano, je bilo v vrtini
opaženo mešanje sedimentov Želimeljščice in Iške. Debelina jezerskih sedimentov, ki
prekrivajo vršajne sedimente, znaša okoli 20 m. Razlika v globini vršajnih sedimentov med
vrtino, ki se nahaja 300 m severno od Bresta in vrtino, ki je približno 1 km severneje, znaša 9
m.
Breznik (2000) je podal letne vrednosti posedanja površja Ljubljanskega barja, ki znašajo med
5–25 mm. Po mnenju avtorja predstavlja naravni delež letnega posedka 2–3 mm, ostalo pripada
antropogenemu vplivu. Na karti posedkov je moč opaziti največje posedke ob cesti, ki povezuje
Podpeč in Črno vas (Slika 11). Posedki so grobo osno simetrični na omenjeno cesto, ki poteka
približno v smeri JZ-SV.
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Slika 11 − Letni posedki Ljubljanskega barja med 1996 in 2000. (Breznik, 2000).

3.2.2. Litostratigrafija območja
Matično kamninsko podlago na južnem robu Ljubljanskega barja predstavljajo iste kamnine,
kot izdanjajo v njegovi neposredni bližini in v osamelcih, ki prekinjajo ravno morfologijo barja.
V tem primeru gre za triasne in jurske kamnine (Mencej, 1990). Jugovzhodno in vzhodno od
Iškega vršaja, na obravnavanem ozemlju, izdanjajo poleg triasnih kamnin še kamnine
permokarbona (Buser, 1969) oziroma zgornjega karbona (Celarc et al., 2013). Udorino
Ljubljanskega bazena zapolnjujejo pleistocenski in holocenski sedimenti. Geološka zgradba
območja Iškega vršaja je prikazana na sliki 12. Geološko zgradbo obravnavanega območja
porečij Želimeljščice, Draščice in Smoligojnika prikazuje slika 13.
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Slika 12 – Izsek iz OGK listov Postojna (Pleničar, 1970) in Ribnica (Buser, 1969) za območje Iškega vršaja.
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Slika 13 – Obravnavano območje na geološki karti (Celarc et al., 2013). Meja geološke karte je označena z zeleno črto.

Permokarbon (C, P)
Permokarbonsko geološko obdobje na obravnavanem območju, v skladu z OGK, predstavljajo
sivi glinasti skrilavci, ki se pogosto izmenjujejo s kremenovi sludnjatimi peščenjaki. Prisotni
so tudi kremenovi konglomerati, največ v dolini potoka Draščica. V najmanjšem deležu so
prisotni glinasti skrilavci.
Kremenovi peščenjaki so temno sivi do sivo rjavi, pojavljajo pa se v drobnozrnati frakciji in
srednjezrnati frakciji, ki ponekod preide v konglomerat (Buser, 1965).
Na geološki karti (Celarc et al., 2013) so prisotne kamnine paleozoika, označene kot
zgornjekarbonske klastične kamnine (C2), v odsotnosti permskih formacij (Žažarska in
Grödenska formacija).
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Trias
- SKIT (T1): Skitsko stopnjo predstavlja dolomit s plastmi sljudnatega skrilavca. Na podlagi
delovne karte OGK se na območju pojavljata tudi skrilavec in peščenjak z oolitnim apnencem.
Buser (1965) navaja tudi zelenkast in rožnat sljudnat peščen skrilavec in svetlo do temno siv
skladovit dolomit, ki se menjuje s sljudnatimi peščenjaki in skrilavci.
- ANIZIJ (T21): Prisoten na podlagi delovne karte OGK, vendar ga v novejšem geološkem
kartografskem gradivu znotraj obravnavanega območja ni moč zaslediti. Stopnjo predstavlja
svetlo siv do bel dolomit, ki se večinoma pojavlja kot skladovit, ponekod tudi masiven.
Skladovit dolomit prekinjajo debelejši kompleksi neskladovitega dolomita. Dolomit je zelo
drobnozrnat, opažena je tudi drobna pasovitost (Buser, 1965).
- KARNIJ (T31): Kamnine te stopnje so na obravnavanem območju v skladu z novejšo geološko
karto (Celarc et al., 2013) cordevolske starosti, pripadajo pa Schlernski formaciji. Litološki člen
tako predstavlja zaporedje masivnega apnenca in dolomita. Predhodno je bil omenjen litološki
člen identificiran in na kartografskem gradivu prikazan kot kamnina zgornjega dela ladinijske
stopnje, ki jih predstavlja bel do svetlo siv, zrnat dolomit (Buser, 1965).
- NORIJ/RETIJ (T32+3): Stopnjo predstavlja glavni dolomit, ki je zrnat in pasast. Dolomit je
lepo skladovit, izmenjujejo pa se pasovi svetlejše do temno sive barve (Buser, 1965).
Jura
- SPODNJI IN SREDNJI LIAS (J1): Kamnine spodnjega liasa predstavljajo debelozrnati
skladoviti dolomiti (tudi mikritni apnenec), temno sive do črne barve. V svojem spodnjem delu
se še menjuje z glavnim dolomitom, navzgor pa preide v bituminozen dolomit. Na prehodu v
srednji lias kamnine preidejo v debeloplastnati temnosivi in črni apnenec.
Kvartarni sedimenti (Q)
Po Pleničarju (1970) sedimenti na Ljubljanskem barju, poleg kvartarnih nanosov rek in
potokov, spadajo v kvartarne barjanske in jezerske sedimente. Pleistocenske plasti so na
Ljubljanskem barju zastopane povečini kot glina, ki se na različnih globinah izmenjuje s
peščeno frakcijo ter prodom. Barva gline niha med sivo, sivozeleno in sivorjavo barvo. Ponekod
je v glini prisotna karbonatna komponenta. Pleistocenske sedimente prekriva med približno
1 m–10 m holocenskih sedimentov, ki jih sestavlja jezerska kreda z večjo količino ostankov
favne, prekriva pa jo šotno blato, ostanki šote in barjanska prst (Buser, 1965). Sedimenti so bili
zaradi ekstenzije v pliocenu in kvartarju presedimentirani v več fazah znotraj bazena (Premru,
1983).
Generalno si sedimenti navzgor po Premru (1983) sledijo: prodni pesek, pasasta glina, prod,
glina z ostanki favne in peščenimi prekinitvami, prod in pesek z vložki gline, polžarica, jezerska
kreda, glina, šota, humus.
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Na območju Iškega vršaja so Lapanje s sodelavci (2014a) natančno definirali sedem različnih
enot kvartarnih sedimentov.
(1) Glina, melj in peščeni melj, ki so distalni sedimenti vršaja Draščice, Želimeljščice,
deloma pa jih predstavljajo barjanski sedimenti (meljne gline). Enota se nahaja na
manjšem območju vzhodno od Iga.
(2) Peščen prod, pesek in melj, ki se izmenjujejo in so sedimenti vršaja Draščice.
(3) Menjavanje proda in drobnozrnatih sedimentov, značilno za skrajno severozahodni del
vršaja Iške, mlajše pleistocenske starosti. Nahajajo se v zahodnem delu vodarne Brest
in vzhodno od naselij Podkraj in Tomišelj.
(4) Prod, ponekod meljast in peščen prod, mlajše pleistocenske starosti, ki se nahaja po
celotnem južnem in severovzhodnem delu Iškega vršaja, predstavlja pa tudi pretežni del
celotnega telesa Iškega vršaja, saj doseže debelino do 120 m.
(5) Barjanski sedimenti so na območju opredeljeni kot menjavanje meljne gline in šote
mlajše pliocenske in holocenske starosti.
(6) Zaglinjen grušč proluvija-deluvija holocenske starosti, ki se nahaja v spodnjih območjih
pobočij, debeline do nekaj metrov.
(7) Glina in melj holocenske starosti, ki so bili odloženi kot tanjše plasti na ojezerjenih delih
na območju Rakovnika in Vogel.
V sedimentnem zapisu zaradi hudourniškega značaja reke Iške ter posledično velike razlike v
energiji vodnega okolja prihaja do velikih sprememb zrnavosti v prostoru. Frakcije sedimentov
tako nihajo med debelozrnatimi in blokovnimi prodi do peščene in meljaste frakcije.
Sedimentacijska telesa različnih frakcij so nezvezna (Lapanje et al., 2014a).

3.3.

Hidrogeološko kartiranje in geološke karte

Hidrogeološko kartiranje je metoda, pri kateri preko opazovanja hidroloških in različnih
kemijsko-fizikalnih lastnosti vode, ki se pojavlja oziroma izdanja na nekem območju,
poskušamo definirati hidravlične lastnosti kamnine oziroma sedimenta v prostoru ter gibanje
podzemne vode v njih.
Ta terensko-kabinetna metoda vključuje, poleg zbiranja obstoječih relevantnih podatkov in
kemijsko-fizikalnih lastnosti vode, tudi zbiranje geomorfoloških značilnosti v neposredni
okolici izdanjanja podzemne vode oziroma v širšem območju njenega pojavljanja.
Definicija hidravličnih lastnosti kamnin in sedimentov v prostoru, kot rezultat hidrogeološkega
kartiranja, je uspešno ob predpostavljanju, da nam je geološka sestava območja poznana.
Končni rezultat hidrogeološkega kartiranja, ki je predstavljen v obliki hidrogeološke karte, je
torej pogojen s poznavanjem litološko-geoloških členov območja in z njihovimi fizikalno-
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kemijskimi lastnostmi, kot končna oblika pa je podan v obliki hidrogeološkega kartografskega
gradiva.
Komatina (1984) je hidrogeološke karte razdelil in opisal v štiri glavne tipe, kjer osnovna
informacija (barva) prikazuje:
1 – Izdatnost in filtracijske lastnosti: Prikaz omenjenih lastnosti je vezan na 2–4 različne barvne
nianse. Prikazani so različni vodni objekti (vodnjaki, zajetja, itd.) z njihovimi izdatnostmi, v
ozadju je prikazana litološka sestava območja, njihova starost in geneza, struktura območja,
značilnosti vodonosnika, sestava in temperatura vode. Litologije so šrafirane v ozadju njihove
starosti pa so podane z indeksi, ki so splošno rabljeni v geologiji.
2 – Liltologijo in mineralno sestavo kamnine: Prikazane so še starosti litologij, nastanek,
nekatere fizične lastnosti in izdatnosti. Litologije iste starosti in nastanka se združujejo v
skupine, ki odražajo enako izdatnost. V eno skupino so združene litologije brez izdatnosti, pri
katerih starost ni označena. Na pomembnejših območjih so izrisane izohiete in hidroizohipse.
3 – Stratigrafija vodonosnih teles: s standardiziranimi geološkimi barvami je prikazano
razprostiranje podzemnih voda v plastnatih vodonosnih telesih. Starosti geoloških členov je
prikazano s standardnimi geološkimi indeksi. Kamninska sestava je prikazana s šrafurami ali je
prikazano v legendi. Z izolinijami so prikazane mineralizacije, izdvojene komponente ali
sestava podzemnih voda v celoti, za najvišji vodonosni sloj. Prikazani so še vodni objekti,
njihove izdatnosti, nakazani pojavi arteške vode, razvodnice, prelomne strukture, prostorsko
raztezanje vodonosnikov na podlagi izolinij.
4 – Hidrokemija: najpogosteje se z odtenkom barve prikazuje mineralizacija podzemne vode.
Avtorja Struckmeier in Margat (1995) sta v priročniku, s predlagano standardno legendo kot
glavno informacijo prikazano z barvo, opredelila obsežnost vodonosnikov in njihovo izdatnost,
prikazan pa je še tip poroznosti. Hidrogeološke enote so tako označene in razložene kot (1)
medzrnski vodonosnik, ki je (1.1) obsežen in visoko izdaten, (1.2) lokalni ali nezvezni izdatni
vodonosniki ali obširni, vendar nizko do srednje izdatni, vodonosnik. Vodonosniki s kraško ali
razpoklinsko poroznostjo (2) so označeni in razloženi kot (2.1) obširen in visoko izdaten
vodonosnik in kot (2.2) lokalni ali nezvezni izdaten vodonosnik ali obširni, vendar nizko do
srednje izdaten, vodonosnik. Geološki členi z medzrnsko ali razpoklinsko poroznostjo, ki ne
predstavljajo pomembnejših vodonosnikov (3) so označeni in razloženi kot (3.1) manjši
vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode in kot (3.2) geološki člen, ki je
praktično brez virov podzemne vode. Podan je še poseben razred (3.3), na kartah prikazan le
kot šrafura, za območja, kjer obsežen vodonosnik leži takoj pod tankim pokrovom.
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3.3.1. Metode
Hidrogeološko kartiranje je, kot je prej opisano, kompleksna terensko-kabinetna metoda,
namenjena raziskovanju in opredelitvi hidrigeologije nekega območja. Bistven člen tega
raziskovanja je torej že sama priprava na kartiranje. Pripravo je Komatina (1984) razdelil v
faze, ki jim je potrebno slediti, kolikor to dopuščajo okoliščine:
1 – pridobivanje in preučevanje literature in ostale dokumentacije o geoloških,
hidrometeoroloških, geomorfoloških, hidrogeoloških razmerah in ostalih koristnih podatkov.
2 – hidrogeološki terenski pregled.
3 – preliminarna obdelava in interpretacija podatkov z izdelavo delovnih verzij
geoloških/hidrogeoloških kart.
4 – planiranje hidrogeološkega kartiranja in ostalih raziskovalnih del.
5 – organizacijsko-tehnična priprava.
Po Komatini (1984) je terensko pridobivanje podatkov o hidrogeoloških lastnosti kamnin in
sedimentov najpomembnejši člen hidrogeološkega kartiranja. Pristope k terenskemu
raziskovanju oziroma načine prehoda raziskovanega terena je razdelil na sledeče tipe:
1 – Metoda prečnih profilov; teren se razišče v nizih vzporednih prehodov. Metoda je najbolj
primerna za odkrite terene, kjer se litologija spreminja prečno na smer prehodov.
2 – Metoda prehodov kontaktov; teren se razišče s prehajanjem vseh hidrogeološko zanimiv
mej, predvsem gre za meje med dobro in slabo prepustnimi litologijami, kjer se nahajajo
pomembni hidrogeološki pojavi.
3 – Metoda vseh izdankov; metoda se uporablja za izdelavo detajlnih in osnovnih
hidrogeoloških kart. Prehod terena in zajem vseh izdankov je vnaprej planiran na podlagi
predhodnega raziskovanja terena ali obstoječih ortofoto posnetkov.
Priporoča se uporaba vseh naštetih tipov prehoda terena, ki se prilagodi glede na hidrogeološke,
geološke, morfološke in ostale lastnosti raziskovanega terena. V sklopu terenskega dela
hidrogeološkega kartiranja so bile uporabljene vse metode, s poudarkom na tisti, ki je bila glede
na pogoje najprimernejša. Terenski del kartiranja na območju porečij/potočij vodotokov
Draščice, Želimeljščice in Smoligojnika, kjer je večinoma šlo za sledenje drenažni mreži do
točke izvira, uvrščam v metodo vseh izdankov, saj mednje štejem tudi izdanjanje vode, torej
vsak površinski pojav vode oziroma izdanek vode.
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3.3.2. Klasifikacija izvirov
Za razumevanje hidrogeologije nekega območja je zelo pomembno, da poznamo pogoje in
okolje, v katerih se nek hidrogeološki pojav nahaja. To velja torej tudi za pojave izvirov, kot
orodje, s katerim prispevamo k poznavanju hidrogeologije obravnavanega območja, pa se
uporablja tudi njihova klasifikacija. Veselič (1984) je kot najpogosteje uporabljeno navedel
Aurouzeovo klasifikacijo, ki je sledeča:
1 – Izlivni izviri: tokovnice znotraj telesa podzemne vode se spuščajo, vpad kontakta slabo in
dobro prepustnega medija ima podobno smer kot vpad površine. Tokovnice torej le rahlo
konvergirajo proti izviru. Izdatnosti izvirov tega tipa preko hidrološkega leta relativno malo
nihajo.
2 – Prelivni izviri: tokovnice znotraj mase podzemne vode se spodaj dvigujejo in zgoraj
spuščajo, torej močno konvergirajo proti izviru. Tokovnice so pogojene s smerjo vpada
kontakta slabo in dobro prepustnega medija, ki je nasproten kot vpad površine. Izdatnosti
izvirov tega tipa preko hidrološkega leta relativno precej nihajo.
3 – Izviri izdanjanja nivoja podzemne vode: tokovnice znotraj mase podzemne vode se
dvigujejo proti izviru. Izvir ni pogojen s kontaktom slabo in dobro prepustnega medija, saj gre
večinoma za morfološke depresije ali prevoje terena, včasih zaradi neravne neprepustne
podlage tudi za hidravlični prag. Tokovnice imajo nizko konvergenco. Izdatnosti izvirov tega
tipa preko hidrološkega leta zelo nihajo in največkrat tudi presihajo.
4 – Arteški izviri: tokovnice znotraj mase podzemne vode se dvigujejo proti izviru. Izdatnosti
izvirov tega tipa so preko hidrološkega leta konstantne. Največkrat gre za pojav izolirane
vodonosne plasti, ki je presekana z morfologijo terena in tako omogoča iztok vode ali pa je
prisotna prelomna cona, po kateri se zaradi hidravličnega tlaka voda dviga do površja.
Izviri so po Veseliču (1984) ločeni še na primarne in sekundarne. Primarni izviri neposredno
drenirajo vodonosnik, pri sekundarnih pa se podzemna voda iz vodonosnika drenira še preko
manjšega, sekundarnega vodonosnika.
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3.3.3. Meritve fizikalno-kemičnih lastnosti vode in pretoka
Fizikalno-kemične lastnosti vode so osnova za opredeljevanje vodonosnika, s katerim je bila
podzemna voda v stiku. Izmed fizikalno-kemičnih lastnosti vode so najpogosteje opazovane:
elektroprevodnost/upornost, pH, temperatura.
Elektroprevodnost je odvisna od količine in narave raztopljenih snovi v njej. Geološko-litološka
sestava površja, in torej njegova mineralna sestava, je poglavitni vir raztopljenih ionov v vodi.
Poleg mineralne kompozicije pa, zraven drugih, igrajo pomembno vlogo še čistost mineralov,
velikost kristalov, primarna poroznost in sekundarna poroznost, torej struktura kamnine in
regionalne geologije. Hem (1985) navaja, da v primerih, kjer voda potuje skozi porozno
kamnino na večjih globinah, na raztapljanje mineralne snovi vpliva tudi temperaturni gradient
znotraj zemljine skorje. Vrednosti lahko torej na podlagi podobnosti znotraj posamezne
geološke ali litološke enote nakazujejo na izvor oziroma tok podzemne vode ali nakazujejo
procese, ki na to lastnost vplivajo.
Koncentracija vodikovega iona, ki je označen kot pH, odraža hidrokemičen razvoj vodnega
telesa oziroma količine kationa H+, sprejetega z raztapljanjem snovi, s katerimi je bila voda v
stiku (Hem, 1985). Parameter pH je prav tako vezan na zaledje ter geološko sestavo območja,
s katerim je voda v stiku, saj se spreminja z različnimi stopnjami raztapljanja predvsem
karbonatnih mineralov, preperevanjem, pa tudi z zunanjimi vplivi, kot so onesnaženja ali
meteorne vode z nižjim pH-jem. Vsa podzemna voda se napaja s strani infiltracije padavin, zelo
pomembne pa so torej njene kemične lastnosti, saj produkti oksidacije najpogostejših
onesnaževal v zraku zmanjšujejo pH. Mednje sodijo sulfati, dušikovi in ogljikovi oksidi ter
ogljikovodiki (Cegnar et al., 2016).
Vzporedno s pH-jem je merjena tudi temperatura, saj vpliva na pH in je uporabljena pri
korekciji vrednosti na tisto, pri kateri ima voda 25 °C. Temperatura, izmerjena na izvirih, je
odvisna od več faktorjev, razdelili pa bi jih lahko na atmosfersko-klimatski vpliv in vpliv
geotermičnega gradienta. Navedena vpliva sta vezana na izvor vode in delež, ki ga
predstavljata.
Meritev pretokov na terenu je potekala po treh različnih metodah, ki si po padajoči natančnosti
sledijo: volumetrična metoda, metoda s plovcem in vizualna ocena. Volumetrična metoda
predstavlja izmero pretoka z umerjeno posodo, kamor v določenem času zajamemo nek
volumen vode s čim manjšimi izgubami. Metoda s plovcem poteka tako, da na podlagi hitrosti
plovnega predmeta na različnih oddaljenostih od robov vodotoka ocenimo srednjo hitrost
vodnega toka. Ocenimo še površino prečnega profila vodotoka, pretok pa nato izračunamo na
podlagi zmnožka obeh ocen. Vizualna metoda je najmanj natančna, uporabljena pa je na mestih,
kjer nobena druga metoda ni izvedljiva. Metode so bile uporabljene po načelu, da je na mestih
meritev uporabljena najbolj natančna metoda, ki jo je možno izvesti.
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4. EKSPERIMENTALNI DEL
V tem poglavju so kot rezultat hidrogeološkega kartiranja detajlno opisani izviri Draščice,
Smoligojnika in Želimeljščice, ki so preko Ižice del porečja Ljubljanice, ter izviri južnega dela
Ljubljanskega barja, ki vključujejo tudi celotni Iški vršaj. Potočje Draščice je bilo skartirano v
celoti, od sotočja z Ižico gorvodno po celotnem zaledju. Potok Smoligojnik je bil skartiran od
izvira do presečišča z regionalno cesto 728. Porečje Želimeljščice je bilo skartirano od
presečišča z regionalno cesto 728, po območju od vodotoka zahodno (levi pritoki), do zaselka
Poljane (Priloga 2). Benšetov graben, levi pritok Želimeljščice, je bil skartiran gorvodno do
vključno levega pritoka z območja Lopata.
Kartiranje porečij Draščice, Smoligojnika in Želimeljščice je bilo izvedeno ob nizkem vodnem
stanju, v dolgotrajnejšem sušnem in vročem obdobju, julija in avgusta 2015. V tem času
kartiranja so bile razmere stabilne, brez padavinskih dogodkov, ki bi lahko spremenili
hidrološke pogoje kartiranega območja. Kjer je bilo mogoče, je bil pretok izmerjen z umerjeno
posodo in štoparico, drugje je bil pretok ocenjen vizualno. Kartografsko gradivo je obsegalo
topografsko karto v merilu 1 : 5000 ter delovno geološko karto OGK v merilu 1 : 25000.
Kartiranje na območju južnega dela Ljubljanskega barja, med majem in novembrom 2015, je
poleg kartografskega gradiva (1 : 5000) in ortofoto posnetkov potekalo tudi na osnovi
lidarskega posnetka obravnavanega območja.
Na terenu so bili na vsakem popisanem izviru izmerjeni fizikalno-kemični parametri:
elektroprevodnost, pH, temperatura. Kjer je bilo možno, je bil izmerjen pretok z umerjeno
posodo in natančno uro, v drugih primerih je bil pretok ocenjen s plovcem ali vizualno. S
pomočjo GPS naprave so bile izmerjene koordinate lokacij, vse izmerjene in navedene
koordinate pa so določene na podlagi koordinatnega sistema D-48 (Gauss-Krüger). Zaradi večje
natančnosti je bila, kjer je teren morfološko razgiban, nadmorska višina merjena z
barometričnim altimetrom, ki je bil pogosto kalibriran na referenčnih točkah s poznano
nadmorsko višino. Opisana je bila morfologija izvira oziroma njegove neposredne okolice. Kjer
je bilo možno, so bile dimenzije izmerjene, vsak izvir pa je bil skiciran. Meritve so bile izvedene
tudi dolvodno od opaženih izvirov, za prepoznavanje odnosa vodotoka z okolico in
prepoznavanje potencialnih izvirov znotraj struge, ki z očesom niso opazni. Izviri so bili
fotografsko dokumentirani. V nadaljevanju so merjeni podatki pH, temperature in
elektroprevodnosti podani v obliki (pH – T [°C] – prevodnost [µS/cm]).
Ker so bili kot primarni izviri Draščice, Želimeljščice in Smoligojnika na terenu prepoznani le
izviri ŽE-32, ŽE-70 in SM-5, so bili izviri hidrodinamsko opredeljeni med kabinetno obdelavo,
saj je v veliki večini matična podlaga ni izdanjala in je šlo za dreniranje iz preperine kot iz
sekundarnega vodonosnika. Hidrodinamika izvirov na južnem robu Ljubljanskega barja je
obravnavana ločeno. Vsi popisani izviri se z navedeno klasifikacijo, datumom popisa,
koordinatami in izmerjenimi parametri nahajajo v prilogi 1.
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4.1.

Potočje Draščice

Dolina v smeri SSZ, po kateri teče Draščica, je erozijskega nastanka in je vrezana v kamnine
skitske stopnje. V spodnjem delu (S) se dolina odpira in preči normalni prelom (ZSZ-VJV), ki
je relativno na skitske kamnine spustil blok karnijskih kamnin. Severno sledi še en prelom
istega smisla, ki je na sedanjo višino morfologije spustil blok norijsko-retijskih kamnin. Na
območju dveh desnih pritokov, Hojni graben in Zadačnica, izdanjajo kamnine permokarbona.
Skitske kamnine predstavljajo dolomit s plastmi sljudnatega skrilavca ter peščenjak z oolitnim
apnencem. Po celotnem območju se pojavlja vpad skitskih kamnin v generalni smeri SZ, ki
nalegajo na permokarbonske kamnine. Kontakt ima generalno smer vpada proti SZ.
Prvi izvir, imenovan Beč (DR-40) (Skica 1), se pojavi na skrajni južni strani, pod naseljem
Dolenje Golo (Priloga 2), na nadmorski višini 605 m. Sam izvir je zasut z vejami, kosi železa,
plastike ter odpadnimi sodi. Zgoraj je izvir poraščen z rastjem. Nad izvirom je približno 15 m
višje antropogena izravnava. Voda se kot tok začne pojavljati šele 20 m nižje po strugi. Ob poti,
ki se spušča proti SV, na vseku izdanja dolomit, prav tako dolomitni klasti zapolnjujejo strugo.
Izvir se nahaja na prelomu (SZS-JVJ), ki predstavlja prelom, ki loči norijsko-retijske ter skitske
kamnine in tako povzroča hidrološko bariero.

- - - - - - -

DR-40

pot

izravnava

Skica 1 – Skica izvira DR-40.

Na nadmorski višini 575 m se z leve strani priključi grapa, ki vodi do izvira DR-41 (Fotografija
1, Skica 2). Izvir je na nadmorski višini 625 m, med Gorenjim in Dolenjim Golom (Priloga 2).
Nahaja se znotraj skitskega bloka kamnin, klinasto omejenega s prelomoma. Po strugi od izvira
navzdol je na plastovitem dolomitu viden lehnjak. Ob izviru so bili opaženi klasti apnenčevega
peščenjaka, ki so lahko transportirani iz višjih leg znotraj skita. Izvir se navzgor razcepi v dva,
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nekaj metrov dolga kraka, ki nakazujeta tok vode ob višjih vodostajih. Kraka se končata kot
točkovna izvira, ki sta bila v času kartiranja suha, kar pa pomeni, da nista posledica
koncentriranja površinskega odtoka ob padavinskih dogodkih, ampak sta vezana na geologijo
matične kamnine. Izvira DR-40 in DR-41 se zlivata skupaj na nadmorski višini 575 m in tvorita
potok Draga. Parametri so bili izmerjeni po sotočju na nadmorski višini 490 m (DR-79), kjer
skupni tok znaša 0,2 l/s, pri izmerjenih parametrih (8,19-16,4-622).

DR-41

Skica 2 – Skica izvira DR-41.

Fotografija 1 - Fotografija izvira DR-41.

Na nadmorski višini 518 m se potoku Dragi z leve strani priključi grapa, ki kaže znake toka,
vendar je suha. Omenjena grapa se zaključi v zelo strmem delu pobočja, tik pod morfološko
izravnavo, na 620 m nadmorske višine, kjer je viden suh izvir v obliki manjših lukenj v
preperini. Suha struga je v tem delu poraščena, zasuta s podrtim drevjem in odpadki.
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Parametri so bili na potoku Dragi ponovno izmerjeni na višini 473 m (DR-77), kjer je površinski
tok, pri izmerjenih parametrih (7,84-15,1-678), znašal 0,5 l/s. Zaradi velikosti klastov/blokov
je velik del toka v strugi potoka.
Na nadmorski višini 423 m se Dragi z leve priključi rahlo razmočena grapa. Vidni so znaki
vodnega toka, na višini 515 m se v strugi pojavljajo manjši razmočeni deli. Na višini okoli 600
m (DR-43), pod izravnavo, se v strugi pojavlja stoječa voda. Struga je pokrita z listjem, vejami,
v zgornjem delu je odloženih veliko odpadkov (gume, sodi, plastika, kovinski in biološki
odpadki). Meritev zaradi premajhne količine vode ni bilo možno izvesti.
Četrti pritok se priključi z leve strani, iz večje grape Drtina (Priloga 2). Pritok izvira na vrhu
grape, pod morfološko izravnavo in razširitvijo. Gre za večjo skupino izvirov (DR-44) (Skica
3) na SE robu naselja Škrilje, v bližini stanovanjskih hiš. Zajeti so s tremi večjimi vodnimi
zajetji. 10 m višje nad vodnimi zajetji sta dva suha izvira, od katerih je zahodni zajet z odprtim
betonskim okvirjem. Pod betonskim okvirjem je viden lehnjak. Oba suha izvira imata strugi
zasuti s suhim listjem, kar nakazuje, da tam vodni tok ni pogost in da nivo podzemne vode
redko migrira tako visoko. Skupina zajetij in izvirov se nahaja neposredno na večji prelomnici,
ki poteka v smeri J-S in predstavlja večjo hidrološko bariero. Ob prelomu se stikajo norijskoretijske kamnine ter kamnine skita. Na območju objektov za zajem vode se pojavlja apnenec
norijsko-retijske stopnje. Območje je dostopno po urejeni poti. Delež zajete vode ob meritvah
pretoka ni bil znan, na poti pod zajetji pa je bil na odtočni cevi izmerjen pretok 0,25 l/s. V isti
grapi so bile nižje, na višini 505 m, izvedene meritve (DR-80). Tok se je koncentriral na 0,5 l/s,
pri izmerjenih parametrih (8,22-20,2-472). Meritve so bile v isti grapi ponovno izvedene na
višini 440 m (DR-53), ker je pretok znašal 0,2 l/s, pri izmerjenih vrednostih (7,95-12,8-561).
Znotraj struge je opažen lehnjak.

pot

DR-44

Skica 3 – Skica izvira DR-44.
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Potok Draga se nadaljuje in spušča proti S, na višini 385 m pa se z leve strani priključi manjša,
rahlo razmočena grapa. Nižje od stika z grapo so bile izvedene meritve pretoka (prbl. 1,5 l/s)
ter izmerjenih vrednostih (8,45-16,0-570), (DR-55). V strugi se nahajajo bloki kremenovega
konglomerata trogkofelske stopnje. Opažen je lehnjak.
Na višini 378 m se Dragi z leve strani po grapi priključi še en pritok. Pritok izvira SV od naselja
Spodnje Škrilje, na višini 475 m, med manjšima hriboma Gmajnica in Ibel (Priloga 2). Izvir
(DR-51) (Fotografija 2, Skica 4) se nahaja približno 15 m višje od poti, ki je vrisana na
topografski karti, ob neoznačeni gozdni poti. Na zgornjem delu gozdne poti in na njej se
pojavlja mezenje, ki se pod potjo koncentrira na 0,3 l/s, nižje je opažen tudi lehnjak. Nad
nevrisano potjo se grapa razširja in postane položnejša. V preperini in na poti se pojavljajo
razdrobljeni klasti dolomita. Izvir se nahaja znotraj območja skitskih kamnin, zato je izdanjanje
podzemne vode verjetno vezano na litološko spremembo znotraj skitskih kamnin, ki v
kombinaciji z generalno smerjo vpada plasti tvori prelivni tip izvira. Na višini 419 m je bil
izmerjen pretok 0,3 l/s s parametri (8,16-17,5-441). Na točki meritev se pojavijo klasti rahlo
skrilavega glinavca. Nižje v grapi, na višini 417 m, se z leve priključi suha grapa, ki do 10 m
višje kaže znake toka z vidno matično kamnino in prisotnostjo lehnjaka, naprej pa je grapa
poraščena in brez znakov toka.

- - - - - -

pot
- - - - - - - - DR-51

pot

Skica 4 – Skica izvira DR-51.
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Fotografija 2 − Fotografija izvira DR-51.

Grapi, ki se napaja iz izvira DR-51, se na območju točke meritev DR-48 z leve in desne strani
priključi več grap (Priloga 2). Meritve so bile izvedene na višini 385 m (8,28-18,1-487), pri
pretoku 0,5 l/s. Nad točko meritev se z desne strani do struge spuščata dve suhi grapi. Manjša,
na V strani, kaže znake toka (preperina je erodirana), večja pa je rahlo razmočena. Nad
priključkom omenjenih dveh grap (Skica 5), na višini 395 m, so bile izvedene meritve (DR-49)
za oceno potencialnega prispevanja podzemnega toka vode. Izmerjeni parametri so znašali
(8,36-17,9-497). Tok se ni opazno spremenil. Nekaj metrov nižje od merilne točke DR-48 se z
desne v preperini spusti grapa, ki je do višine 400 m omočena, vendar se tok ne pojavlja. Na
območju meritev se v strugi pojavlja trogkofelski kremenov konglomerat. Tik pred sotočjem
grape izvira DR-51 s potokom Draga, so bile na točki DR-46 ponovno narejene meritve pretoka
(0,5 l/s) pri parametrih (8,33-17,7-457).
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DR-48

- - - - - - -

- - - - - - -

DR-46

Draga

DR-49

Skica 5 – Skica lokacij izvedenih meritev.

Na višini 368 m se nahaja sotočje Drage in Hojnega grabna (Priloga 2), ki se priključi iz
vzporedne grape na vzhodni strani grebena. 5 m po potoku Dragi višje od sotočja so bile na
točki DR-45 izvedene meritve parametrov (8,35-13,8-550) pri pretoku 1,5 l/s. Strugo
zapolnjuje kremenov konglomerat.
Hojni graben s smerjo S-J se napaja iz skupno štirih izvirov, začne pa se pri izviru DR-39 (Skica
6) na višini 485 m. Izvir se nahaja v manjšem zahodnem odcepu, na konkavnem prevoju terena
in je zajet z betonskim okvirjem in izhodno cevjo. Pod zajetjem voda mezi iz pobočja, 20 m
stran v smeri toka pa se tok skoncentrira na 0,3 l/s. V okolici izvira se nahajajo bloki apnenca,
ki spadajo v skitsko skupino kamnin, nižje pa se nahajajo kamnine permokarbona. Izvir je vezan
na kontakt med omenjenima litologijama, ker pa je generalna smer vpada plasti na območju v
smeri SZ, gre za izlivni tip izvira. Na to nakazuje tudi postopno koncentriranje površinskega
toka v smeri dreniranja.
pot

DR-39

Skica 6 – Skica izvira DR-39.
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Na višini 442 m se grapi izvira DR-39 z desne priključi potok z zelo majhnim pretokom, ki
izvira na višini 480 m, v točki DR-38 (Skica 7). Izvir se nahaja v grapi ob gozdni poti. Mezenje
se prvič pojavi v grapi 2 m višje od gozdne poti, površinski tok pa se formira na poti (Fotografija
3). Grapa je višje suha in se nadaljuje pravokotno na pot, zaključi pa se v rahli izravnavi,
približno 30 m višje. Jarek je brez znakov toka, zasut z listjem in vejami, konča pa se v polkrožni
obliki, globine 2 m. V preperini se pojavljajo bloki apnenca, nižje pa ležijo kamnine
permokarbona. Z vpadom plasti v smeri SZ gre za izlivni tip izvira.

pot

- - DR-38
- - - - - -

Skica 7 – Skica izvira DR-38.
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Fotografija 3 − Fotografija izvira DR-38.

Hojnemu grabnu se na višini 395 m z desne ponovno priključi manjši potok z izvirom DR-37
(Skica 8). Izvir se nahaja nad potjo na višini 460 m, v manjši, 2 m široki udorini v vseku. Višje
od izvira se teren razmeroma izravna. Razmočenost terena se pojavlja tudi V od vseka, v
obcestnem jarku. Ob izviru in na poti se pojavlja apnenčev grušč, ki so del skitskih kamnin iz
matične podlage. Navzdol voda odteka skozi betonsko cev pod potjo, s pretokom 0,1 l/s.
Podobno kot izvirata DR-38 in DR-39, ki sta na podobni višini in v neposredni bližini, JZ od
DR-37, gre za izlivni tip izvira, saj nižje ležijo permokarbonske kamnine, generalni vpad plasti
pa je v smeri SZ.
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DR-37

Skica 8 – Skica izvira DR-37.

Nižje v Hojnem grabnu, na višini 385 m, se z desne strani v grapo spušča kanal z manjšim
tokom vode. Kanal se dviga do višine 410 m (DR-36) (Skica 9), kjer se v polkrožnem zaključku
pojavlja mezenje. Izvir drenira Z stran grebena, pri območju Resje (Priloga 2). Površinski tok
se pojavi šele 3 m nižje, s pretokom 0,1 l/s. Meritve so bile narejene približno 30 m pod izvirom,
kjer je bilo mogoče uporabiti sonde. Struga je deloma poraščena s praprotjo, po celotni dolžini
pa se v njej in zraven nje nahaja kremenov konglomerat. Geološka sestava grebena, ki sledi
severno od območja Resje, v celoti predstavljajo kamnine permokarbona, ki so poleg velike
vsebnosti kremena in nizke topnosti še slabše prepustne, kar pojasni zelo nizko
elektroprevodnost izvira.
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Skica 9 – Skica izvira DR-36.

Ob izteku Hojnega grabna, tik pred sotočjem s potokom Drago, so bile narejene meritve pretoka
(1 l/s) ter parametrov (8,39- pH 8,39, 356 µS/cm in 18,9 °C). Hojni graben se s potokom Drago
zliva skupaj na višini 368 m, od tu dalje pa se potok imenuje Graben (Priloga 2). Za oceno
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deleža, ki ga prispevata Draga in Hojni graben, so bile meritve izvedene še po sotočju, 10 m
dolvodno (DR-57): 2 l/s, (8,35-17,1-508).
V Grabnu, na višini 363 m, se z desne strani do struge spušča manjša grapa z majhnim
pretokom, ki se napaja iz para izvirov DR-35 (Skica 10), na višini 385. Izvira se pojavljata v
položnejšem zaključku grape, med seboj pa sta oddaljena 5 m v vodoravni liniji. Izvir na J strani
prispeva okoli 0,1 l/s, iz drugega pa mezi in se koncentrira manj kot 0,1 l/s. Med njima je
razmočeno območje, iz katerega tudi rahlo mezi (Fotografija 4). V okolici in v strugi se
pojavljajo večja zrna grušča permokarbonskega peščenjaka. Izvira sta deloma zapolnjena z
razkrajanim rastlinskim materialom, območje pa je poraščeno z mahom in višje z
borovničevjem, kar skupaj s slabo topno geološko sestavo matične kamnine sovpada z nizko
vrednostjo pH (5,45) in nizko elektroprevodnostjo (49 µS/cm). Na potoku Graben so bili
izmerjeni parametri še na višini 353 m (DR-70), znašali so (8,15-17,4-479). Pretok je bil
ocenjen na 3 l/s.

pot

Graben

- - - - - - - DR-35
- - - - - - - - - - - -

Skica 10 – Skica izvira DR-35.

Fotografija 4 − Fotografija izvira DR-35.
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Potok Graben, se 100 m višje od zaselka Pri Rebelu, na nadmorski višini 342,5 m, steka s
potokom Zadačnico, ki prihaja iz vzhodne strani. Zaledje Zadačnice se nahaja severno in
zahodno od naselja Klada. Območje seka prelom v SSV smeri, zahodno od preloma pa se nahaja
kontakt med skitskimi kamninami ter spodaj ležečimi permokarbonskimi kamninami. Izvir
Zadačnice (DR-30), imenovan isto kot potok (Zadačnica), se nahaja pod območjem Dačniki,
severno od naselja Klada (Priloga 2), nad zapuščeno potjo. Pojavlja se v točkovni obliki, nad
katero je bila preperina erodirana in tvori zaključek kanala. Izvir je na višini 420 m in se pojavi
v položnejšem in odprtem delu grape, ob njem in v strugi pa se nahaja dolomitni grušč.
Sekundarni izvir, ki se napaja iz izvira DR-30 (Skica 11), se pojavlja nižje na zapuščeni poti in
je vezan na znižanje morfologije zaradi vseka ob poti. Grapa se nadaljuje višje v smeri J in je v
zgornjem delu zasuta z gradbenimi odpadki, odpadno belo tehniko in sodi. Navzgor so vidni
tudi znaki občasnega toka, verjetno vezanega na padavinske dogodke in na povečan površinski
odtok. Izvir se nahaja na kontaktu med skitskimi in permokarbonskimi kamninami, kakor je
označeno tudi na geološki karti, zato je v zvezi z lego plasti ter kontakta litologij tipiziran kot
izlivni.

- - - - - - - - - - - - - -

DR-30

Skica 11 – Skica izvira DR-30.

70 m zahodno od izvira DR-30 se na podobni višini (430 m) nahaja izvir DR-31 (Skica 12), ki
se pojavlja kot močilo, na koncu katerega se tok koncentrira na pretok 0,1 l/s. Območje iz
katerega mezi voda, se nahaja na izravnavi sredi grape. Voda se nato steka po zapuščeni poti,
ki pelje do DR-30. Meritve so bile izvedene 10 m nižje, kjer je bil tok dovolj skoncentriran, da
je bilo mogoče ustrezno uporabiti sonde. Na lokaciji merjenja v preperini, na vseku ob zgornji
strani ceste, se pojavljajo grušč dolomita s kalcitnimi žilami, na spodnji strani poti pa je bil
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najden večji blok peščenjaka permokarbonske starosti, kar dokazuje bližino kontakta med
kamninami skitske in permokarbonske starosti.

pot
_ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _

DR-30

DR-31

Skica 12 – Skica izvira DR-31 in DR-30.

Približno 100 m zahodno od izvira DR-31 se na višini 430 m nahaja izvir DR-29 (Skica 13).
Struga se spušča proti SSZ do višine 390 m, kjer se izliva v Zadačnico (Priloga 2). Do sotočja
se strugi ne priključi noben pritok. Izvir se nahaja na platoju pod travnikom, v zaključku grape.
Izvir se uporablja za napajanje živine. V preperini je bil opažen grušč permokarbonskega
peščenjaka s kalcitnimi žilami. Podobno kot DR-30 in DR-31 se izvir nahaja ob kontaktu med
nižje ležečimi permokarbonskimi kamninami in višjimi skitskimi kamninami, zaradi vpada
kontakta pa gre za izlivni tip izvira.

DR-29

Skica 13 – Skica izvira DR-29.

Potoku Zadačnici se na višini 390 m iz Z smeri priključi še en krajši pritok. Napaja se iz izvira
DR-32, na višini 405 m, kjer začne voda počasi izdanjati. Voda se drenira iz grebena, ki ga
sestavljajo skitske klastične kamnine, severno od območja Dačniki. Struga je večinoma pokrita
z listjem in vejami, kar nakazuje razmeroma stalni majhni vodni tok. V strugi se nahajajo kosi
sivega preperelega peščenjaka.
Na severni strani zavoja Zadačnice, proti zahodu, na višini 373 m, se iz SV strani priključuje
pritok, ki izvira na višini 380 m (DR-33) (Skica 14). Izvir se nahaja v preperini, v grapi pod
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zavojem poti (Fotografija 5). Na točki izvira se pojavlja le razmočenost, nekaj metrov nižje pa
se že pojavlja koncentriran tok 0,2 l/s. Nizka temperatura vode nakazuje, da se voda v preperini
ne zadržuje dlje časa. V strugi se pojavljajo kosi dolomita, tudi klasti temnejšega apnenca.
Grapa je višje suha in ne kaže znakov vodnega toka.

DR-33

Skica 14 – Skica izvira DR-33.

Fotografija 5 − Fotografija izvira DR-33.

Na Zadačnici so bile na višini 370 m, po pritoku izvira DR-33, narejene meritve (8,41-18,3527), na točki pa je opažen tudi lehnjak (DR-72).
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Potoku Zadačnici se na 358 m nadmorske višine iz južne smeri priključi večji pritok (Priloga
2). Napaja se iz izvirov v neposredni bližini naselja Klada. Prvi izvir (DR-76) je kot zajetje
označen na višini 497 m, JZ od Klade. Na točki izvira je teren le rahlo razmočen, voda pa se v
površinski tok (ocenjen 0,1 l/s) koncentrira šele na višini 480 m, kar je podobna višina kot
bližnji izviri v Z smeri (DR-37, 38, 39), ki so posledica iste hidrološke pregrade, torej stik zgoraj
ležečih skitskih in nižje ležečih permokarbonskih kamnin.
Približno 200 m S od izvira DR-76, ob naselju Klada (Priloga 2), se nahaja izvir, ki napaja
vzporedni potok. S potokom izvira DR-76 se steka šele na višini 440 m. Izvir DR-34 (Skica 15)
se nahaja v grapi pod hišo in potjo. Vrh grape je zasut z raznimi odpadki, verjetno pa tudi sam
izvir. Preperina ni bila erodirana do matične kamnine. Elektroprevodnosti izvirov, ki so v bližini
in so vezani na kontakt permokarbonskih in skitskih kamnin, se verjetno razlikujejo tudi zaradi
geološke sestave zaledja, od kod se podzemna voda napaja, saj ga seka prelom, ki na JV strani
meji na norijsko-retijske apnence. Po združitvi strug izvirov DR-37 in DR-76 so bile nižje, na
višini 425 m, narejene meritve pH (8,34-19,5-464), pretok pa je bil ocenjen na 1 l/s (DR-74).

DR-34

pot

Skica 15 – Skica izvira DR-34.

Preden se struga steče v Zadačnico, se z desne, na višini 365 m, priključi še en pritok (Priloga
2). Napaja se iz izvira DR-73 (Skica 16), na višini 395 m. Grapa je vrezana v preperino, na vrhu
pa se zaključi v dveh razvejanih kanalih, ki se zaključita znotraj grape. Preperina ni erodirana
do matične podlage. Pri vrhu, na 398 m, sprva rahlo mezi, nato pa se na višini 395 m začne
pojavljati tok, ki je bil ocenjen na 0,2 l/s. Po grapi navzgor so vidni znaki toka, vendar je struga
suha, kar nakazuje na migriranje izvira vertikalno ob višjih vodostajih. Območje sestavljajo
kamnine karbonske starosti, generalna smer toka podzemne vode je v smeri S, J od območja pa
se nahajajo (stratigrafsko višje) kamnine skita. Glede na sorazmerno visoko prevodnost (454
µS/cm) gre sklepati, da voda po hidrološki pregradi (stik skitskih in permokarbonskih kamnin)
ne izdanja, ampak teče v S smeri po preperini in po zgornjem delu matične podlage, nato pa
izdanja ob prevoju terena.
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- - - - - - - - -

DR-73

Skica 16 – Skica izvira DR-73.

Na potoku Zadačnici so bile nižje, 275 m pred sotočjem z Grabnom (DR-71) izmerjene
vrednosti (8,35−17,8−448) in ocenjen pretok 2 l/s.
Potoka Graben in Zadačnica se združita na višini 347,5 m, 100 m po poti navzgor od zaselka
Pri Rebelu (Priloga 2), od tu dalje pa se vodotok imenuje Draščica. Prvi pritok se Draščici
priključi z leve strani, na višini 338 m. Pritok izvira V od območja imenovanega Krajček, na
višini 405 m, kjer se prvič pojavi vodni tok (DR-28). Višje je struga vlažna, na višini 420 m pa
se nahaja suh izvir (DR-26) v obliki kanala, ki se v grapo spušča z leve strani, kar kaže na
vertikalno migriranje vezano na vodno stanje. Nižje, kjer voda teče po matični podlagi, je viden
lehnjak. Na točki izvira DR-26 se nahaja apnenčev peščenjak, v strugi poleg izvira pa se
nahajajo večji bloki apnenca, verjetno prenešenega iz višjih leg. Kjer se pojavi tok vode (DR28), se v matični podlagi sredi struge pojavlja plastovit apnenec z vpadom 175/35. Izvir je
zaradi različnih litologij znotraj skita in vpada plasti proti jugu definiran kot prelivni.
Nižje v strugi, na višini 375 m, so bile narejene meritve parametrov (8,25-17,8-370) in pretok
ocenjen na 0,3 l/s. Na lokaciji (DR-66) se pojavlja plastovit drobnozrnat peščenjak z vpadom
300/20, iz katerih s S roba grape tudi rahlo mezi.
Na kontaktu med pobočjem in izravnavo na vršajnih sedimentih se v levem bregu iste grape, na
višini 358 m, pojavlja par izvirov (DR-68) v obliki dveh zajed v brežini (Skica 17). Ob izvirih
je na matični kamnini (peščenjaku) opažen lehnjak. Spodnje plasti skitskih kamnin na območju,
ki se nahaja V od območij Krajček in Blošca, se verjetno s podzemno vodo napajajo preko
zakraselih in zato zelo prepustnih norijsko-retijskih kamnin, ki so bile ob bližnjem prelomu
(SSZ-JJV) relativno spuščene glede na skitske kamnine. Verjetno je napajanje iz zakraselih
norijsko-retijskih kamnin in naraščajoči vpliv dolžine transporta podzemne vode z globino tudi
vezan na naraščanje elektroprevodnosti po strugi dolvodno.
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DR-68

Skica 17 – Skica izvira DR-68.

Nižje potok nima več pritokov in se izliva direktno v Draščico. Meritve parametrov so bile
narejene še na višini 350 m (DR-67), kjer so bili izmerjeni (8,28-13,5-560) ter ocenjen pretok
1 l/s. Ponovno so bile meritve izvedene na višini 340 m (DR-69). Izmerjeni parametri so znašali
(8,15-14,4-536). Pretok je bil ocenjen na 0,2 l/s, kar kaže na to, da potok napaja aluvialne
sedimente v razširjenem območju doline.
Na Draščici se na višini 340 m, tik pred levim pritokom na višini 338 m, ob desni strani ceste,
pojavi izvir v obliki udorine (DR-75) (Skica 18). Iz nje je naprej pod cesto speljan odtok v lužo
na levi strani ceste in nato dalje v Draščico. Pri samem izviru se nahajajo kosi bituminoznega
mikritnega apnenca, gladina vode pa je v udorini višja od Draščice. Pretok z ostalimi parametri
je bil izmerjen na odtočni cevi, ki vodi iz luže proti Draščici, znašal pa je 0,5 l/s. Izvir je zaradi
generalnega vpada plasti v masivu, iz katerega se napaja, opredeljen kot izlivni. Po poti 100 m
navzgor, ob zaselku Pri Rebelu, je iz gospodarskega objekta v Draščico speljan odtok gnojnice,
kar lahko v veliki meri vpliva na kemično sestavo potoka dolvodno, še posebej ob nizkem
vodnem stanju.

DR-75
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Skica 18 – Skica izvira DR-75.
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Naslednji pritok se na višini 333 m Draščici priključi z leve strani. Priteka po grapi, ki je v
svojem zgornjem delu vzporedna prejšnjemu pritoku, ki se napaja iz izvira DR-28 in se nahaja
v JV smeri. Pritok se nahaja V od preloma (SSZ-JJV), ki ločuje zakrasele norijsko-retijske
kamnine od skitskih kamnin na V strani. Najvišji izvir pritoka se nahaja na višini 410 m (DR25), kjer v prvih metrih višine sprva mezi, nato pa se tok koncentrira v pretok 0,15 l/s. Ob izviru
je struga zapolnjena s kosi sivega apnenca, nižje ob strugi pa se pojavlja skrilav glinavec, vendar
po nekaj metrih preide v dolomit. Po celotni strugi je opažen lehnjak.
Nižje po strugi, na višini 410 m, so bili izmerjeni parametri (8,3-19,3-441) − (DR-65). Pretok
je bil majhen in je bil ocenjen na 0,1 l/s. Struga je zapolnjena z grobim gruščem, zato je velik
del pretoka vezan na medzrnski tok znotraj struge. Tok se po strugi navzdol rahlo povečuje.
Na višini 390 m se glavni grapi z leve strani priključi suha stranska struga iz SZ smeri. Ob
spodnjem zaključku stranske grape se pojavlja razmočenost, površinski tok pa ni viden. Na
točki (DR-64) so bile ponovno izvedene meritve parametrov (7,97-15,6-511) pri 0,7 l/s, ki
nakazujejo na to, da voda podzemno priteka iz SZ strani.
Na višini nadmorski višini 375 m se v cestnem vseku ob levi strani grape (DR-63) (Skica 19)
pojavlja mezenje vode, ki se v dveh metrih koncentrira v tok ocenjen na 0,1 l/s (Fotografija 6).
V preperini so najdeni posamezni kosi rdečkastega peščenjaka, po njej pa je viden lehnjak. Izvir
se nahaja znotraj večjega območja, ki ga sestavljajo skitske kamnine z generalnim vpadom v
smeri SZ in je tako vezan na litološke spremembe znotraj njih.

- DR-63 - - - -

- -

pot

Skica 19 – Skica izvira DR-63.
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Fotografija 6 – Fotografija izvira DR-63.

Po strugi, na kateri se voda prvič pojavi v točki izvira DR-25, se izvirom, ki se zaporedoma
pojavljajo nižje po njej, povečuje prevodnost. Razlog je verjetno daljša pot, ki jo voda opravi
znotraj skitskih kamnin.
Na višini 367 m se grapi priključi naslednji pritok, ki izvira na višini 396 m (DR-24). Nad
izvirom je preperinska plast erodirana, višje pa ne, kar nakazuje, da izvir ne migrira višje.
Formirale so se lehnjakove ponvice, na točkah, kjer navzdol po strugi izdanja matična kamnina.
Po sotočju glavne grape z grapo, ki se napaja iz izvira DR-24, so bile na višini 356 m narejene
meritve (DR-62) pH (8,35-17,5-498). Pretok je bil ocenjen na 1,5 l/s. Do te višine prevodnost
glavnega potoka narašča zaradi pritokov in izvirov, ki vsebujejo več raztopljenih snovi kot
najvišji izvir.
Na višini 357 m se z leve priključi suha struga, imenovana Grdi graben (Priloga 2). Meritve
(DR-61) so bile ponovno izvedene tik za priključitvijo suhe grape (8,21-17,3-497) pri pretoku
ocenjenem na ~2 l/s. Nato se pritok steka v Draščico na višini 333 m, takoj za njim pa so bile
na Draščici narejene meritve (DR-60) (7,98-17,3-480) pri ~15 l/s.
Na območju Podgozd (Priloga 2) se nahajata še dva zajeta izvira brez površinskega odtoka (DR81 (7,8-15,5-655), DR-82 (7,61-22-615)). Izvir DR-81 (Skica 20), ki se nahaja na višini 470
m, je zajet z večjo kamnito zložbo. V dolžini 5 m od njega navzdol so vidni znaki občasnega
toka, nižje pa niso opazni. Znotraj zajetja je voda, vendar tok ni opazen. Izvir se nahaja na
prevoju terena, znotraj kamnin skitske starosti, v Z smeri od njega pa se v bližini nahaja prelom,
ki ločuje skitske kamnine (na V strani) od norijsko-retijskih kamnin (na Z strani). Možno je, da
je izdanjanje vode na območju vezano na prelom, ki deluje kot hidrogeološka bariera,
podzemna voda, ki se preliva preko preloma, pa začne izdanjati na prevoju terena ali ob litološki
spremembi znotraj skitskih kamnin.
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DR-81

Skica 20 – Skica izvira DR-81.

Izvir DR-82 (Skica 21), ki se nahaja 70 m JV od izvira DR-81, je zajet v večji betonski ogradi,
na njeni zgornji strani je vkopana v preperino. Na lokaciji se nahaja le luža, brez znakov toka.
Iztok iz betonske ograde ni viden. Izvir je v istem smislu kot DR-81 verjetno vezan na prelom
na Z strani, le da gre v tem primeru za izdanjanje nivoja podzemne vode v vseku v preperini.

Poglobitev s prosto
vodno gladino
DR-82
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -

Razmočena površina

pot

Skica 21 – Skica izvira DR-82.

Draščici se na višini 330 m iz grape Pasja dolina (Priloga 2) priključi levi pritok, ki se napaja
iz izvira DR-22 (7,37-10,6-554), na višini 341 m (Skica 22). V bližini izvira se nahaja plastovit
dolomit z vpadom 340/15. Izvir se nahaja v morfološki zajedi, ki je vzporedna glavni grapi.
Grapa Pasja dolina je višje naprej suha, ob zaključkih grap, v katere se višje razveja, pa so
opazni znaki izdanjanja podzemne vode, kar nakazuje na prisotnost vodne toka ob višjih
vodostajih.
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DR-22

Skica 22 – Skica izvira DR-22.

Naslednji pritok Draščice se iz grape V žlebu (Priloga 2) s SE strani priključi podzemno, preko
aluvialnih sedimentov, med mostovoma na višini 324,2 m in 322,8 m. Voda se v grapi začne
pojavljati na višini 400 m (Fotografija 7), kjer se nahaja par izvirov (Skica 23), DR-18 (ni
meritev) in DR-19 (7,76-12,2-442). Na točki izvirov se pojavlja mezenje vode iz matične
kamnine, iz obeh izvirov pa se koncentrira v zelo majhen pretok, ki v strugi, na višini 375 m,
ponikne v sedimentu sredi grape. Ob izvirih se nahaja drobnozrnat laminiran peščenjak, ki
reagira s HCl, kar nakazuje na večjo vsebnost karbonata v vezivu ali pa kot zrna peščenjaka.
Približno 20 m višje se nahaja apnenec, zato gre verjetno za izlivanje podzemne vode iz bolj
prepustnih plasti znotraj skitske stopnje.
N

pot

DR-19

- - - - - - -

- - - - - - - DR-18
Skica 23 – Skica izvira DR-18 in 19.
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Fotografija 7 – Fotografija izvira DR-18.

V spodnjem delu grape imenovane V žlebu, v bližini lovske preže, se v izravnavi grape v
preperini pojavi izvir (DR-20) (7,87-12,6-281). Zaradi nizke elektroprevodnosti (281 µS/cm),
ki se tudi močno razlikuje od izvirov DR-18 in DR-19 (400 µS/cm), gre verjetno za ločen izvir
in ne za sekundarni z napajanjem iz višje ležečih izvirov. V preperini se nahajajo kosi muljevca.
Vodni tok v obliki manjših prepletajočih strug hitro ponikne v aluvialnem sedimentu in jih do
Draščice ni opaziti.
100 m zahodno od izvira DR-20 se na višini 325 m nahaja izvir s podobnimi kemičnimi
karakteristikami kot DR-20 (Skica 24), kar potrjuje isti izvor. Izvir se pojavlja točkovno, pod
izravnavo v plastovitem laporovcu, v morfološki zajedi. Vodni tok ponikne v aluvialnem
sedimentu razširjene doline in se Draščici priključi podzemno. Izvir je zaradi generalnega vpada
plasti proti SZ in nizke elektroprevodnosti označen kot izlivni.

- - - - - - - DR-20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lovska
preža
Skica 24 – Skica izvira DR-20.
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V bližini izvira DR-20, 100 m v Z smeri, se nahaja izvir DR-11 (7,76-10,1-231) (Skica 25).
Gre za majhen izvir, ki se nahaja ob poti v plastovitem laporovcu (reagira s HCl). Grapa se
navzgor ob izviru zaključi, 4 m nad izvirom pa je izravnava. Voda se navzdol izgubi v
aluvialnem sedimentu in se Draščici priključi podzemno.
N

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

pot
Skica 25 – Skica izvira DR-11.

Naslednji pritok se Draščici priključi z desne strani na višini 320 m. Pritok se napaja iz skupine
izvirov (DR-13 (7,53-11-631), DR-14 (suh), DR-15 (7,58-10,9-536), DR-16 (8,0-10,9-496)),
na območju Bukovje. Izvir DR-13 se nahaja v zaključku kanala, znotraj večje grape, nad
izvirom pa se nahaja zaključek poti na izravnavi (Skica 26). Ob izviru se je nahajal rjav
muljevec (ne reagira s HCl). Po celotni strugi navzdol je prisotno veliko lehnjaka. V podobnem
smislu se 10 m S od izvira pojavlja izvir DR-15, ki se nahaja v zaključku kanala znotraj grape.
N

DR-13

pot

DR-14

DR-15

Skica 26 – Skica izvira DR-13 in 15.
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V S smeri se na oddaljenosti 30 m, na podobni višini (345 m), nahaja izvir DR-16. Opisana
skupina izvirov se nahaja na kontaktu med rdečkasto-belim apnencem in rahlo skrilavim rjavim
muljevcem. Zaradi lege plasti (generalni vpad proti Z) ter menjavanja boljše in slabše
prepustnih litologij gre za skupino izvirov izlivnega tipa. Nižje, kjer se grapa iz območja
Bukovje razširi, se na višini 335 m v sedimentu vršajne pahljače pojavi sekundarni izvir (DR17) (7,85-12,1-531), ki se napaja iz višje ležeče skupine izvirov (Skica 27, Fotografija 8).
N

- - - - - - - - - - - - - - - DR-17

8m

pot
Skica 27 – Skica izvira DR-17.

Fotografija 8 – Fotografija izvira DR-17.
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Draščica je na višini 320 m antropogeno urejena v zaporedje ribnikov, ki so pregrajeni z
umetnimi nasipi. Ribniki se uporabljajo za gojenje rib in ribolov, vzdrževanje nasipov in
ribnikov pa je pod upravljanjem ribiške družine.
Na višini 310 m se Draščici iz vzhoda priključi pritok, ki se napaja iz enega izvira (DR-58)
(8,12-16,8-690), na višini 405 m, pod naseljem Sarsko. Izvir se pojavlja kot mezenje na J strani
razvejanega kanala, vodni tok pa se nato na poti skoncentrira v ~0,2 l/s. Nad izvirom se teren
relativno izravna, ob poti pa so bili najdeni kosi dolomita. Nižje, kjer se grapa razširi in se njen
naklon zmanjša, se nahajajo odloženi vršajni sedimenti, v katerih potok izvira DR-58 (Skica
28) ponikne, v Draščico pa se izliva podzemno v območju pri Srednjem ribniku. Izvir se nahaja
ob prelomu, ki ločuje karnijske (S) in skitske kamnine (J) in poteka točno čez naselje Sarsko,
vendar se nahaja znotraj skitskega dolomita, zato je označen kot izlivni tip izvira.

pot
- - - - - -

DR-58 - - -

Skica 28 – Skica izvira DR-58.

Ob poti na Z strani Velikega ribnika se nahaja močilo velikosti ~6 m2. Iz območja, kjer mezi,
je do 5 m oddaljene ceste speljan odtok, ki nato ob povišanem pretoku skozi odtočno cev pod
potjo odteka proti Velikemu ribniku. Nad izvirom je kanal zasut, grapa višje pa je suha.
Pojavljajo se tudi luže na poti. Meritev zaradi premajhne količine vode ni bilo mogoče izvesti,
izvir pa je vezan na prelom, ki poteka direktno čez lokacijo.
Meritve so bile narejene na iztoku iz Velikega ribnika v Prvi ribnik, ki sta ločena z umetnim
nasipom (Priloga 2). Pretok je bil na iztoku (DR-8) ocenjen na 15 l/s, z izmerjenimi parametri
(8,01-23,1-382). Meritve so bile narejene tudi na J robu Velikega ribnika, kjer so izmerjeni
parametri znašali (8,14-26,8-373) (DR-9).
V smeri SV od Prvega ribnika se nahaja izvir DR-10 (meritve niso bile izvedene), v dolomitu
karnijske starosti. Gre za manjši izvir, zajet s primitivnim betonskim koritom, po navedbah
domačinov pa je bil v preteklosti uporabljen za namene bivše opekarne na tem območju.
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Na Z robu naselja Draga (DR-5) so bile na zavoju Draščice na višini 295 m narejene meritve
(7,96-22,3-390). Pretok je bil ocenjen na 25 l/s, voda pa je bila rjavkasto motna. Na S robu
naselja Draga se nahaja privatni ribnik (DR-6) (8,02/28/410), ki se napaja iz podzemne vode.
Ob večjih nalivih priteka voda iz bajerja, V od ribnika. Odtok je reguliran, v času kartiranja pa
voda ni odtekala. Ribnik je posledica glinokopa (opekarna), njegova globina je 5 m, reguliran
odtok pa sega do globine 2 m. Ob izpraznjenju se ribnik napolni v 2 tednih. Ob odtoku voda
teče po drenažnih kanalih, v smeri SZ.
V smeri Z od naselja Draga se nahaja ribnik Rakovnik, ki je opuščen glinokop. Napajanje s
površinskega vodotoka ni bilo razvidno. Pod umetnim nasipom na S strani se pojavlja
izdanjanje vode zaradi slabega tesnjenja, odtok pa je speljan v Draščico.
Pred naseljem Ig se Draščici po umetnih kanalih priključi še odtok skupine izvirov (DR-2, DR3, DR-4) (Skica 29). Izvir DR-2 (7,55-13,5-501) je manjši in zajet z betonskim koritom. Na
točki izvira, pod vznožjem hriba in prevoju terena, se nahaja glavni dolomit, ki je v kontaktu z
aluvijem. Izvir je bil označen kot posledica izdanjanja nivoja podzemne vode. Odtok je speljan
skozi odtočno cev pod potjo in naprej po umetnem kanalu do Draščice. V bližini se nahaja še
suh zajet izvir (DR-3), vezan na isto dinamiko kot DR-2. Približno 120 m v smeri J od
omenjenih izvirov se nahaja zajet izvir DR-4 (7,36-15,2-554), ki se nahaja na prevoju terena,
na kontaktu dolomit-aluvij, odtok pa je speljan po umetnem kanalu v Draščico. Izvir je prav
tako vezan na izdanjanje nivoja podzemne vode na prevoju terena.
N
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Skica 29 – Skica izvira DR-2, 3 in 4.

Potoku Draščici so bili izmerjeni parametri še na višini 290 m, pred iztokom v Iščico (DR-1)
(7,95-20,3-395). Pretok je bil s soljenjem izmerjen na 33 l/s. Na tej točki Draščica občasno
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poplavlja in se preliva na cesto, za varovanje pa ljudje na območju uporabljajo peščene vreče,
deske ipd. Struga teče v aluvialnih sedimentih, deloma je zasuta z gradbenimi odpadki in je
rahlo motna.

4.2.

Potočje Smoligojnika

Smoligojnik je potok, ki izvira v enem samem izviru (SM-5) (7,8-10,9-605) in se izteka v Iščico
(Priloga 2). Nižje po potoku, ki teče v SSZ smeri, se Smoligojniku ne priključi noben pritok, le
v svojem zgornjem delu (na J strani) se mu priključujejo umetni izsuševalni kanali, ki ob višjih
vodostajih drenirajo kmetijska zemljišča. Drenažni kanali so bili v času kartiranja suhi.
Izvir Smoligojnika SM-5 (Skica 30, Fotografija 9) se nahaja točkovno ob SV vznožju hriba,
imenovanega Kremenški gozdovi, na kontaktu dolomita in aluvialnih sedimentov barja. V
geološki sestavi zaledja Smoligojnika ni večjih struktur ali spreminjanja litologije, zato je izvir
opredeljen kot vezan na izdanjanje nivoja podzemne vode.

cesta

SM-5

Skica 30 – Skica izvira SM-5.
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Fotografija 9 – Fotografija izvira SM-5.

V smeri SSZ so bile dolvodno na toku narejene meritve z namenom prepoznavanja potencialnih
dotokov, ki na površju niso opazni. Zaporedno po toku od izvira navzdol so bile izvedene
meritve, kot prikazuje tabela 1.

Tabela 1 – Zaporedno narejene meritve na Smoligojniku

Ime točke
SM-6
SM-8
SM-9
SM-1
SM-2
SM-3
SM-4

Pretok
[l/s]
0,4
0,35
0,2
0,2
stoječa
stoječa

EC
[µS/cm]
598
600
606
620
630
640
575

pH [-]

T [°C]

GKX [m]

GKY [m]

8,22
8,3
8,35
8,05
7,87
7,95
8,15

14,7
17,5
18,7
24,0
22,0
22,3
30,9

89284
89626
89759
89935
90174
90478
90936

466042
465944
465867
465732
465520
465312
465035
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4.3.

Potočje Želimeljščice

Prvi pritok Želimeljščice na kartiranem območju se napaja iz enega samega izvira ŽE-73 (7,9111,6-462). Izvir se nahaja na višini 385 m, na V strani hriba Strmec. Potok teče v smeri proti V
(Skica 31), preko zaselka Poljane ter nato po umetnem kanalu v Želimeljščico (Priloga 2). Izvir
je poraščen in se nahaja 3 m nad potjo, višje navzgor pa izvir ne migrira, saj se kanal na točki
izvira zaključi. Na lokaciji je bil opažen dolomit norijsko-retijske starosti. Ker v bližini ni
prisotna nobena struktura, je izvir predvidoma vezan na izlivni hidrodinamični tip izvira. Na
višini 345 m in 328 m se potoku z desne priključita dve grapi, ki pa sta bili v času kartiranja
suhi. Na višini 327 m so bile izvedene meritve (ŽE-74), (8,44-17,2-327) pri ~0,4 l/s. Meritve
so bile izvedene na Želimeljščici (ŽE-76), po pritoku iz omenjenega izvira, (8,17-15,2-486) pri
~70 l/s.
pot

ŽE-73
- - - - - - - -

Skica 31 – Skica izvira ŽE-73.

Naslednji pritok se Želimeljščici priključi podzemno na območju Muza (Priloga 2), napaja pa
se iz izvira ŽE-72 (8,45-18,6-380), na višini 371 m, SV od hriba Strmec (Skica 32). Ob izviru
je viden lehnjak, nad izvirom pa se 5 m višje nadaljuje kanal, nato se zaključi in navzgor znaki
toka niso opazni. Izvir ima majhno izdatnost in na trenutke ponikne v preperini ali sedimentu,
ki zapolnjuje strugo. Na točki izvira in nižje ob poti so bili najdeni kosi dolomita. Okoli 2 m
nižje od izvira se nahaja razmočeno območje, iz katerega mezi voda. Tok se navzdol pri poti
skoncentrira na ~0,05 l/s, izvir pa je označen kot izlivni, znotraj norijsko-retijskih kamnin. Na
višini 328 m tok ponikne v sedimentu in do Želimeljščice ni več opazen. Verjetno napaja
aluvialne sedimente v dolini Želimeljščice, ki se drenirajo z umetnimi drenažnimi kanali,
usmerjenimi proti Želimeljščici. Na območju Muza so bile na okljuku izvedene meritve (ŽE75) na Želimeljščici, (8,17-15,2-488) pri ~70 l/s.
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ŽE-72

- - - - - - - -

Skica 32 – Skica izvira ŽE-72.

150 m S od izvira ŽE-72 se nahaja izvir ŽE-65 (7,55-17,7-560), ki skupaj z izvirom ŽE-64
(7,92-15,5-584) tvorita naslednji levi pritok Želimeljščice (Skica 33). Izvir ŽE-65 (Fotografija
10) se zaključi v treh razvejanih kanalih, ki se zaključijo, kar pomeni, da izvir višje ne migrira
ob višjih vodostajih. Na točki izvira se pojavlja mezenje, naprej pa je nižje opazen lehnjak.

- - - - - - -

ŽE-65

Skica 33 – Skica izvira ŽE-65.
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Fotografija 10 – Fotografija izvira ŽE-65.

V strugi so opazni kosi dolomita. Izvir ŽE-65 je definiran kot prelivni izvir, vezan na prisoten
prelom. Nižje, na višini 341 m, se ob strugi pojavi mezenje iz preperine ob strani grape (ŽE64) (Skica 34). Zaradi izravnave terena in zamočvirjenosti območja nad točko mezenja in
podobnosti izmerjenih parametrov gre sklepati, da je izvir sekundarni, ki drenira preperino,
primarno napajano z višjega izvira ŽE-65. Ob izviru se v manjši količini nahajajo gradbeni
odpadki. Potok ob prehodu na aluvialno ravnino doline Želimeljščice ponikne in se v
Želimeljščico steka podzemno in preko umetnih drenažnih kanalov.

- - - - - - ŽE-64
- - - - -

pot

Skica 34 – Skica izvira ŽE-64.

Na Želimeljščici so bile po priključku suhega drenažnega kanala, ki vodi od izvirov ŽE-65,64
proti Želimeljščici, narejene meritve (ŽE-77), (8,18-15,2-488) pri ~70 l/s.
Na J robu Želimelj, pod grebenom hriba Strmec (Priloga 2), se nahaja zajet izvir ŽE-49 (8,216,6-515). Izvir je zajet s koritom in večjim zajetjem (Skica 35). Voda mezi tudi iz pobočja, 10
m nad zajetji. V preperini, v okolici izvira, se nahajajo peščenjakovi kosi, ob izviru pa je viden
lehnjak. Na geološki karti je za območje označena litologija norija-retija in obstaja možnost
napake pri njeni opredelitvi. Višje znaki toka niso vidni. Točno čez točko izvira poteka
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želimeljski prelom, ki predstavlja hidrogeološko bariero, zato je izvir opredeljen kot prelivni
ob prelomu. Voda je naprej speljana v odtočni jašek, ki se v končni fazi izlije v Želimeljščico.
cesta
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ŽE-49
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Skica 35 – Skica izvira ŽE-49.

Naslednji pritok Želimeljščice, ki se imenuje Benšetov graben, prihaja prav tako z leve strani
(Priloga 2). Pritok je bil kartiran do vključno območja Lopata, od kjer se Benšetovemu grabnu
priključi levi pritok. Območje južno od omenjene lokacije ni bilo obravnavano. Ta pritok se v
najvišji točki napaja iz območja pri zaselku Suša, iz izvirov ŽE-42 (8,03-15,7-595) in ŽE-43
(8,31-20,7-485). Izvir ŽE-42 je bil prvotno močilo na višini 495 m, ki so ga domačini zajeli z
drenažo in ga zasuli. Voda sedaj odteka čez manjši ribnik na iztok ob poti, na višini 489 m.
Prvotni izvir je vezan na litološke spremembe znotraj skitskih kamnin, v katerih se izvir nahaja,
zato je glede na generalni vpad plasti na območju opredeljen kot prelivni.
Izvir ŽE-43 se nahaja na višini 500 m, okoli 200 m J od izvira ŽE-42, in 100 m J od zaselka
Suša. Izvir se pojavlja kot mezenje vode na zgornji strani poti, ki se na spodnjem robu poti
koncentrira v majhen tok. Široka grapa se navzgor nadaljuje, vendar znakov vodnega toka ni
mogoče opaziti. Navzdol je grapa lepo formirana s kanalom. Stratigrafsko se nižje nahaja
peščenjak (znotraj skitskih kamnin), zato je v istem smislu kot izvir ŽE-42 označen za
prelivnega. Voda, ki teče od izvira ŽE-43 (Skica 36), na višini 495 m ponikne v sedimentih, ki
zapolnjujejo strugo in se kot površinski tok do združitve s strugo izvira ŽE-42 ne pojavi več.
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Skica 36 – Skica izvira ŽE-43.

Po združitvi obeh strug na višini 455 m so bile na območju Lopata, na višini 450 m, izvedene
meritve (ŽE-71) (7,78-11,5-545). Od te lokacije višje, proti prej omenjenima izviroma, je
območje regulirano z drenažami in cevitvami, zato je tok težko sledljiv, prav tako ni mogoče
realno oceniti pretoka. Pod potjo so na lokaciji zgrajeni odprti zbiralniki vode, brez vidnega
pritoka. Majhen odtok je opazen le iz zbiralnika na J strani. Na višini 478 m se strugi z desne
priključi suha struga, na višini 408 m pa se z leve priključi pritok izvira ŽE-70 (8,12-16,6-546),
ki se nahaja neposredno ob strugi (Skica 37, Fotografija 11). Ob izviru je viden lehnjak. Struga
je rahlo razmočena, tok pa je na trenutke opazen. Višje so znaki toka vidni, vendar je struga
suha, nadaljuje pa se do višine okoli 470 m. Na lokaciji se nahaja dolomit, nižje pa se nahaja
permokarbonski peščenjak, zato je izvir opredeljen kot izlivni.
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Skica 37 – Skica izvira ŽE-70.
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Fotografija 11 – Fotografija izvira ŽE-70.

Preden se struga priključi Benšetovemu grabnu, so bile na njej (ŽE-68), na višini 389 m,
narejene meritve (8,43-16,5-470) pri ~0,5 l/s. Meritve so bile izvedene še na Benšetovemu
grabnu, na višini 386 m (ŽE-69), (8,45-16,5-432) pri ~10 l/s (Priloga 2).
V V smeri od cerkve Sv. Marjete, ki se nahaja S od Dolenjega Gola (Priloga 2), se na višini 489
m nahaja zajezen izvir (ŽE-41) (7,45-11,9-410). Izvir se nahaja 350 m v smeri S od izvirov
ŽE-42 (8,03-15,7-595), ŽE-43 (8,31-20,7-485), v neposredni bližini ceste med zaselkoma, ki
se oba imenujeta Suša. Zajetje je ograjeno in betonirano, višje od zajetja pa se nadaljuje suh
kanal do višine 494 m. Iztok je bil izmerjen na izhodni cevi zajetja, brez poznavanja notranjega
odtoka proti porabnikom. Na lokaciji se nahaja peščenjak, na višini 525 m pa je bil opažen
dolomit. Zaradi generalnega vpada plasti in kontakta različno prepustnih litologij je bil izvir
definiran kot prelivni. Odtok je slepo speljan proti S zaselku Suša po obcestnem kanalu in
postopoma pronica v preperino do višine 460 m.
Na višini 365 m se Benšetovemu grabnu priključi levi pritok s parametri (ŽE-67) (8,35-18,3447) pri 0,6 l/s. Pritoka višje ni bilo mogoče raziskati, ker lastnik zemljišča ni dovolil dostopa.
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Na višini 353 m se Benšetovemu grabnu priključi levi pritok, ki se napaja iz izvira ŽE-47
(8,00−18,9−664) na višini 402 m. Na točki izvira se grapa konča z razširitvijo in z zmanjšanjem
naklona. Od izvira navzdol je viden lehnjak, v bližini pa se nahaja skrilav glinavec in peščenjak.
Na spodnjem robu močila se tok koncentrira na ~1 l/s. Ker se v bližini nahaja kontakt skitskih
kamnin in kamnin permokarbona, je izvir definiran kot prelivni.
Na višini 351 m so bile na Benšetovemu grabnu narejene meritve (ŽE-48) (8,30-17,8-441) pri
~10 l/s.
Naslednji pritok se Benšetovemu grabnu priključi na višini 350 m, napaja pa se iz izvira ŽE-44
(8,09−17,1−489). Izvir se nahaja pod S naseljem Suša, na višini 430 m (Priloga 2). Na točki
izvira se po manjšem kanalu iz desne (J) strani voda priključi večjemu suhemu kanalu (Skica
38). Ob izviru in navzdol po strugi je vidno veliko lehnjaka, zaradi česar so tudi v strugi nižje
prodniki med seboj vezani. Izvir se pojavlja kot močilo, na koncu katerega se vodni tok
skoncentrira na 0,1 l/s, vezan pa je na litološke spremembe znotraj skitskih kamnin. Nižje v
strugi, na višini 390 m, kjer teče čez območje imenovano Ježe, so bile ponovno izvedene
meritve (ŽE-45) (8,16-14,5-528) pri ~1 l/s. Po priključitvi pritoka Benšetovemu grabnu so bile
na njem izvedene meritve (ŽE-46) (8,27-19,1-447) pri ~10 l/s.

- ŽE-44
- - - - -

Skica 38 – Skica izvira ŽE-44.

Na višini 338 m se Benšetovemu grabnu priključi levi pritok, ki se napaja iz izvirov ŽE-37, 39,
40. Najvišje ležeči izvir je ŽE-40 (7,13-12,0-488) in gre za sekundarni izvir − zajetje s koritom,
pritok pa ni opazen. Navzdol voda odteka po obcestnem odtočnem kanalu. Kot sekundarna
izvira (iz cevi) se pojavljata tudi izvira ŽE-37 (8,26-20,5-538) (Skica 39) in ŽE-39 (8,18-16,3484), višje nad njima pa ni mogoče opaziti nobene razmočenosti in gre verjetno za dreniranje
primarnih izvirov. Vsi trije izviri so primarno vezani na prelom (SV-JZ), ki preči območje in
ločuje norijsko-retijski apnenec (višje ležeči, na SZ strani) in skitske kamnine (nižje ležeče, na
JV strani preloma).
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Skica 39 – Skica izvira ŽE-37.

Pred stikom pritoka z Benšetovim grabnom so bile na višini 345 m na pritoku narejene meritve
(ŽE-38) (7,84-19,0-490) pri ~1 l/s. Benšetov graben se nato zaradi umetnih regulacij in raznih
cevitev dvakrat razcepi pred izlitjem v Želimeljščico.
Po pritoku Benšetovega grabna v Želimeljščico so bile na njej na višini 318 m narejene meritve
(ŽE-61). Na točki meritev se na jezu tok Želimeljščice razcepi za namene ribogojništva nižje
ob toku (Priloga 2). Izmerjeni parametri (8,25-16,3-484) pri toku 60 l/s (tok iz jezu v glavno
strugo) in 70 l/s (odtok za namene ribogojništva).
Na višini 311 m se Želimeljčici priključi pritok s komaj vidnim pretokom, napaja pa se iz
umetnih drenažnih kanalov, ki so razporejeni čez aluvialne sedimente v dolini, na območju
Dolgi devci. Pred stikom z Želimeljščico so bile na pritoku narejene meritve (ŽE-63) (8,2618,0-585) pri ~0,1 l/s. Takoj zatem so bile meritve narejene še na Želimeljščici (ŽE-60) (8,0416,2-485) pri ~45 l/s.
Naslednji pritok se Želimeljščici priključi pri zaselku Podreber (Priloga 2), 350 m v V smeri od
Želimelj. Napaja se iz izvira ŽE-56 (7,55-17,7-560), ki se nahaja na spodnji strani ceste pri
gasilskem domu v Želimljah. Izvir je sekundarni (teče iz cevi), majhne izdatnosti ter smrdi po
fekalijah. Verjeno gre za dreniranje pozidanega območja Z od ceste, saj so na karti na tem
območju vrisani umetni drenažni kanali. Poleg tega so vanj verjetno speljane odpadne vode.
V neposredni bližini cerkve, pri cesti v Želimljah, se nahaja izvir ŽE-36 (7,20-16,5-673). Izvir
je zajet z betonskim koritom, zraven ni izrazite morfologije, okolica pa je pozidana. Voda je iz
korita speljana v cestni odtočni jašek, iz njega pa se prosto razliva po aluvialnih sedimentih na
SV strani ceste, v smeri proti Želimeljščici. Ker na točki poteka močan prelom, je izvir vezan
nanj in je zato opredeljen kot prelivni ob prelomu.
V Želimljah se 150 m v smeri S od Salezijanskega zavoda nahaja iztok iz cevi (ŽE-55) (8,0018,9-664) (Skica 40, Fotografija 12). V bližini se nahaja objekt (čistilna naprava). Voda na
iztoku smrdi po fekalijah. Teren je na območju rahlo valovit, zato je lahko na lokaciji kontakt
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vršajnih in pobočnih sedimentov iz Z smeri ter slabše prepustnih aluvialnih sedimentov
Želimeljščice. Na karti so tu označeni le umetni drenažni kanali, ki odvodnjavajo vodo v smeri
proti Želimeljščici. Po nekaj metrih za iztokom iz cevi vodni tok ponikne v aluvialne sedimente
in naprej ni opazen. Takoj po stiku drenažnega kanala s tega območja z Želimeljščico so bile
na višini 305 m narejene meritve (ŽE-54) (8,15-15,8-493) pri ~100 l/s. Meritve so bile na
Želimeljščici narejene še na višini 303 m (ŽE-53) (8,15-15,8-493). Od merilne točke 10 m
gorvodno se nahaja drenažni kanal, ki vodi do struge in je razmočen, na trenutke pa je opazna
stoječa voda.
pot
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objekt

Skica 40 – Skica izvira ŽE-55.

Fotografija 12 – Fotografija izvira ŽE-55.

Naslednji pritok se Želimeljščici priključi z leve strani na višini 304 m, napaja pa se iz dveh
parov izvirov ŽE-26 (7,67-14,4-528) in ŽE-27 (8,32-16,4-520) na J strani in ŽE-30 (8,12-
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16,4-537), in ŽE-31 (8,03-16,4-555) na S strani), ki se združijo na višini 305 m, JZ od točke
pritoka. Del pritoka na J strani se v najvišji točki (336 m) začne z izvirom ŽE-27 (Skica 41), ki
se nahaja 200 m v Z smeri od Grada Namršelj (Priloga 2), ob SZ robu Želimelj. Gre za točkovni
izvir, ob njem pa se zaključi žleb v preperini globine 1,5 m–2 m. Izvir se nahaja ob začetku
pobočja, na prevoju terena. Po pobočju navzgor ni znakov toka. Na točki izvira rahlo curlja, v
nekaj metrih pa se tok že koncentrira na ~0,15 l/s. Na točki meritev, ki se nahaja 20 m navzdol
po strugi, je tok znašal že 0,3 l/s. Ob izviru in po strugi navzdol je viden lehnjak. Izvir je bil
zaradi prevoja morfologije, odmaknjenosti želimeljskega preloma (proti V), postopnega
naraščanja toka po strugi navzdol ter enotne (skitske) sestave geološkega zaledja, opredeljen
kot posledica sekundarnega izdanjanja nivoja podzemne vode in dreniranja kamnin skitske
starosti.
ŽE-27

20 m

Skica 41 – Skica izvira ŽE-27.

Ob strugi izvira ŽE-27 se 75 m v VJV smeri nahaja izvir ŽE-26 (Skica 42). Izvir se nahaja ob
zgornjem robu poti, ki je tudi na prevoju terena. V okolici izvira se nahaja dolomit, vidno pa je
tudi veliko lehnjaka. Na točki izvira, kjer prihaja do izpiranja preperine, je morfologija rahlo
pogreznjena. Višje po pobočju ni znakov toka. Ob zgornjem robu poti voda mezi iz pobočja. V
istem smislu kot izvir ŽE-27 je bil izvir opredeljen kot posledica sekundarnega izdanjanja
nivoja podzemne vode, ki drenira kamnine skitske starosti. Dalje so bile meritve na strugi
izvirov ŽE-26, 27 narejene še na višini 311 m, ob Gradu Namršelj (ŽE-28) (7,88-*-591) pri
~0,25 l/s. Naprej tok ponikne v aluvialne sedimente in ni več viden.
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Skica 42 – Skica izvira ŽE-26.
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Struga se združi s potokom izvirov ŽE-30, 31 na višini 306 m. Potok omenjenih izvirov se v
najvišji točki napaja na višini 390 m (ŽE-30), kjer se prvič pojavi tok, višje pa le mezi. Izvir se
nahaja v V smeri od hriba Strmec (Priloga 2), nad zaselkom Pleše. Struga se navzgor razdeli v
dve grapi, po katerih voda teče občasno. Meritve so bile narejene 5 m nižje, kjer je bilo to s
sondami mogoče. Izvir je vezan na vpad plasti na obočju, znotraj skitskih kamnin, in je bil
označen kot prelivni tip izvira.
Po strugi dolvodno, na višini 343 m, se v cestnem vseku nad potjo nahaja par izvirov (ŽE-31)
(Skica 43, Fotografija 13). Cestni vsek je narejen v breči, znotraj območja, ki mu je pripisana
skitska starost, nad njim pa je relativno položna morfologija, na kateri je preperina razmočena.
Voda izdanja iz zgornjega dela breče in preperine, navzdol pa se razliva po poti in v njej
ponikne. Nižje, na višini 336 m, so bile na potoku narejene meritve (ŽE-29) (8,25-17,3-514).
Na pritoku izvirov ŽE-26, 27, 30, 31 so bili izmerjeni parametri na višini 304 m, tik pred izlivom
v Želimeljščico (ŽE-51) (8,26-20,2-502) pri ~0,7 l/s. Po pritoku so bile meritve izvedene še na
Želimeljščici 25 m nižje (ŽE-52) (8,20-15,8-492) pri ~100 l/s.
ŽE-31
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Skica 43 – Skica izvira ŽE-31.
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Fotografija 13 – Fotografija izvira ŽE-31.

Naslednji pritok se Želimeljščici priključi na višini 302 m, pritok pa se v najvišji točki napaja
iz izvirov ŽE-35 (8,02-15,8-525) na višini 355 m, in ŽE-34 (8,12-12,9-547) (Skica 44) na
višini 350 m, v grapi med zaselkom Pleše in zaselkom Brezovica. Nad višino 355 m je struga
rahlo razmočena, kanal v grapi pa se konča na višini 375 m. Višje znaki toka niso opazni.
Izdatnost izvira ŽE-35, ki se nahaja znotraj struge, je zelo majhna. Približno 5 m nižje se ob
desni strani struge nahaja ~20 m ² veliko zamočvirjeno območje (ŽE-34), iz katerega voda mezi,
na njegovem spodnjem delu pa se tok skoncentrira na ~0,3 l/s. Območje je poraščeno z mahom,
na območju mezenja pa je preperina sprana in se pojavi rahla morfološka depresija. Na točki
izvira je opaženo veliko lehnjaka. Na območju so bili opaženi kosi dolomita. Oba izvira se
nahajata na prevoju terena, iz položne grape navzgor v strmejšo, in se nahajata znotraj dolomita
skitskih kamnin zato sta bila označena kot posledica izdanjanja nivoja podzemne vode. Na
strugi so bile izvedene meritve še na višini 325 m (ŽE-33) (8,14-16,7-464) pri ~0,3 l/s, kjer je
viden lehnjak, na območju pa se nahaja dolomit.
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ŽE-35

- ŽE-34
- - - - Skica 44 – Skica izvira ŽE-34 in 35.

Na višini 312,5 m se strugi z leve priključi pritok izvira ŽE-32 (7,67-14,1-555), ki se nahaja na
višini 321 m (Skica 45). Nahaja se ob vseku peskokopa (zdrobljen dolomit), poleg zavoja ceste,
ki vodi proti zaselku Brezovica (Priloga 2). Cesta in bližnji objekti na karti niso vrisani. Ob
vseku peskokopa se na spodnji strani nahaja zajet izvir, vidna pa je le cev iztoka. Voda nato
odteka navzdol vzporedno s cesto, nato pa se izliva v glavno strugo. Izvir je bil zaradi večjega
vseka v matično kamnino označen kot posledica izdanjanja nivoja podzemne vode. Meritve so
bile na strugi narejene na iztoku pod cesto na višini 304 m (ŽE-24) (8,07-16,0-574) pri ~0,3
l/s. Po združitvi pritoka z Želimeljščico na višini 302 m, so bile meritve na njej ponovno
narejene (ŽE-25) (8,18-15,1-510).
cesta

ŽE-32

Skica 45 – Skica izvira ŽE-32.

Nad zaselkom Skopačnik (Priloga 2), se v grapi Z od zaselka nahajata izvira ŽE-20, 21, ki
tvorita naslednji pritok Želimeljščice (Skica 46, Fotografija 14). Izvira se nahajata v dveh
grapah nad potjo, v katere se razcepi glavna grapa. Izvir ŽE-20 (8,07-14,0-540) se nahaja v
grapi s smerjo proti SZ, kjer se prvič pojavi voda v grapi, višje je le vlažna. Ob točki izdanjanja
vode je viden lehnjak, matično kamnino pa sestavlja peščenjak. Grapa se na točki izvira navzdol
previje v položnejšo. V grapi s smerjo proti Z se izvir ŽE-21 (8,17-14,2-603) nahaja v razriti
preperini, kjer so bila v času kartiranja zaradi sveže podrtih dreves tla pokrita z vejami. Na
območju se pojavlja razmočenost, mezenje vode pa se skoncentrira v tok, ki se je pojavilo izpod
vej. Izvira ŽE-20, 21 sta vezana na prelom, ki ločuje karnijske in skitske kamnine, zato sta bila
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označena kot prelivna. Meritve so bile na pritoku narejene na poti na višini 370 m (ŽE-19 (8,0715,1-539) pri ~0,3 l/s) ter na višini 322 m (ŽE-22 (8,31-15,3-543)).

ŽE-20

ŽE-21
- - -- -- - - - - - -
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Skica 46 – Skica izvira ŽE-20 in 21.

Fotografija 14 – Fotografija izvira ŽE-20.

V J smeri od točke ŽE-22 se na višini 352 m nahaja par zajetij ŽE-23 (7,58-13,4-618) (Skica
47), od katerih v S smeri proti glavni strugi poteka rahlo razmočena grapa, vendar brez toka.
Zajetji se nahajata pri potki ob zgornjem robu zaselka Brezovica. Na vrhu, v zaključku grape,
se nahajata dve primitivni zajetji, iz katerih ena cev vodi proti Brezovici, iz ene pa je speljan
odtok proti grapi. Na tej so bile narejene meritve in ocenjena izdatnost, količine vode, ki jo
uporabljajo porabniki, pa ni bilo mogoče oceniti. Izvir je vezan na diskordanco
zgornjekarbonskih in skitskih kamnin.

68

25 m
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Skica 47 – Skica izvira ŽE-23.

Na višini 307 m se pritok izvirov ŽE-20, 21, 23 zaradi umetnega kanala razcepi, nato pa se v
obeh krakih zliva v Želimeljščico v bližini mostu, V od naselja Skopačnik. Meritve so bile
narejene na umetnem kanalu na višini 304 m, pod mostičkom ob manjšem vikend objektu ŽE18 (7,80-15,9-534) pri 0,2 l/s. Med obema krakoma so bile pod mostom čez Želimeljščico, pri
naselju Skopačnik, narejene meritve ŽE-17 (8,18-487-17,4). Od tu navzdol so bile zaporedoma
narejene meritve na Želimeljščici, kot prikazuje Tabela 2.
Tabela 2 – Zaporedne meritve na Želimeljščici

Ime točke
ŽE-13
ŽE-14
ŽE-15
ŽE-16
ŽE-10
ŽE-9
ŽE-8
ŽE-7

Pretok [l/s]
~100
~125
~120
~180
~250
~240
~250
~200

EC [µS/cm]
492
487
486
487
487
486
486
488

pH [-]
8,35
8,34
8,33
8,29
8,35
8,40
8,45
8,45

T [°C]
17,5
17,5
17,6
17,7
17,3
17,4
17,7
17,9

GKY [m]
466852
466806
466693
466500
466397
466366
466073
465902

GKX [m]
87555
87848
88262
88487
88694
89003
89518
89825

Nad kmetijo Prhaj ob večjih padavinskih dogodkih pride do izdanjanja podzemne vode, ki
navadno traja nekaj dni, potem izviri presahnejo. Voda začne izdanjati na različnih točkah na
poti nad kmetijo, okoli višine 330 m.
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Med točkama ŽE-16 in ŽE-10 se nad potjo (V) pri Želimeljščici nahaja izvir ŽE-11 (8,00-10,8565) (Skica 48). Izvir se nahaja na višini 307 m, znotraj karnijskih/kordevolskih kamnin.
Pojavlja se kot točkovni izvir sredi bolj odprte večje grape. Višje nad izvirom ni videti znakov
toka, opaženo pa je veliko lehnjaka. Zaradi nahajanja znotraj kamnin v odsotnoti plastnatosti je
bil izvir označen kot posledica izdanjanja nivoja podzemne vode.

lim
Že
a
či c
eljš

ŽE-11

cesta

Skica 48 – Skica izvira ŽE-11.
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4.4.

Območje Iškega vršaja

Na območju Iškega vršaja se izviri pojavljajo ob njegovem severnem robu, ki se na lokacijah
severno od Iške Loke in severno od Matene nahajajo v večjih strnjenih skupinah, na zahodnem
delu pa so razpršeni v podolgovati obliki (Slika 14). Zaradi take razporeditve so bili
obravnavani tako individualno kot tudi v lokacijsko vezanih skupinah. V nadaljevanju so izviri
poimenovani z imenom in oznako (ID), ki sta jim bila dodeljena v projektu Lokna (Brenčič &
Keršmanc, 2015). Terenska inventarizacija izvirov je potekala v več delih, v razmaku nekaj
mesecev, pri čemer uporaba merilnih instrumentov ni bila vedno dostopna, so pa bila nekatera
okna opazovana v različnih obdobjih in tako tudi v času različnih vodostajev. Koordinate so v
nadaljnjem besedilu navedene v obliki (GKY [m], GKX [m]).

Slika 14 - Izviri na območju Iškega vršaja na lidarskem posnetku. (Brenčič & Keršmanc, 2015)

4.4.1. Iška Loka
Na območju Iške Loke se severno od vasi nahaja skupina izvirov, lokalno poimenovanih tudi
»Mareke na barju« (Skica 49). Tipično razširitev znotraj struge prikazuje Fotografija 15.
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Vzhodno od naselja, ob cesti, ki povezuje Ig z Ljubljano, se nahaja osamljen izvir z dodano
oznako IV-1 (Brenčič & Keršmanc, 2015).

Fotografija 15 – Tipična razširitev znotraj struge na območju Mareke na barju.

Skica 49 − Shema oken Iške Loke.

Na koordinatah (GKY 463646 m, GKX 92028 m), vzhodno od vasi Iška Loka ob Ižanski cesti
na polju, se nahaja okno IV-1 (Skica 50) z lokalnim imenom »Retje«. Elektroprevodnost na
tem oknu je dne 1. 6. 2015 znašala 744 µS/cm pri 14,0 °C. Okno je podolgovate oblike z
usmeritvijo JZ-SV, izmerjena širina znaša 10 m, dolžina pa 20 m. Voda v izviru je vedno
prisotna, viden je tok vode, iztok pa se drenira proti potoku Ižici.
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Skica 50 − Skica okna Retje.

Na koordinatah (GKY 462794 m, GKX 92361 m) se nahaja okno Mareke na Barju 1 (IV-2)
(Skica 51). To okno se nahaja v strugi potoka Ložca. V strugi pride do polkrožne razširitve v
dolžini 5,8 m in širini 3,4 m. Globina okna je 0,4 m. Vodni tok je najverjetneje prisoten preko
celega leta. Elektroprevodnost na tem oknu je dne 28. 5. 2015 znašala 722 µS/cm pri 12,1°C.

Skica 51 − Skica s prečnim profilom, IV-2.

Na koordinatah (GKY 462761 m, GKX 92351 m) se nahaja okno Mareke na Barju 2 (IV-3)
(Skica 52). Okno se nahaja na južni strani potoka Ložca, ob nasipu gradbenega materiala in
melioracijskega kanala. Okno ima okroglasto kotanjasto obliko, v dolžini 10 m in širini 3 m.
Elektroprevodnost na tem oknu je dne 28. 5. 2015 znašala 720 µS/cm pri 14,2°C. Okno je bilo
dne 1. 9. 2015 suho zaradi nizkega vodostaja podzemne vode. Dejansko mesto izvira je verjetno
namenoma zasuto z odpadnim gradbenim materialom in se je zato verjetno nahajalo pod
središčem nasipa.
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Skica 52 − Skica izvira IV-3.

Izvir Mareke na Barju 3 (IV-4) (Skica 53) se nahaja na koordinatah (GKY 462717 m, GKX
92350 m). Okno se nahaja na zahodni strani potoka Ložca. Okno ima okroglasto kotanjasto
obliko, in sicer v dolžini 6,6 m in širini 4,6 m. Elektroprevodnost na tem okno je dne 28. 5.
2015 znašala 682 µS/cm pri 11,9°C. Okno je bilo dne 1. 9. 2015 zaradi nizkega vodostaja
podzemne vode suho, večino leta pa je voda prisotna.

Skica 53 − Skica okna IV-4.

Na koordinatah (GKY 462698 m, GKX 92377 m) se nahaja okno Mareke na Barju-4 (IV-5)
(Skica 54). Okno se nahaja na zahodni strani potoka Ložca, na robu med gozdom in travnikom.
Okno ima okroglasto kotanjasto obliko, v dolžini 8 m, širini 6 m in globini do 10 cm. 28. 5. 2015
je bila voda v tem oknu stoječa in ni imela iztoka v potok Ložca, elektroprevodnost na tem oknu
je istega dne znašala 410 µS/cm pri 21,2°C. Okno je bilo 3. 6. 2015 in 1. 9. 2015 zaradi nizkega
vodostaja podzemne vode suho.
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Skica 54 − Skica okna IV-5.

Izvira IV-6 in IV-7 (Skica 55) sta povezana, nahajata pa se na koordinatah (GKY 462665 m,
GKX 92369 m). Poimenovana sta »Mareke na Barju 5« in »Mareke na Barju 6«. Okno se nahaja
na zahodni strani potoka Ložca, v manjšem gozdu. Okni skupaj sestavljata polkrožno obliko.
IV-6 ima dolžino 14 m in širino 7 m, medtem ko ima IV-7 dolžino 8 m in širino 12 m. Voda v
oknih je stoječa in nima iztoka v potok Ložca. Elektroprevodnost na IV-6 je dne 28. 5. 2015
znašala 377 µS/cm pri 15,4°C, na oknu IV-7 pa 581 µS/cm pri 14,1°C. Voda je v izvirih prisotna
le ob višjih vodnih stanjih. Okni sta bili 3. 6. 2015 in 1. 9. 2015 zaradi nizkega vodostaja
podzemne vode suhi. Ker sta izvira povezana in se nahajata zelo blizu glede na njuno velikost,
sta obravnavana kot celota.

Skica 55 − Skica oken IV-6 in IV-7.

Okno IV-8 (Skica 56), imenovano »Mareke na Barju 7«, se nahaja 50 m severno od izvirov IV6 in IV-7. Napaja in se izliva v potok Ložco, ki je v neposredni bližini. Okno je bilo popisano
na dan 20. 10. 2015, meritve elektroprevodnosti niso bile izvedene. Premer po daljši osi znaša
10 m. Koordinate izvira so (GKY 462649 m, GKX 92422 m). Verjetno izvir čez leto ne
presahne.
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Skica 56 − Skica okna IV-8.

Na koordinatah (GKY 462563 m, GKX 92442 m), severno od naselja Iška loka, se nahaja okno
»Mareke na Barju 8«, IV-9 (Skica 57). Okno je suha okroglasta kotanja dolžine 5 m in širine
2,5 m. Okno se nahaja v gozdu z gosto podrastjo na južni strani posušene struge potoka Ložca.
V času popisa okna (28. 5. 2015) je bilo okno suho. Na dan 20. 9. 2015 je bila v izviru prisotna
voda (Brenčič & Keršmanc, 2015).

Skica 57 − Skica okna IV-9.

Na koordinatah (GKY 462517 m, GKX 92432 m) se nahaja okno »Mareke na Barju 9«, IV-10
(Skica 58). Okno je sestavljeno iz suhe okroglaste kotanje, ki je dolga in široka približna 5 m.
Okno IV-10 se nahaja v gozdu na južni strani posušene struge potoka Ložca, v bližini okna IV9. Na dan popisa okna (28. 5. 2015) voda v njem ni bila prisotna, dne 20. 9. 2015 pa se je v
njem nahajala stoječa voda (Brenčič & Keršmanc, 2015).

Skica 58 − Skica okna IV-10.
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Na koordinatah (GKY 462510 m, GKX 92421 m) se nahaja okno »Mareke na Barju 10«, IV11. Okno je sestavljeno iz dveh suhih kotanj, ki sta preko ožjega kanala povezani s potokom
Ložca. Zahodna kotanja je dolga 6,2 m in široka 5,4 m, medtem ko je vzhodna kotanja, ki je
zasuta z gradbenim materialom, dolga 8 m in široka 2,5 m. Okno IV-11 (Skica 59) se nahaja v
gozdu na južni strani posušene struge potoka Ložca. Na dan popisa okna (28. 5. 2015) voda v
njem ni bila prisotna, dne 20. 9. 2015 pa se je v njem nahajala stoječa voda (Brenčič &
Keršmanc, 2015).

Skica 59 − Skica okna IV-11.

Na koordinatah (GKY 462495 m, GKX 92352 m), v bližini stavbe s hišno številko 56, ulice
Iška Loka, se nahaja izvir »Mareke na Barju 11«, IV-12 (Skica 60). Okno sestavlja par
povezanih, podolgovatih izvirov, orientiranih v smeri sever-jug. Južno okno v daljši osi meri 7
m s širino 3 m, severno okno pa meri približno 9 m po dolžini in 5 m po širini. V višjih
vodostajnih obdobjih je v izvirih prisotna voda. Na dan popisa (20. 10. 2015) elektroprevodnost
ni bila izmerjena.
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Skica 60 − Skica okna IV-12.

Na koordinatah (GKY 462497 m, GKX 92457 m) se v gozdu z močvirnato podrastjo nahaja
okno »Mareke na Barju 12«, IV-13 (Skica 61). Okno je sestavljeno iz okroglaste kotanje, ki je
dolga 8 m in široka 7 m. Stoječa voda v oknu IV-13 je imela dne 28. 5. 2015 elektroprevodnost
729 µS/cm pri 14,6°C. Okno je bilo 3. 6. 2015 in 1. 9. 2015 zaradi nizkega vodostaja podzemne
vode suho. Voda dne 28. 5. 2015 ni imela iztoka v potok Ložca, ki teče na vzhodni strani in ne
v melioracijski kanal, ki teče po zahodni strani.

Skica 61 − Skica okna IV-13.

Na koordinatah (GKY 462446 m, GKX 92512 m) se nahaja okno »Mareke na Barju 13«, IV14 (Skica 62). To okno se nahaja v strugi melioracijskega kanala, ki teče severovzhodno od
Iške Loke. V strugi pride do krožne razširitve v dolžini ter širini 3 m in globini 20 cm.
Elektroprevodnost na tem oknu je dne 28. 5. 2015 znašala 725 µS/cm pri 14,5°C, na izviru je
bil viden vodni tok. Voda 3. 6. 2015 in 1. 9. 2015 v oknu ni bila prisotna.
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Skica 62 − Skica okna IV-14.

Na koordinatah (GKY 462334 m, GKX 92624 m) se nahaja okno »Mareke na Barju 14«, IV15 (Skica 63). Okno se nahaja v neaktivni rečni strugi, severozahodno od naselja Iška Loka.
Okno je podolgovate oblike, s kotanjastim dnom, na izmerjenem mestu dolžine 8,5 m in širine
2,5 m. Voda je v oknu prisotna le v času višjega vodostaja. Na lokaciji na dan popisa
(20. 10. 2015) meritve elektroprevodnosti niso bile izvedene.

Skica 63 − Skica izvira IV-15.

Na koordinatah (GKY 462734 m in GKX 92252 m) se je v preteklosti nahajalo okno, ki je bilo
označeno kot »Mareke na Barju 15«, IV-16. Okno je bilo v preteklosti zasuto, zato njegova
oblika danes ni več opazna, po rekonstrukciji v GIS okolju pa je bila velikost določena na 20
m dolžine in 12 m širine (Brenčič & Keršmanc, 2015).
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4.4.2. Matena
Na območju Matene je bilo popisanih pet oken, ki se v prostoru pojavljajo dokaj razpršeno. Vsi
se nahajajo zahodno do jugozahodno od zbirnega centra za odlaganje odpadkov (Slika 15).

Slika 15 − Prikaz prostorske umestitve oken na območju Matene (Brenčič & Keršmanc, 2015).

Barjansko okno »Matena 1«, IV-17 (Skica 64) se nahaja v Mateni, v bližini začasnega zbirnega
centra za ločeno zbiranje odpadkov, v strugi melioracijskega kanala, natančne koordinate so
(GKY 461500 m, GKX 92533 m). Okno meri v dolžino 2 m in v širino 1,6 m. Na dan 1. 7. 2015
je bila voda v oknu stoječa, medtem ko je bilo okno 20. 8. 2015 suho. Voda je sicer prisotna
večji del leta, vendar ob nizkem vodostaju presahne.

Skica 64 − Skica okna IV-17.

Na koordinatah (GKY 461348 m, GKX 92668 m) se nahaja okno »Matena 2«, IV-18 (Skica
65), približno 250 m v zahodni smeri od zbirnega centra. Sam izvir se nahaja v združitvi dveh
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kanalov ob makadamski poti. Izvir je bil v času popisa (4. 11. 2015) aktiven, voda pa je prisotna
čez celo leto. Globina okna je 15 cm, širina pa okrog 1 m (Brenčič & Keršmanc, 2015).

Skica 65 − Skica okna IV-18.

Okni »Matena 3« in »Matena 4« (IV-19, IV-20) (Skica 66) se prav tako nahajata v območju,
zahodno od zbirnega centra, na koordinatah (GKY 461347 m, GKX 92546 m), 120 m južno od
poti. Okni sta povezani preko melioracijskega kanala, v katerem se nahajata. Okno IV-19 je
polkrožne oblike, velikosti 2 m × 1 m, globina znaša 20 cm. Na izviru je bil viden vodni tok,
voda pa je prisotna preko celega leta. 10 m zahodneje od kanala se nahaja izvir IV-20. Okno je
dimenzij 7,5 m × 1,3 m, pri globini 30 cm (Brenčič & Keršmanc, 2015).

Skica 66 − Skica oken IV-19 in IV-20.
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Na koordinatah (GKY 461261 m, GKX 92424 m) se nahaja okno »Matena 5«, IV-21 (Skica
67). Izvir se nahaja v zaraščenem kanalu, jugozahono od zbirnega centra odpadkov. Okno je
okrogle oblike s premerom 0,6 m, stoječa voda v njem je globine 10 cm. V okolici so prisotni
gradbeni odpadki. Na dan popisa okna (4. 11. 2015) meritve elektroprevodnosti niso bile
izvedene.

Skica 67 − Skica okna IV-21.

4.4.3. Brest
Na območju naselja Brest in v njegovi okolici se nahaja 8 izvirov, ki se pojavljajo v dveh
skupinah, en izvir pa je osamljen (Slika 16).

Slika 16 − Prikaz porazdelitve izvirov na območju Bresta (Brenčič & Keršmanc, 2015).
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Na koordinatah (GKY 460366 m, GKX 92226 m) se nahajata suhi okni »Brest 1« in »Brest 2«,
IV-22 in IV-23. Okni se nahaja na robu med travnikom in gozdom, severozahodno od vasi Brest
in približno 500 m severno od cest Brest-Tomišelj. Okno IV-22 ima okroglasto kotanjasto
obliko, v dolžini 5 m in širine 3 m, medtem ko ima IV-23 okroglasto kotanjasto obliko, v dolžini
5 m in širino 2 m (Skica 68). Voda je v oknih prisotna le v času višjih voda.

Skica 68 − Skica oken IV-22 in IV-23.

Suho barjansko okno »Brest 3«, IV-24 (Skica 69) se nahaja v neposredni bližini oken IV-22 in
IV-23, v zelo poraščenem terenu. Koordinate okna so (GKY 460423 m, GKX 92197 m). Okno
je suha okroglasta kotanja s premerom 2 m. V izviru preko večine leta voda ni prisotna.
Morfologijo depresije na območju izvirov IV-26, 27, 28 prikazuje Fotografija 16.

Fotografija 16 – Morfologija na južnem delu skupine izvirov pri Brestu.
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Skica 69 − Skica okna IV-24.

Barjanska okna »Brest 4«, »Brest 5«, »Brest 6« in »Brest 7« (IV-25, IV-26, IV-27, IV-28)
(Skica 70, 71) se nahajajo v gozdu na zahodnem koncu vasi Brest, okrog 60 m severno od ceste
Brest-Tomišelj. V preteklosti so bili poimenovani »Peščenek«. Koordinate so (GKY 460601
m, GKX 91792 m). V gozdu se nahaja več suhih kotanj okroglaste oblike. Nekatere od teh
kotanj so zasute z gradbenim materialom. IV-25 ima širino in dolžino 4 m, Brest IV-26 ima
dolžino 8 m in širino 4 m, IV-27 ima dolžino 6 m in širino 4 m, IV-28 pa ima dolžino 7 m in
širino 5 m. Voda v njih je prisotna le v času višjega vodostaja.

Skica 70 − Skica oken IV-25 in IV-26.
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Skica 71 − Skica oken IV-27 in IV-28.

Vzhodno od naselja Podkraj se na koordinatah (GKY 459755 m, GKX 91989 m) nahaja okno,
imenovano »Oblakovo okno«, z oznako IV-29 (Skica 72). Okno se nahaja ob melioracijskem
kanalu in je dimenzij 3,7 m × 2,2 m, pri globini 15 cm. Vodni tok je opazen, voda pa je prisotna
večino leta.

Skica 72 − Skica okna IV-29.
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4.4.4. Jevšnik
Na območju Jevšnika, severovzhodno od vasi Tomišelj, je bilo popisanih devet barjanskih oken
med Strahomerskimi okni in potokom Iška (Skica 73). Okna so povezana z umetnim rečnim
kanalom.

Skica 73 − Prostorska umestitev oken IV-30 - IV-38.
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Okno »Jevšnik 1« IV-30 (Skica 74) se nahaja na skrajnem severnem robu sistema barjanskih
oken na območju Jevšnika, natančneje na koordinatah (GKY 459820 m, GKX 92811 m). Okno
se nahaja kot razširitev v umetnem kanalu potoka Jevšnik. Dimenzije okna so 4 m × 3,5 m. Ob
popisu okna meritve elektroprevodnosti niso bile izvedene.

Skica 74 − Skica okna IV-30.

Okno »Jevšnik 2«, IV-31 (Skica 75) je od ostalih ločeno in je od kanala oddaljeno 15 m, leži
pa na koordinatah (GKY 459793 m, GKX 92766 m). Predvidoma gre za starejše aktivno
barjansko okno (Brenčič & Keršmanc, 2015), opazen je vodni tok, okolica pa je zaraščena z
grmičevjem. Ob popisu okna meritve elektroprevodnosti niso bile izvedene.

Skica 75− Skica okna IV-31.

Približno 70 m južneje od okna IV-31, v kanalu Jevšnika, se prav tako kot razširitev in
poglobitev struge nahaja izvir IV-32 (Skica 76), imenovan »Jevšnik 3«. Koordinate izvira so
(GKY 459804 m, GKX 92737 m), meri pa 4 m × 3 m. Ob popisu okna je bila izmerjena
elektroprevodnost 473 µS/cm, pri 11,7 °C.
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Skica 76 − Skica okna IV-32.

Približno 20 m nižje od okna IV-32 se nahaja okno »Jevšnik 4«, IV-33 (Skica 77). Točne
koordinate okna so (GKY 459799 m, GKX 92716 m), prav tako gre za razširitev in poglobitev
struge, ki meri 3 m × 2 m. Na izviru je bil viden vodni tok. Ob popisu okna je bila izmerjena
elektroprevodnost 468 µS/cm pri 11,7 °C.

Skica 77 − Skica izvira IV-33.

Na koordinatah (GKY 459805 m, GKX 92699 m) se nahaja »Urhovo okno«, IV-34 (Skica 78).
Okolica je poraščena z višjimi drevesi. Okno je sestavljeno iz okroglaste kotanje, ki je široko 6
m in dolgo 4 m. Najgloblji del je vzhoden del kotanje, ki je globlji od 2 m. Elektroprevodnost
je dne 1. 6. 2015 znašala 476 µS/cm pri 11,3°C. Voda je tekoča.
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Skica 78 − Skica okna IV-34.

Na koordinatah (GKY 459815 m, GKX 92683 m) na robu manjšega gozda z močno podrastjo,
se nahaja okno IV-36, imenovano »Jevšnik 6« (Skica 79). Okno je sestavljeno iz kotanje, ki
meri v dolžino 2 m, v širino 1,5 m in v globino približno 1 m. Elektroprevodnost je dne
1. 6. 2015 znašala 458 µS/cm pri 11,5°C. Voda je tekoča.
5 m severno od okna IV-36 se nahaja okno IV-35, »Jevšnik 5«. Okno je sestavljeno iz kotanje,
ki v dolžino meri 3 m, v širino 2 m ter v globino približno 1 m. Elektroprevodnost je dne
1. 6. 2015 znašala 474 µS/cm pri 11,5°C. Voda je tekoča.

Skica 79 − Skica oken IV-35 in IV-36.

Okno »Jevšnik 7«, IV-37 (Skica 80), se nahaja na koordinatah (GKY 459811 m, GKX
92669 m), in sicer v zelo poraščenem podrastju. Okno se nahaja na koncu melioracijskega
kanala, ki vodi v strugo Jevšnika. Okno se vidi kot suha okroglasta kotanja, ki v širino meri 1
m in v dolžino 1,6 m. Okno je bilo na dan popisa (1. 6. 2015) suho.
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Skica 80 − Skica okna IV-37.

Okno, imenovano »Jevšnik 8«, IV-38 (Skica 81), se nahaja na skrajnem južnem robu sistema
oken v kanalu Jevšnik, na koordinatah (GKY 459818 m, GKX 92644 m). Okno je v obliki
polkrožne razširitve in meri 1 m × 1,5 m pri globini 0,5 m. Na izviru je bil viden vodni tok. Ob
popisu okna meritve elektroprevodnosti niso bile izvedene.

Skica 81 − Skica okna IV-38.

Urhovo okno, ki je znotraj te skupine izvirov izstopa v svoji globini, prikazuje Fotografija 17.
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Fotografija 17 – Urhovo okno, ki znotraj svoje skupine izvirov najbolj odstopa v globini.

4.4.5. Podkraj
Vzhodno od naselja Podkraj se nahajajo izviri (Skica 82), ki so lokalno imenovani
Strahomerska okna. Locirani so ob potoku Strahomerski Skočnjak, ki ga tudi napajajo, z njim
pa so povezani preko umetnih kanalov (Slika 17).
N

Slika 17 − Prostorska umestitev Strahomerskih oken (Brenčič & Keršmanc, 2015).
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Skica 82 − Shema osrednjega dela Strahomerskih oken.

Na koordinatah (GKY 459459 m, GKX 92793 m) se nahaja okno IV-39 (Skica 83), imenovano
»Strahomersko okno 1«. To okno je sestavljeno iz okroglaste kotanje, ki je dolgo 3,5 m in široko
2,5 m. Globina znaša okrog 1 m. Na površje prihajajo mehurčki zraka, viden je tok.
Elektroprevodnost na tem oknu je dne 1. 6. 2015 znašala 481 µS/cm pri 11,1°C.
Približno 5 m proti severu najdemo naslednje okno IV-40 (Skica 83), imenovano
»Strahomersko okno 2«, ki je tudi okroglasta kotanja, široka in dolga 2 m, pri globini okrog 1
m. V oknu se nahaja merilna lata, ki meri višino vode v potoku. Na površje prihajajo mehurčki
zraka, viden je tok. Elektroprevodnost na oknu je dne 1. 6. 2015 znašala 524 µS/cm pri 11,3°C.
Na koordinatah (GKY 459419 m, GKX 92840 m) se nahaja okno IV-41 (Skica 83), imenovano
»Strahomersko okno 3«. Okno je na sotočju melioracijskega kanala in Strahomerskega potoka.
Voda je tekoča. Okno se nahaja v strugi Strahomerskega potoka. Okno meri v dolžino 4 m in v
širino 2,5 m. Elektroprevodnost je dne 1. 6. 2015 znašala 497 µS/cm pri 11,6°C.
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Skica 83 − Skica Strahomerskih oken 1, 2 in 3.

V bližini oken IV-39 in IV-40 se 150 m v jugozahodni smeri, na koordinatah (GKY 459330 m,
GKX 92727 m), nahaja »Strahomersko okno 4«, IV-42 (Skica 84). Okno je okrogle oblike s
premerom 8,8 m in globino 40 cm.

Skica 84 − Skica okna IV-42.

Ob robu umetnega kanala, na koordinatah (GKY 459386 m, GKX 92815 m), se nahaja okno
IV-50 (Skica 85), »Strahomersko okno 5«, rahlo podolgovate oblike, z daljšo osjo 1,5 m in
krajšo 0,7 m. Globina vode v njem je znašala 10 cm, kanal, ki povezuje izvir s sosednjim
melioracijskim kanalom, pa je globine 1 m. Na izviru je bil viden vodni tok.
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Skica 85 − Skica okna IV-50.

Na koordinatah (GKY 459402 m, GKX 92843 m) se nahaja okno IV-51 (Skica 86), imenovano
»Strahomersko okno 6«, ki je okoli 35 m severozahodno od okna IV-50. Izvir se nahaja v
umetnem kanalu, 10 m višje od izliva v Strahomerski Skočnjak. Podolgovato okno je velikosti
0,8 m v daljši in 0,4 m v krajši osi. Na izviru je bil viden vodni tok, voda pa je v njem prisotna
preko celega leta.

Skica 86 − Skica okna IV-51.

Blizu okna IV-51, 15 m v zahodni smeri, na koordinatah (GKY 459385 m, GKX 92845 m), se
nahaja izvir IV-52 (Skica 87), imenovan »Strahomersko okno 7«. S potokom Strahomerski
Skočnjak je izvir povezan z umetnim kanalom. Okno je prečno podolgovato glede na kanal,
dno pa je kotanjaste oblike. Okno je v svoji najdaljši osi dolgo 1,1 m. Na izviru je bil viden
vodni tok.

94

Skica 87 − Skica okna IV-52.

Na koordinatah (GKY 459306 m, GKX 92863 m) se nahaja izvir IV-53 (Skica 88), imenovan
»Strahomersko okno 8«. Od Strahomerskega Skočnjaka je oddaljen 100 m v zahodni smeri.
Dimenzije okna znašajo 1,4 m × 0,8 m, opazna pa je tudi večja globina izvira, ki znaša okrog
1,5 m. Voda je v izviru predvidoma prisotna preko celega leta.

Skica 88 − Skica izvira IV-53.

Primer okna z večjo globino (IV-39) znotraj omenjene skupine izvirov prikazuje Fotografija
18.
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Fotografija 18 – Okno IV-39 iz skupine izvirov pri Podkraju.

4.4.6. Virje
Območje med Podkrajem in Virjem, na katerem je bilo popisanih sedem oken, omejujeta potok
Virje (zahod) in Šalčkov graben (vzhod) (Slika 18).

Slika 18 − Prostorska umestitev popisanih oken med Podkrajem in Virjem (Brenčič & Keršmanc, 2015).
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Na koordinatah (GKY 458723 m, GKX 92933 m), severno od Podkraja, je bilo popisano okno
IV-43 (Skica 89), imenovano »Štembalovo okno«. Izvir je zaobljene oblike, lociran pa je na
rahlo vzdignjenem terenu, med poraščenim terenom in njivo. V svoji daljši osi izvir meri 2,5
m, v krajši pa 2 m. Voda od izvira na dvignjenem terenu odteka v dve smeri, kot to prikazuje
skica 89, prisotna pa je preko celega leta.

Skica 89 − Skica izvira IV-43.

Na koordinatah (GKY 458703 m, GKX 92915 m) je bil popisan par izvirov z lokalnim imenom
»Remškarjev roj«, IV-44 (Skica 90). Gre za dva izvira ob suhem melioracijskem kanalu, med
seboj pa sta povezana s plitvim kanalom. Na izvirih je bil viden vodni tok, voda pa je prisotna
preko celega leta. Severni izvir meri 1,8 m × 1,3 m, južni pa 2,5 m × 1,5 m. Globina vode v
izvirih znaša 20 cm.
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Skica 90 − Skica okna IV-44.

Severozahodno od »Remškarjevega roja« se nahajata okni IV-45 in IV-46, imenovani
»Peršinovo okno 1« in »Peršinovo okno 2«. Okno IV-45 (Skica 91) se nahaja na koordinatah
(GKY 458626 m, GKX 92546 m), na travniku ob robu gozda, povezano pa je z manjšim
melioracijskim kanalom. Okno meri 2,9 m × 2,7 m, opazen je vodni tok in izhajanje mehurčkov.
Globina vode znaša 20 cm, voda pa je prisotna preko celega leta.

Skica 91 − Skica okna IV-45.

Znotraj melioracijskega kanala, v katerega se izliva IV-45, je 30 m gorvodno popisano okno
IV-46 (Skica 92), »Peršinovo okno 2«. Izvir je v obliki razširitve v kanalu, ki meri 2,8 m prečno
na kanal, razteza pa se 5,8 m vzdolž kanala. Globina vode znaša 20 cm. Na izviru je bil viden
vodni tok in močnejše izhajanje mehurčkov. Koordinate izvira so (GKY 458590 m, GKX 92921
m).
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Skica 92 − Skica okna IV-46.

Na koordinatah (GKY 458321 m, GKX 92639 m) se nahaja suho okno IV-47 (Skica 93),
imenovano »Virje 1«. Okno ima okroglasto kotanjasto obliko, v dolžini in širini meri 2 m ter v
globini 20 cm. Okno se nahaja v gozdu ob travniku in ob makadamski poti. Okno je suho,
vendar je moč opaziti, da je voda prisotna v času višjega vodostaja.

Skica 93 - Skica izvira IV-47.

Na koordinatah (GKY 458073 m, GKX 92604 m) se nahaja suho okno IV-48 (Skica 94),
imenovano »Virje 3«, ki je zasuto s skalami in gradbenim materialom. Okno je pokrito s
podrastjo. Nahaja se v neposredni bližini ceste. Okno ima okroglasto kotanjasto obliko z
globino 40 cm, ki v dolžino in širino meri 3 m. Voda je predvidoma prisotna le v času višjega
vodostaja.
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Skica 94 − Skica izvira IV-48.

Na koordinatah (GKY 58019 m, GKX 92654 m) se nahaja suho okno IV-49 (Skica 95), »Virje
2«. Okno se nahaja v gozdu ob nasutju gradbenega materiala in lovske preže. Okno ima okroglo
kotanjasto obliko globine 10 cm, ki meri v dolžino 3 m in širino 2 m. Voda je v njem prisotna
le v času višjih voda.

Skica 95 − Skica izvira IV-49.
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4.5.

Borovniški vršaj

Na območju Borovniškega vršaja je bilo popisano eno barjansko okno, imenovano »Enžutovo
retje«, BV-1 (Skica 96). Okno, ograjeno z visoko mrežo, se nahaja na koordinatah (GKY
450893 m, GKX 88860 m). Okno je približno krožne oblike s premerom med 16 m in 20 m.
Voda iz njega odteka v jugozahodni smeri, voda pa je v njem prisotna preko celega leta.

Skica 96 − Skica izvira BV-1.
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5. RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
Zaradi različnega namena in načina kartiranja so izviri porečij Draščice, Želimeljščice in
Smoligojnika obravnavani ločeno od izvirov, ki se pojavljajo na južnem robu Ljubljanskega
barja. V primeru slednjih je v ospredju problem njihove karakterizacije, klasifikacije in razlaga
njihovega nastanka. Na ta način je natančneje dopolnjena hidrogeološka slika obravnavanega
območja. V primeru ostalih izvirov gre za določanje hidrogeoloških lastnosti posameznih
geoloških enot.

5.1.

Interpretacija fizikalno-kemičnih lastnosti izvirov porečij Draščice,
Želimeljščice in Smoligojnika

V kartiranem območju omenjenih porečij je bilo popisanih 69 izvirov, od tega jih približno dve
tretjini pripada kamninam skitske starosti (dolomit s plastmi sljudnatega skrilavca), ki pokriva
največji delež območja (Priloga 1). Ostali izviri se nahajajo znotraj karnijskih (masivni apnenec
in dolomit), norijsko-retijskih (zrnat dolomit) in permokarbonskih kamnin (skrilavi glinavci,
kremenovi peščenjaki in konglomerati) ter kvartarnih sedimentov. Izvirom, ki se nahajajo na
stiku dveh različnih litoloških členov, je bila pripisana geološka enota, ki jo izvir drenira.
Za namen statistične obdelave podatkov so bila privzeta nekatera predpostavljanja v primerih,
kjer so izviri zajeti. Tem izvirom je bila pripisana izmerjena izdatnost ob predpostavljanju, da
se voda iz zajetja preliva le, ko je ta poln ter da drugi odtoki niso prisotni. Voda se tako preliva
oziroma izvira v neposredni bližini z enakim pretokom kot znaša izdatnost izvira. Izdatnostim,
ki so bile po oceni manjše kot 0,1 l/s, je bila zaradi statistične uporabnosti pripisana vrednost
0,05 l/s, ki jo smatram kot pretok, ki je še površinsko opazen (Priloga 1).
Generalno sliko vrednosti merjenih fizikalno-kemičnih parametrov, vezanih na posamezen
geološki člen, lahko prikažemo s povprečnimi vrednostmi in standardno deviacijo, ki jih
prikazuje tabela 3. Pri litoloških členih z manjšim številom opazovanj statistični podatki, kot je
npr. standardna deviacija, niso reprezentativni. Mednje po lastni oceni spadajo izviri znotraj
kvartarja, karnija in zgornjega karbona.
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Tabela 3 – Prikaz generalne slike merjenih vrednosti

geološka enota
kvartar
karnij
norij-retij
zgornji karbon
skit

N
3
5
11
2
48

povp.
povp. prevodnost
izdatnost [l/s]
[µS/cm]
0,93 599 (st. odkl. 131,8)
0,21 588 (st. odkl. 34,5)
0,28 528 (st. odkl. 89,8)
0,12
71 (st. odkl. 31,1)
0,19 525 (st. odkl. 93,4)

povp. T
[°C]
18,8
12,2
16,0
13,2
15,2

povp. pH
7,90 (st. odkl. 0,60)
7,92 (st. odkl. 0,24)
7,86 (st. odkl. 0,42)
6,48 (st. odkl. 1,46)
7,89 (st. odkl. 0,35)

Za namen splošne primerjave so vrednosti elektroprevodnosti in pH po posameznih geoloških
členih prikazane v Graf 1. Vsi popisani izviri so z merjenimi parametri, koordinatami in
hidrodinamično tipizacijo tabelarično podani v prilogi 1.
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Graf 1 – Meritve pH v odvisnosti od elektroprevodnosti po posameznih litoloških členih.

5.1.1. Elektroprevodnost
Vrednosti meritev elektroprevodnosti so po posameznih geoloških členih prikazane v grafu 2.
Interpretacijo podatkov omejuje zelo različno število opazovanj, vezano pa je na
proporcionalno različne deleže površin območja, ki jih zastopajo posamezni geološki členi.
Tako obstaja možnost, da zajeti podatki ne odražajo statističnih značilnosti, saj je pri največji
skupini meritev, izvedenih na izvirih skitske litologije, moč opaziti precejšen standardni odklon
(93,4 µS/cm) (Tabela 1). Pri ostalih skupinah, ki imajo vse manjše število opazovanj, pa bi bil
standardni odklon brez osamljenih meritev, ki izstopajo iz povprečja, precej manjši. To je
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razvidno v skupini meritev, izvedenih v litologiji karnija, kjer je število meritev 5, standardni
odklon znaša 34,5 µS/cm, populacija meritev pa ne vsebuje izstopajočih osamljenih meritev.
Vrednosti meritev elektroprevodnosti v karnijskih in norijsko-retijskih geoloških členih so v
skladu s pričakovanji visoke, saj gre v obeh primerih za dreniranje karbonatnih kamnin.
Vrednosti meritev na območju karnijskih kamnin so v povprečju višje od norijsko-retijskih,
prav tako sta višji najmanjši in najvišji merjeni vrednosti ob izključitvi ekstremnih, zunaj
ležečih vrednosti (Tabela 1). Pojav bi bilo mogoče, ob neupoštevanju zelo zunaj ležečega
podatka (izvir DR-40, norij-retij, 740 µS/cm), pripisati razlikam v poroznosti in topnosti
kamnin in ne na primer zadrževalnem času, ki ga voda potrebuje od infiltracije do izdanjanja iz
kamnine. Nepovezanost nadmorske višine in elektroprevodnosti omenjenih izvirov je razvidna
iz Graf 3.
Vrednosti meritev elektroprevodnosti na izvirih v območju skitske litologije so bolj razpršene
od preostalih litologij. Razliko in razpršenost vrednosti je možno pripisati spremembam v
litologiji znotraj skitskih kamnin, ki ima za posledico različne količine raztopljenih snovi v
vodi. Možno je, da se zaradi neproporcionalno večjega števila opazovanj v območju skitskih
kamnin, na izvirih odraža večje število dejavnikov, ki vplivajo na elektroprevodnost. To bi
potrdilo tudi dejstvo, da je manjše število izvirov iz manjšega območja in enotne litologije bolj
podvrženo podobnosti. Prav tako meritve elektroprevodnosti omenjenih izvirov in njihove
nadmorske višine ne odražajo korelacije, ki bi obrazložila večji razpon meritev (Graf 4).
Zgornjekarbonske kamnine na obravnavanem območju tvorijo klastične sedimentne kamnine,
ki jih v nasprotju s karbonatnimi kamninami v preostalem območju tvorijo manj topni minerali
(minerali glin, sljude, kremen). Od dveh opravljenih meritev sta oba popisana izvira glede na
izmerjeno elektroprevodnost tipična za permokarbonske klastične kamnine (tabela 1).
Vrednosti elektroprevodnosti, ki so bile izmerjene na izvirih, opaženih na kvartarnih
sedimentih, so za obdelavo in geološko interpretacijo neuporabne, saj v vseh gre za iztok vode
iz cevi, za katerega le predpostavljamo, da drenira kvartarne sedimente. Vrednosti sicer spadajo
v razpon, ki je značilen za skitske kamnine, verjetne pa so kombinacije mešanja infiltrirane
deževnice s podzemno vodo iz kamninskega zaledja, ki je v smeri gradienta podzemne vode
območju najbližje.
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Graf 2 - Primerjava elektroprevodnosti po geoloških členih
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Graf 3 – Graf nadmorske višine izvira v odvisnosti od elektroprevodnosti za karnij in norij-retij.
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Graf 4 – Prikaz odvisnosti nadmorske višine izvirov v odvisnosti od elektroprevodnosti za skitske kamnine.

5.1.2. pH
Na podlagi merjenega parametra pH lahko preko ostalih merjenih parametrov, v največji meri
elektroprevodnosti, posredno sklepamo, kateri dejavniki in v kakšni meri vplivajo na fizikalno
kemične lastnosti podzemne vode.
Korelacije med pH in elektroprevodnostjo, kot je razvidno iz grafa 1, praktično ni. Ker pa je
elektroprevodnost zaradi pretežno karbonatnega kamninskega zaledja povezana s količino
raztopljenega karbonata, od njega pa je odvisna alkalnost vode, bi lahko ocenili zadrževalni čas
podzemne vode znotraj karbonatnih kamnin. V tem primeru je potrebno predpostaviti, da voda
po infiltraciji ni več v stiku z zrakom, katerega pomembna komponenta so CO2 in
onesnaževala, ter da gre za homogeno kamninsko maso brez sprememb v litologiji.
Predpostaviti je potrebno še, da se znotraj padavin kemična sestava ne spreminja, kar je za dano
obravnavano območje ugodno, saj je manj obsežno. Tako bi najdaljše zadrževalne čase lahko
označevali izviri z večjo količino raztopljenih snovi (visoka elektroprevodnost) in višjimi
vrednostmi pH.
Pogoju homogenosti litologije na obravnavanem območju ustrezajo samo izviri, ki se nahajajo
znotraj norijsko-retijskega glavnega dolomita, vendar je količina podatkov oziroma število
opazovanih izvirov ocenjeno kot premajhno in slabo reprezentativno (graf 5).
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Graf 5 – Prikaz odvisnosti pH od elektroprevodnosti za norij-retij.

5.1.3. Izdatnost
Kategorizacija izdatnosti izvirov je bila podana za razpone (graf 6), ki jih predstavljajo
izmerjene vrednosti na izvirih. Privzete meje klasifikacije predstavljajo vrednosti v
logaritemskem merilu, dodan pa je bil še en vmesni razred, ki je zaradi primerljivih izdatnosti
izvirov prevzet po Rateju (2003) in znaša 0,3 l/s. Klasifikacija je sledeča:

- kategorija 1:

Q ≤ 0,1 l/s

N = 24

- kategorija 2:

0,1 l/s < Q ≤ 0,3 l/s

N = 36

- kategorija 3:

0,3 l/s < Q ≤ 1,0 l/s

N=8

- kategorija 4:

1,0 l/s < Q

N=1

Iz prejšnje kategorizacije je razvidno, da velika večina izvirov (87 %) pripada najnižjima
kategorijama glede na izdatnost (do 0,3 l/s). Izrazita je še odstopajoča meritev kvartarnega
izvira, ki pa je zaradi neznanega ozadja iztoka iz cevi privzet kot neveljaven. Znotraj 3.
kategorije se nahajajo le izviri, ki pripadajo norijsko-retijski geološki enoti in skitski enoti, ti
dve enoti pa prikazujeta tudi največjo razpršenost vrednosti. To gre verjetno pripisati tudi
večjemu številu meritev znotraj omenjenih geoloških enot, ki imajo za posledico več različnih
dejavnikov in okoliščin, ki vplivajo na izdatnost posameznega izvira. Izvire znotraj karnijske
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enote zastopa le druga najnižja kategorija v razponu nad 0,1 l/s do vključno 0,3 l/s, prav tako
pa se na spodnji meji iste kategorije nahajata oba izvira znotraj zgornjekarbonskih kamnin.

Izdatnost [l/s]

1
karnij/cordevol
kvartar
0,3

norij-retij
zgornji karbon
skit

0,1

0,01
Graf 6 – Izdatnosti izvirov po posameznih litologijah.

5.1.4. Temperatura
Kartiranje je potekalo od 15. 7. 2015 do 11. 8. 2015, v času visokih poletnih temperatur, ki ga
je spremljalo dolgotrajno stabilno jasno vreme. Na obravnavanem območju povprečna letna
temperatura sicer znaša okrog 10°C, povprečne izmerjene temperature za posamezni litološki
člen pa variirajo med 12,2°C in 18,8°C. Temperatura vode, ki izdanja na izvirih, je na podlagi
podatkov v preveliki meri odvisna od izpostavljenosti mikrolokacije sončnega obsevanja in
tako povezava z izdatnostjo ni jasno razvidna. Izdatnost izvirov po posameznem litološkem
členu je razvidna tudi iz grafa 6.
Iz meritev je moč razbrati le, da so najvišje izmerjene temperature povezane z zelo majhnimi
pretoki, kar je v času popisa izvirov povezano z visokimi temperaturami ozračja (do 36°C)
(Graf 7). Prav tako povezava med temperaturo in nadmorsko višino, kjer bi se odražala
potencialna razlika v povprečni letni temperaturi, ni razvidna (Graf 8).
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Graf 7 – Prikaz odvisnosti temperature izvirov v odvisnosti od izdatnosti.
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5.2.

Hidrogeološka karta porečij Draščice, Želimeljščice in Smoligojnika

5.2.1. Hidrogeološke lastnosti prisotnih litoloških členov
5.2.1.1.

Zgornji karbon

Litološki člen zastopajo skoraj v celoti klastične sedimentne kamnine (ciklično se menjavajo
glinavci, meljevci, kremenov peščenjak, kremenov konglomerat, tudi plastnat apnenec). Za njih
so, razen majhnega deleža karbonatnih plasti, značilni minerali, ki so v vodi slabše topni.
Območje tega geološkega člena se nahaja v centralnem delu obravnavanega območja, kjer se
Zadačnica z Grabnom združi v Draščico. Zadačnica skoraj celoten tok preteče po podlagi
zgornjega karbona, Graben pa pretežni del svojega toka. Geološki člen se nahaja še na
vzhodnem delu obravnavane lokacije, na zahodnem robu Želimeljske doline, na območju
Stevnik. Kamnine zgornjega karbona so povsod omejene s stratigrafsko višje ležečimi skitskimi
kamninami, preko erozijske diskordance.
Znotraj geološkega člena sta bila popisana le dva izvira (Tabela 4). Oba izvira imata nizke
vrednosti elektroprevodnosti (v povprečju 71 µS/cm), ki so hkrati najnižje na celotnem
obravnavanem območju. Prav tako zaradi zelo nizke alkalnosti predstavljata najnižje povprečje
izmerjenih vrednosti pH, vezanih na posamezno litologijo. Obe značilnosti sta vezani na
mineralno sestavo klastičnih kamnin zgornjega karbona, ki se po topnosti močno razlikujejo od
ostalih geološko-litoloških členov na območju.
Izdatnosti obeh izvirov spadata v najnižjo kategorijo (Q ≤ 0,1 l/s), kar lahko vežemo na celoten
geološki člen. Poroznost znotraj njega je razpoklinska, zaradi odsotnosti struktur pa je
predvidoma večinoma vezana na preperevanje, sekundarno poroznost, ki ni vezana na strukture
in na lezike znotraj plastnatosti (Celarc et al., 2013). Plastnatost na območju sicer ni bila
opažena.

Tabela 4 – Prikaz osnovnih podatkov izvirov geološke enote zgornjega karbona

OZNAKA
IZVIRA
DR-35
DR-36

IZDATNOST
(l/s)

PREVODNOST
(µS/cm)
pH

0,1
0,1

49 5,45
93 7,51
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TEMP
(°C)

GKY
(m)

GKX
(m)

10,8 465569 86786
15,5 465636 86611

Z
(m)
385
410

5.2.1.2.

Skit

Skitske kamnine na območju predstavljajo plasti dolomita, apnenca, peščenjaka in laporovca,
pokriva pa večino obravnavanega območja. Od ostalih geoloških členov je ločen s
subvertikalnimi do vertikalnimi prelomi, s kamninami zgornjega karbona pa je ločen preko
erozijske diskordance. Vpad plasti generalno vpada proti severozahodu pod kotom okrog 30°.
Znotraj skitskih kamnin je bilo popisanih največ izvirov, hkrati pa predstavljajo tudi največji
delež površine obravnavanega območja.
Z vpadom plasti je posledično pogojena hidrodinamika večine izvirov, ki se nahajajo v
odsotnosti struktur, saj slabo prepustne plasti klastičnih kamnin predstavljajo hidravlično
bariero. Na različno mineralno sestavo nakazuje tudi razpršenost meritev elektroprevodnosti
izvirov (231–690 µS/cm) (Tabela 5). V obeh primerih zgornjega in spodnjega izmerjenega
ekstrema gre za izvira, ki sta hidrodinamsko vezana na vpad plasti, v okolici pa ni struktur ali
litoloških enot, ki bi lahko vplivale na količino raztopljenih snovi in posledično
elektroprevodnost.
Meritve pH kažejo na generalno višjo alkalnost, ki je povezana s količino raztopljenega
karbonata, v povprečju pa so vrednosti rahlo nižje od izvirov znotraj karnijske geološke enote,
ki jo predstavljata tako apnenec kot dolomit, in rahlo višje od izvirov znotraj norijsko-retijskega
glavnega dolomita.

Tabela 5 – Prikaz osnovnih podatkov izvirov znotraj geološke enote skita

OZNAKA
IZVIRA
ŽE-23
ŽE-30
ŽE-31
DR-32
DR-11
DR-13
DR-15
DR-16
DR-17
DR-18
DR-19
DR-20
DR-22
DR-24
DR-25
DR-28
DR-29

IZDATNOST PREVODNOST pH
TEMP
(l/s)
(µS/cm)
(°C)
0,20
618 7,58
13,4
0,20
537 8,12
16,4
0,25
555 8,03
16,4
0,15
384 8,39
17,4
0,40
231 7,76
10,1
0,30
631 7,53
11,0
0,15
536 7,58
10,9
0,05
496 8,00
10,9
0,15
531 7,85
12,1
0,05 0,20
442 7,76
12,2
0,50
281 7,87
12,6
0,20
554 7,37
10,6
0,10
517 8,08
16,1
0,15
430 8,40
19,3
0,20
363 8,34
13,5
0,15
609 7,37
13,1
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GKY
(m)
466513
466505
466634
466144
465499
465728
465704
465713
465276
465783
465819
465218
465165
466998
464953
465066
466066

GKX Z
(m)
(m)
87227 352
86668 390
86790 343
86958 405
87737 325
87953 350
87935 340
87910 345
88403 335
87504 400
87491 400
88226 337
87702 341
87247 396
87062 410
87003 405
86760 435

OZNAKA
IZVIRA
DR-30
DR-31
DR-33
DR-34
DR-37
DR-38
DR-39
DR-41
DR-51
DR-58
DR-63
DR-68
DR-73
DR-75
DR-76
DR-81
DR-82
ŽE-32
ŽE-34
ŽE-35
ŽE-36
ŽE-41
ŽE-42
ŽE-43
ŽE-44
ŽE-47
ŽE-49
ŽE-66
ŽE-70
ŽE-26
ŽE-27

IZDATNOST PREVODNOST pH
(l/s)
(µS/cm)
0,40
678 7,36
0,10
525 8,48
0,20
545 7,29
0,15
634 8,04
0,20
531 7,98
0,10
452 8,31
0,30
560 7,47
0,15
610 7,43
0,30
533 8,26
0,20
690 8,12
0,10
544 8,17
0,60
584 7,45
0,20
454 7,50
0,50
479 7,90
0,10
473 8,41
0,00
655 7,80
0,00
615 7,61
0,20
555 7,67
0,30
547 8,12
0,05
525 8,02
0,20
673 7,20
0,20
410 7,45
0,05
595 8,03
0,05
485 8,31
0,10
489 8,09
0,10
532 8,00
0,13
515 8,20
0,10
474 8,14
0,05
546 8,12
0,15
528 7,67
0,30
520 8,32

TEMP
(°C)
11,0
19,3
13,5
16,9
13,5
16,5
10,7
12,7
19,2
16,8
17,1
10,5
17,5
15,9
21,9
15,5
22,0
14,1
12,9
15,8
16,5
11,9
15,7
20,7
17,1
19,5
16,6
19,8
16,6
14,4
16,4

GKY
(m)
466193
466120
466082
466001
465862
465745
465648
465347
465036
465985
465002
465134
465861
465316
465995
464805
464757
466643
466558
466558
467257
466244
466210
466158
466444
466604
467049
466630
466483
466901
466812

GKX
(m)
87642
86762
87132
86378
86281
86148
86079
85314
86521
88089
87166
87105
86729
87372
86212
87564
87497
87068
86999
86999
86291
85561
85225
85010
85696
85606
85850
85440
85154
86367
86428

Z
(m)
420
430
380
470
460
480
485
625
475
405
375
358
395
340
480
470
466
321
350
355
323
489
489
500
430
402
347
385
408
326
336

Izdatnosti so v povprečju okrog 30 % nižje od izvirov znotraj glavnega dolomita, kar kaže na
nekoliko nižji koeficient prepustnosti. Izdatnosti se gibljejo znotraj prvih treh kategorij, velika
večina pa jih pade v drugo kategorijo (0,1 l/s < Q ≤ 0,3 l/s ). Znotraj skitskih kamnin je
poroznost razpoklinska, v območju klastičnih plasti pa je lahko vezana tudi na lezike.
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5.2.1.3.

Karnij

Kamnine omenjenega litološkega člena sestavlja več 100 m debelo zaporedje masivnega
dolomita in apnenca. Pojavljajo se kot tektonski blok, ki izdanja zahodno in vzhodno od naselja
Draga, ob robovih, na stiku s kvartarnimi sedimenti pa tone podnje kot kamninska podlaga.
Pojavlja se še kot ločen tektonski blok podolgovate geometrije, ki v približni S-J smeri preči
hrib Strmec in naselje Klado.
Skupno število izvirov, ki so bili popisani na območju opisanega litološkega člena, je 5 (Tabela
6), kar je zelo malo, glede na velikost prispevnega območja, ki ga predstavlja hrib Kremenški
gozdovi kot tudi glede na delež površine, ki jo na območju zastopa. Na območju izvira ŽE-11
sicer pretok Želimeljščice, ki teče po stiku karnijskih kamnin s sedimenti Želimeljske doline,
pomembno naraste z okrog 120 l/s (merilna točka ŽE-15) na okrog 250 l/s (merilni točki ŽE-9
in ŽE-10). Sprememba kaže na podzemno napajanje Želimeljšice na območju, domnevam pa,
da gre za dreniranje kvartarnih sedimentov znotraj doline, ki je lahko vezano še na potencialni
dvig podlage na območju, ki bi imel za posledico dvig nivoja podzemne vode do rečne struge
in nato njeno dreniranje. Ta domneva je podprta z dejstvom, da je povprečna elektroprevodnost
na izvirih znotraj omenjene litološke enote znašala 588 µS/cm, dolvodno v strugi, kjer pride do
povečanja pretoka za več kot 100 %, pa se z merjenim parametrom ne dogaja nič. Na izvirih
zmerjene vrednosti elektroprevodnosti so zaradi prisotnosti apnenca znotraj karbonatnega
litološkega člena višje od izvirov znotraj norijsko-retijskega glavnega dolomita in izvirov
znotraj zgornjekarbonskih klastičnih kamnin.

Tabela 6 – Prikaz osnovnih podatkov izvirov znotraj geološke enote karnija

OZNAKA
IZVIRA

IZDATNOST
(l/s)

PREVODNOST pH
(µS/cm)

TEMP
(°C)

GKY
(m)

GKX
(m)

Z
(m)

DR-10

0,3

624

7,58

11,0

465465

88937

305

SM-5

0,3

608

7,80

10,9

465780

89596

302

ŽE-11

0,1

565

8,00

10,8

466400

88602

307

ŽE-20

0,1

540

8,07

14,0

466279

87317

355

ŽE-21

0,25

603

8,17

14,2

466319

87390

306

Za ta litološki člen je značilna razpoklinska poroznost, ocenjujem pa, da je koeficient
prepustnosti nizek, s čimer je povezan nizek koeficient infiltracije in tako lahko pojasnimo
majhno število izvirov. Nizek koeficient prepustnosti je predvidoma pogojen tudi z odsotnostjo
struktur oziroma manjših prelomov, ki bi pozitivno vplivali na efektivno poroznost kamnine.
Nizke so tudi izdatnosti popisanih izvirov, ki se večinoma gibljejo na zgornji in spodnji meji
2. kategorije (0,1 l/s < Q ≤ 0,3 l/s).
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5.2.1.4.

Norij-Retij

Litološki člen zastopa formacija glavnega dolomita, ki se nahaja na severozahodu
obravnavanega območja, južno od Iga in vzhodno od Mišjedolskega preloma ter na skrajnem
jugovzhodnem in južnem delu obravnavanega območja, kjer se nahaja kot tektonski bloki,
najvzhodnejši pa meji na vejo Želimeljskega preloma in kvartarne sedimente. Znotraj
litološkega člena je bilo popisanih 11 izvirov (Tabela 7), od teh so predvidoma trije vezani na
prelome.
Glede na elektroprevodnost je izvir, ki močno odstopa od povprečja, izvir DR-40, odklon pa je
vezan na prisotnost gradbenih in ostalih odpadkov v njegovi neposredni bližini.
Elektroprevodnost sicer kaže na karbonatno zaledje, v kombinaciji z večjimi vrednostmi pH pa
bi lahko sklepali na daljši čas cirkulacije podzemne vode na območju izvirov DR-64, ŽE-37 in
DR-44. V primeru izvirov DR-64 in DR-44 bi to lahko pogojili s prisotnostjo vertikalnih do
subvertikalnih struktur, ki delujejo kot hidravlične bariere, ob katerih je možno dviganje
podzemne vode iz večjih globin. Izvir DR-44 je tudi del območja, katerega napajalno zaledje
predstavlja Mokrško hribovje, ta pa na svojem zahodnem delu pomembno napaja Iško.
Elektroprevodnost je zaradi nižje topnosti dolomita v povprečju značilno nižja od litoloških
členov, kjer se pojavlja tudi apnenec, in višja od izvirov znotraj litoloških členov, ki jih
zastopajo klastične kamnine.

Tabela 7 – Prikaz osnovnih podatkov izvirov znotraj geološke enote norija-retija

OZNAKA
IZVIRA
DR-2
DR-4
DR-40
DR-44
ŽE-37
ŽE-39
ŽE-40
ŽE-65
ŽE-72
ŽE-73
ŽE-64

IZDATNOST PREVODNOST
TEMP
(l/s)
(µS/cm)
pH (°C)
0,6
501 7,55
13,5
0,5
554 7,36
15,2
0,15
740 7,84
16,1
0,25
512 8,26
19,3
0,1
538 8,26
20,5
0,75
484 8,18
16,3
0,2
488 7,13
12,0
0,2
560 7,55
17,7
0,05
380 8,45
18,6
0,2
462 7,91
11,6
0,05
584 7,92
15,5

GKY
(m)
464469
464519
465449
465009
466694
466553
466390
467223
467137
467152
467243

GKX Z
(m)
(m)
89758 290
89634 295
85209 605
85784 590
86105 398
85947 400
85836 440
85609 350
85381 371
85144 385
85599 341

Kot je opisano že zgoraj, so izviri glede na izdatnost precej enakomerno razpršeni preko prvih
treh kategorij, porazdelitev pa je predvidoma vezana na različne geomorfološke pogoje,
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prisotnost struktur in litoloških mej, kot je opisano že zgoraj. Za litološki člen je značilna
razpoklinska poroznost, ki je povečana v okolici prelomov in zmanjšana znotraj njih.

5.2.1.5.

Kvartar

Kvartarne sedimente predstavljajo nanosi Želimeljščice in Draščice oziroma njena vršaja ter ob
morfološkem prevoju še deluvialne pahljače, ki se v manjši meri pojavljajo ob vznožju hribov.
Število izvirov znotraj litološkega člena je zgolj 3 (Tabela 8), pri vseh pa gre za iztok iz cevi,
za katerega ni jasno, od kod je speljan in kakšnim vplivom bi lahko bil podvržen (na primer v
okolici izvirov je izrazit vonj po fekalijah). Na nereprezentativne vrednosti merjenih
parametrov kaže še povišana elektroprevodnost, ki je v povprečju najvišja izmed vseh merjenih
litoloških členov.
Četudi iz meritev ni moč sklepati in ocenjevati hidrogeoloških pogojev v naravi, je zaradi
prisotnosti drenažnih kanalov v času povečanih padavin in infiltracije razvidno izdanjanje
nivoja podzemne vode na rahlih morfoloških prevojih ter zastajanje vode na površju. To pa
kaže na to, da se nivo podzemne vode generalno nahaja plitvo pod površjem.

Tabela 8 – Prikaz osnovnih podatkov izvirov znotraj geološke enote kvartarja

OZNAKA
IZVIRA
ŽE-55
ŽE-56
ŽE-58

IZDATNOST PREVODNOST
TEMP
(l/s)
(µS/cm)
pH (°C)
0,2
664 8,00
18,9
0,1
685 7,26
18,0
2,5
447 8,44
19,5

GKY
(m)
467231
467334
467235

GKX Z
(m)
(m)
86602 312
86209 319
85910 327

Za vodonosnik je značilna medzrnska poroznost, koeficient prepustnosti pa je v glavnem
odvisen od deleža glinaste frakcije znotraj vršajev Želimeljščice in Draščice.
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5.3.

Hidrogeološke razmere območja

Obravnavano območje je razdeljeno na porečji Draščice in Želimeljščice, ki s svojimi pritoki
predstavljata glavno drenažno mrežo območja (Priloga 2). Z gostoto 69 izvirov, na območju
velikem približno 12,5 km² se območje lahko opredeli kot vodnato oziroma z razmeroma visoko
celokupno izdatnostjo, navkljub manjšim izdatnostim posameznih izvirov. Pri izdelavi
hidrogeološke karte, ki je eden izmed končnih rezultatov tega dela, so bili uporabljeni vsi
obstoječi podatki, terenski podatki in rezultati kabinetne analize. Na hidrogeološki karti so
podane hidrogeološke enote, ki so na obravnavanem območju vezane na prisotne litološke člene
(Priloga 2).
Tok podzemne vode je na območju vezan na geomorfološko konfiguracijo območja. Gre
namreč za hribovito območje s strmimi pobočji ter hitrimi geomorfološkimi spremembami,
poleg tega pa je drenažna mreža gosta. Smer toka podzemne vode je močno pogojena s smermi
manjših razvodnic/grebenov in z lokalno smerjo vpada terena.
Na smer toka podzemne vode na zahodnem robu območja vplivajo strukture, med taka območja
pa spada še jugovzhodni del obravnavanega območja, na območju Želimelj. Pomembno
hidrogeološko bariero na zahodnem delu predstavlja Mišjedolski prelom, ki v generalni smeri
sever-jug preko ozkega pasu norijsko-retijskega dolomita ločuje zakrasele kamnine spodnje
jure na zahodu in skitske kamnine na vzhodu, iz katerih se večinsko napaja Draščica. Ta bariera
omejuje globljo cirkulacijo podzemne vode in komunikacijo med jurskimi in skitskimi
kamninami preko ozkega pasu glavnega dolomita. Na to kažejo tudi meritve elektroprevodnosti
izvirov na pobočju vzhodno od Mišjedolskega preloma, saj bi ob pritoku podzemne vode iz
zakraselega območja lahko pričakovali višje vrednosti. Tako na zahodu obravnavanega
območja površinska razvodnica ne sovpada s podzemno. Poleg tega je generalni vpad plasti
skitskih kamnin nagnjen proti severozahodu za okrog 30°, za premagovanje takega
hidravličnega praga pa bi bil predvidoma potreben višji gradient podzemne vode, kot ga
verjetno omogoča hidravlična prepustnost jurskih kamnin v zahodni smeri.
Na območju Želimelj gre za tektonsko kompleksnejšo zgradbo, na kateri pa se vseeno ne odraža
porazdelitev izvirov, saj jih je hidrodinamsko na njih vezano manjše število. Razlog za to je
predvidoma potek prelomov po dolinah (Benšetov graben) in nižjih geomorfoloških predelih
(prelom v jugovzhodni smeri od Želimelj), kot tudi njihova usmeritev vzdolž vpada pobočja
(norijsko-retijski tektonski blok zahodno od Želimelj).
Strukture oziroma prelomi pa imajo najmanjši vpliv na smer toka podzemne vode na območju
s prelomi omejenega pasu karnijskih kamnin, ki poteka v generalni smeri sever-jug, po grebenu,
ki kot razvodnica ločuje porečji Draščice in Želimeljščice. Razvodnica v severni smeri poteka
dalje proti naselju Sarsko in proti Kremenškim gozdovom. Kot je že omenjeno, so kamnine
karnija na obravnavanem območju zelo slabo izdatne, na to pa kaže tudi odsotnost izvirov na
prelomnih mejah tega litološkega člena (Priloga 2).
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Zaključimo lahko, da je za območje značilen precej razpršen tok podzemne vode, ki pa se v
končni fazi steka v razvejani drenažni mreži Želimeljščice in Draščice. Smer toka obeh
površinskih vodotokov ima generalno smer proti severu. Hidrogeološke enote so neposredno
vezane na litologijo, znotraj prisotnega razpona izdatnosti pa lahko kot najbolj izdatna geološka
člena opredelimo skitske kamnine in norijsko-retijske kamnine, ki bi po splošno sprejeti
hidrogeološki klasifikaciji (Struckmeier in Margat, 1995), ki jo uporablja tudi ARSO, spadala
v kategorijo »Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje
izdatni vodonosniki z razpoklinsko ali kraško poroznostjo«. Slabo izdatna geološka člena na
območju so kamnine zgornjega karbona in kamnine karnija, ki bi po isti hidrogeološki
klasifikaciji spadale v kategorijo »Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne
vode«. Kvartarni vodonosnik, ki se nahaja znotraj dolin kot vršaja Draščice in Želimeljščice,
sicer ne izdaja pomembnih količin vode. Zaradi svoje vloge kot del drenažne mreže, ki prevaja
podzemno vodo v smeri glavnih površinskih vodotokov, pa je njegova freatična cona debela in
akumulira večje količine podzemne vode. Gre torej za obširen medzrnski vodonosnik, ki pa je
predvidoma slabše do srednje izdaten zaradi slabše prepustnosti, po standardni hidrogeološki
klasifikaciji pa bi spadal v kategorijo »Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni
vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki«. Hidrogeološka karta obravnavanega območja se
nahaja v Prilogi 2.
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5.4.

Hidrodinamična in genetska opredelitev Barjanskih oken

5.4.1. Analiza merjenih fizikalno-kemičnih parametrov in geometrije izvirov
5.4.1.1.

Iška Loka

Izviri oziroma barjanska okna na območju Iške Loke se nahajajo severno od naselja, v obliki
dveh skupin in ločenega izvira, ki se nahaja ob »Ižanki«, vzhodno od Iške Loke. Na podlagi
georeferencirane pregledne geomorfološke karte iz tolmača hidrogeološke karte Iškega vršaja
(Lapanje et al., 2014a) se vsi izviri nahajajo na obrobju najstarejšega vršaja Iške (Slika 19).
Večina jih leži direktno na meji med starejšim vršajem na južni strani in mlajšim vršajem na
severni strani. Mednje spadajo izviri zaporedoma označeni med IV-2 in IV-7 ter izvir IV-12.
Izvir IV-1 se nahaja točno na kontaktu med najstarejšim Iškim vršajem in barjanskimi
sedimenti. Izviri, ki se pojavljajo nižje od stika obeh vršajev (severno od stika), so zaporedoma
označeni kot IV-8 do IV-11 in od IV-13 do izvira IV-15, ki se nahaja najgloblje na območju
mlajšega vršaja. Po en izvir iz vsake skupine, glede na geomorfologijo, je prisoten preko celega
leta. Posamezna okna so bila opazovana večkrat, kar prikazuje tabela 9.
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Slika 19 – Umestitev izvirov v območju Iške Loke in Matene na georefencirani geomorfološki karti (prirejeno po Lapanje et
al., 2014a).

Na podlagi georeferencirane karte toka Iške skozi zgodovino (prirejeno po Smrekar, 2014) se
izviri nahajajo na območju, kjer se struga v zadnjih nekaj sto letih ni pomembno spreminjala
(Slika 20). Drenažni kanali na območju se proti najstarejšemu vršaju Iške zaključijo in se
pojavljajo le severno od roba vršaja V-I1.
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N

2 km
Slika 20 − Lokacije skupin inventariziranih izvirov na karti starejših strug Iške (prirejeno po Smrekar, 2014).

Z meritvami elektroprevodnosti so bile zaznane povišane vrednosti v nekaterih izvirih, kot
prikazuje tabela 9, kar pa je predvidoma vezano na onesnaženje. Kot nakazujejo navedeni
datumi na isti tabeli, so bili nekateri izviri opazovani večkrat. Do istega sklepa je na podlagi
merjene koncentracije nitratov in elektroprevodnosti na tem območju prišel tudi Lapanje s
sodelavci (2014a).

120

Tabela 9 – Prikaz izvirov in meritev za skupino izvirov Iška Loka, s posameznimi okni, ki so bila opazovana večkrat
OZNAKA IZVIRA
IV-1
IV-2
IV-3

GKY [m] GKX [m]
463646
92028
462795
92361
462761
92351

IV-4

462717

92350

IV-5

462698

92344

IV-6

462665

92369

IV-7

462665

92369

IV-8
IV-9

462469
462563

92423
92442

IV-10

462517

92432

IV-11 (zahodna kotanja)
(vzhodna kotanja)
(zahodna kotanja)
(vzhodna kotanja)
IV-12 (južna kotanja)
(severna kotanja)
IV-13

462510

92421

462496

92353

462497

92457

IV-14

462446

92512

IV-15
IV-16

462335
462735

92624
92253

Prisotnost
vode
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
ne
ne
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
da
da

Čez
Velikost X
Velikost Y Velikost Z
Stoječa celo leto EC [µS/cm] TEMP [°C] [m]
[m]
[m]
DATUM
da
744
14,0
20,0
10,0
1.07.2015
da
722
12,1
5,8
3,4
0,40 28.05.2015
720
14,2
10,0
3,0
28.05.2015
1.09.2015
682
11,9
6,6
4,6
28.05.2015
1.09.2015
da
410
21,2
8,0
6,0
0,10 28.05.2015
3.06.2015
1.09.2015
da
377
15,4
14,0
7,0
28.05.2015
3.06.2015
1.09.2015
da
581
14,1
12,0
8,0
28.05.2015
3.06.2015
1.09.2015
da
10,0
9,0
20.10.2015
5,0
2,5
28.05.2015
20.09.2015
5,0
5,0
28.05.2015
da
20.09.2015
8,0
2,5
28.05.2015
6,2
5,4
28.05.2015
da
20.09.2015
da
20.09.2015
da
7,0
3,0
20.10.2015
9,0
5,0
20.10.2015
da
da
729
14,6
8,0
7,0
28.05.2015
ne
3.06.2015
ne
1.09.2015
da
725
14,5
3,0
3,0
28.05.2015
ne
3.06.2015
ne
1.09.2015
da
8,5
2,5
20.10.2015
ni več obstoječe
-

Popisani izviri oziroma barjanska okna imajo glede na ostale skupine izvirov razmeroma večje
premere. Za karakteristično dimenzijo (dimenzija, ki je smatrana kot najbolj neodvisen
pokazatelj velikosti izvira in je uporabljena v nadaljnjih analizah) je privzet manjši prečni
prerez oziroma prerez, ki ni vzporeden s površinskim tokom, da se loči vpliv erozije
površinskega toka na geometrijo barjanskih oken. Povprečna dolžina krajše stranice orisanega
pravokotnika za te izvire znaša 4,9 m.
Dna vseh izvirov so plitvejše kotanjaste forme, ki jih pogosto prerašča ali obrašča vegetacija,
zapolnjujejo pa jih sedimenti finejše frakcije (glina, mulj, fin pesek). Sodeč po omenjenem gre
za okolje nižje energije in za manjše pretoke preko leta, na to pa nakazuje še oblika korita
potoka dolvodno, kjer ni moč zaslediti znakov erozije.
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5.4.1.2.

Matena

Vsi popisani izviri na območju Matene se nahajajo znotraj geomorfološke enote drugega vršaja
Iške (Slika 19). Na podlagi georeferencirane karte toka Iške skozi zgodovino (prirejeno po
Smrekar, 2014) se izviri nahajajo na območju, kjer se struga v zadnjih nekaj sto letih ni
pomembno spreminjala (Slika 20).
Izviri, prisotni tu, so označeni z zaporednimi imeni od IV-17 do IV-21. Od izvirov, ki se
pojavljajo precej razpršeno, se je v dveh nahajala stoječa voda, v treh primerih pa je voda v njih
prisotna preko celega leta (Tabela 10).

Tabela 10 − Prikaz izvirov in meritev za skupino izvirov Matena
OZNAKA IZVIRA
IV-17
IV-18
IV-19
IV-20
IV-21

Prisotnost
Čez
GKY [m] GKX [m] vode
Stoječa celo leto
461500
92533 da
da
ne
461348
92668 da
da
461348
92546 da
da
461348
92546 da
da
461262
92424 da
da

EC [µS/cm]
-

Velikost X
TEMP [°C] [m]
-

Velikost Y Velikost Z
[m]
[m]
2,0
1,6
1,0
2,0
7,5
0,6

1,0
1,0
1,3
0,6

0,15
0,20
0,30
0,10

DATUM
1.07.2015
20.08.2015
4.11.2015
4.11.2015
4.11.2015
4.11.2015

Po privzetem geometrijskem elementu, dolžini krajše stranice orisanega pravokotnika, so
velikosti izvirov relativno majhne. Gre za zanimiv pojav, če v ozir vzamemo dejstvo, da je 3
od 5 izvirov prisotnih preko celega leta. Verjetnejša bi sicer bila močnejša povezava med
celoletno prisotnostjo vode in večjimi dimenzijami izvira.
Pri vseh izvirih je dno plitvejše kotanjaste oblike, globine do 30 cm. Ponekod je bil opažen
vodni tok z vertikalnimi tokovnicami, bodisi kot konveksna forma vodne površine bodisi z
vidnim obračanjem sedimenta ali vegetacije na dnu. Drenažni kanali, ki so prisotni na območju
pojavljanja izvirov, se južneje od območja ne pojavljajo.

5.4.1.3.

Brest

Na območju naselja Brest in v njegovi okolici se nahaja 8 izvirov, ki se pojavljajo v dveh
skupinah, en izvir pa je osamljen (Tabela 11). Prvo skupino sestavljajo izviri z zaporednimi
imeni med IV-25 in IV-28, napajajo pa potok Peščenek. Ta skupina izvirov se nahaja znotraj
geomorfološke enote V-I2, ki je druga najstarejša od treh vršajev Iške (Slika 21). V isto
geomorfološko enoto spada skupina izvirov, označenih z zaporednimi imeni med IV-22 in IV24. Ločen izvir IV-29 se nahaja na meji med najmlajšim vršajem Iške (V-I3) in Iškim vršajem
srednje starosti (V-I2). Prisotnost vode v obravnavanih izvirih je precej omejena, ob popisu pa
se je pojavljala le v 3 od 8 izvirov, od tega je voda prisotna preko celega leta le v enem.

122

Tabela 11 − Prikaz izvirov in meritev za skupino izvirov Brest
OZNAKA IZVIRA
IV-22
IV-23
IV-24
IV-25
IV-26
IV-27
IV-28
IV-29

GKY [m] GKX [m]
460366
92226
460366
92226
460423
92197
460601
91729
460601
91729
460601
91729
460601
91729
459755
91989

Prisotnost
Čez
vode
Stoječa celo leto
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
da

EC [µS/cm]
-

Velikost X
TEMP [°C] [m]
-

5,0
5,0
2,0
4,0
8,0
6,0
7,0
3,7

Velikost Y Velikost Z
[m]
[m]
3,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
5,0
2,2
0,15

DATUM
20.08.2015
20.08.2015
20.08.2015
1.07.2015
1.07.2015
4.11.2015
4.11.2015
4.11.2015

Karakteristični premer, opredeljen kot v prejšnjih primerih, se giblje v metrskem redu velikosti
in je razmeroma velik. Kot pri izvirih na območju Matene je voda preko celega leta prisotna v
enem izmed manjših izvirov. V tem primeru bi, glede na prisotne znake toka, lahko sklepali na
občasno intenzivno povečanje toka vode oziroma njene prisotnosti. Na območju so prisotni
umetni drenažni kanali, ki se gorvodno glede na tok Iške in njenih pritokov ne pojavljajo, ampak
se nadaljujejo le v generalni smeri proti severu.

Slika 21 − Umestitev izvirov na georefencirani geomorfološki karti (prirejeno po Lapanje et al., 2014a).

Na podlagi georeferencirane karte toka Iške skozi zgodovino (prirejeno po Smrekarju, 2014) se
izviri nahajajo na območju, kjer se struga v zadnjih nekaj sto letih ni pomembno spreminjala
(Slika 20).
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5.4.1.4.

Jevšnik

Skupina izvirov, imenovana Jevšnik, se nahaja znotraj geomorfološke enote najmlajšega vršaja
Iške V-I3, ki je v debelini 2 m odložen preko starejšega vršaja Iške V-I2 (Slika 21). Skupina je
prostorsko razporejena vzdolž drenažnega kanala, vzporedno s tokom Iške, na severnem delu
pa se približuje zahodnemu robu vršaja.
Na podlagi georeferencirane karte toka Iške skozi zgodovino (prirejeno po Smrekar, 2014) se
izviri nahajajo na območju, ki ga je leta 1780 prečil levi pritok Iške, ki je izviral v Podkraju
(Slika 20).

Tabela 12 − Prikaz izvirov in meritev za skupino izvirov Jevšnik
OZNAKA IZVIRA
IV-30
IV-31
IV-32
IV-33
IV-34
IV-35
IV-36
IV-37
IV-38

GKY [m] GKX [m]
459821
92812
459793
92767
459805
92737
459799
92717
459805
92699
459815
92683
459815
92683
459811
92669
459818
92645

Prisotnost
Čez
vode
Stoječa celo leto
ne
ne
da
da
da
da
da
da
ne
da

EC [µS/cm]
473
468
476
474
458
-

Velikost X
TEMP [°C] [m]
11,7
11,7
11,3
11,5
11,5
-

4,0
5,0
4,0
3,0
6,0
3,0
2,0
1,6
1,5

Velikost Y Velikost Z
[m]
[m]
DATUM
3,5
1.06.2015
2,0
1.06.2015
3,0
1.06.2015
2,0
1.06.2015
4,0 >2
1.06.2015
2,0
1.06.2015
1,5
1.06.2015
1,0
1.06.2015
1,0
0,50 1.06.2015

Izmerjene vrednosti elektroprevodnosti, kot prikazuje Tabela 12, v povprečju znašajo 470
µS/cm, odstopanja od povprečja pa so majhna. Enako velja za izmerjene vrednosti temperature,
ki v povprečju znašajo 11,5°C, odstopanja od povprečja pa so majhna. Meritve (Tabela 12) tako
zaradi majhnih sprememb in nizke temperature kažejo na precej močen tok podzemne vode in
zmanjšan vpliv temperature ozračja.
V večini izvirov gre za plitve kotanjaste oblike, izstopa pa izvir IV-34, imenovan »Urhovo
okno«, ki je globlji od dosega uporabljene merilne late (2 m). »Urhovo okno« predstavlja tudi
skrajni južni izvir, v katerem je voda prisotna preko celega leta, na izviru pa je bil viden vodni
tok.

5.4.1.5.

Podkraj

Izviri znotraj te skupine se pojavljajo znotraj geomorfološke enote Iškega vršaja srednje starosti
(V-I2), območje pa prepredajo umetni drenažni kanali (Slika 21). Območje vršaja, na katerem
se nahajajo izviri, je na jugozahodu omejeno s prehodom iz ravninske morfologije v hribovito,
na vzhodu pa je omejeno z najmlajšim vršajem Iške V-I3. Prisotne sicer ni nobene
geomorfološke meje ali prevoja terena, prisotni kanali so ravni in enakomerno porazdeljeni,
nahajajo pa se znotraj širše okolice.
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Tabela 13 − Prikaz izvirov in meritev za skupino izvirov Podkraj
OZNAKA IZVIRA
IV-39
IV-40
IV-41
IV-42
IV-50
IV-51
IV-52
IV-53

GKY [m] GKX [m]
459459
92793
459459
92793
459420
92840
459330
92728
459387
92816
459402
92843
459385
92845
459306
92863

Prisotnost
Čez
vode
Stoječa celo leto
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

EC [µS/cm]
481
524
497
-

Velikost X
TEMP [°C] [m]
11,1
11,3
11,6
-

3,5
2,0
4,0
8,8
1,5
0,8
1,1
1,4

Velikost Y Velikost Z
[m]
[m]
DATUM
2,5
1,00 1.06.2015
1,0
1.06.2015
2,5
1.06.2015
8,8
0,40 1.06.2015
0,7
0,10 1.06.2015
0,4
1.06.2015
1.06.2015
0,8
1,50 1.06.2015

Okna te skupine, lokalno poimenovana »Strahomerska okna«, napajajo potok Skočnjak.
Elektroprevodnost je bila merjena na treh izvirih, srednja vrednost pa znaša 501 µS/cm. Razpon
vrednosti znaša 43 µS/cm, kar je relativno malo. Prav tako se znotraj majhnega intervala (0,5
°C) giblje temperatura, ki je bila merjena na istih izvirih, srednja merjena vrednost pa znaša
11,3 °C (Tabela 13).
Geometrija izvirov v tej skupini izvirov je precej raznolika, saj se merjene krajše stranice
orisanih pravokotnikov gibljejo med 0,4 m in 8,8 m. Prav tako so raznoliki razponi globin, kjer
je bilo merjenje mogoče, saj se gibljejo med 0,1 m in 1,5 m. Na izvire manjših premerov (IV51 in IV-53) so vezane prisotnost preko celega leta in večje globine, kar nakazuje na večjo
točkovno skoncentriranost toka.

5.4.1.6.

VIrje

Izviri znotraj skupine, ki se nahaja na tem območju, so locirani izven območja, ki ga pokriva
geomorfološka karta (Lapanje et al., 2014a). Izviri, ki se nahajajo na ravninskem delu
(severovzhodni rob območja skupine), predvidoma pripadajo območju drugega vršaja Iške VI2 (Slika 21). Skupino predstavljajo še izviri, ki se nahajajo na prevoju terena iz hribovitega
zaledja v ravninski del geografske enote Ljubljansko barje (IV-45, IV-47, IV-48, IV-49). Ti
štirje izviri se torej nahajajo na območju, kjer matična podlaga, ki jo predstavljajo karbonatne
kamnine, tone pod vršajne in barjanske sedimente.

Tabela 14 − Prikaz izvirov in meritev za skupino izvirov Virje

VIRJE

OZNAKA IZVIRA
IV-43
IV-44 (1)
IV-44 (2)
IV-45
IV-46
IV-47
IV-48
IV-49

GKY [m] GKX [m]
458724
92933
458704
92916
458704
92916
458626
92547
458590
92921
458321
92639
458073
92604
458019
92654

Prisotnost
Čez
vode
Stoječa celo leto
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
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EC [µS/cm]
-

Velikost X
TEMP [°C] [m]
-

2,5
1,8
2,5
2,9
5,8
2,0
3,0
3,0

Velikost Y Velikost Z
[m]
[m]
2,0
1,3
0,20
1,5
0,20
2,7
0,20
2,8
0,20
2,0
0,20
3,0
0,40
2,0
0,10

Iz popisov je razvidno, da je v polovici primerov voda v izvirih prisotna preko celega leta, kar
kaže na stabilen dotok vode (Tabela 14). Vsi popisani izviri so glede na karakteristični prerez
metrskega razreda velikosti, srednja vrednost pa znaša 2,2 m. Merjene globine so v večini
primerov znašale 0,2 m, od te vrednosti pa globine ne odstopajo veliko.
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5.4.2. Hidrodinamična opredelitev, nastanek in klasifikacija izvirov
5.4.2.1.

Nivo podzemne vode na območju pojavljanja barjanskih oken

Na sliki (Slika 24) je razviden nivo podzemne vode na dneva 4. 11. 2011 in 22. 11. 2011, za
zadnji navedeni datum pa je ta označen kot zelo nizek (Lapanje et al., 2014a). Kot spodnje
mejno stanje sistema lahko opredelimo stanje, ki ga definirajo izviri prisotni preko celega leta
in zelo nizko stanje podzemne vode z dne 22. 11. 2011.
Sicer se model nivoja podzemne vode z omenjenega datuma ne prekriva z območji pojavljanja
izvirov, je pa možna groba ekstrapolacija hidroizohips, s katero se znotraj razlike enega metra
sklada pojav izvirov pri Mateni in Iški Loki (obe skupini okrog 290 mnv) (Slika 22). Upoštevati
je potrebno, da gre pri izvirih za morfološko depresijo, kjer se gladina vode nahaja nekoliko
nižje od kote terena.
Stalen izvir IV-29, ki je del skupine Brest, se nahaja okrog 200 m zahodno od struge Iške (okrog
292 mnv), ki v tem delu napaja svoje vršaje, višinsko pa se nahaja okrog 2 m nižje. Na tem delu
je prisoten še dotok vode z zahodne strani, kjer se vršaj napaja še s kamninskega zaledja nad
Tomišljem in Podkrajem, na kar kažejo izviri Roček, Šentjanž in izvir severno od njega.
Na območju izvirov skupine Jevšnik se izvir IV-34, ki je stalno prisoten, nahaja 150 m zahodno
od struge Iške, od nje pa je nižji za okrog 2 m, na 290 mnv (Slika 23).
IV-51 in IV-53 (okrog 288 mnv) predstavljata stalne izvire na območju skupine Podkraj. V
neposredni bližini ni prisotnega drugega površinskega vodotoka, nahajata pa se med Iško, od
katere sta nižja za okrog 3 m, in Šalčkovim grabnom, od katerega sta nižja za okrog 2 m (Slika
23).
Podobno velja za stalne izvire skupine Virje, ki se skladajo z višino vodotoka Šentjanž (okrog
288 m), ki neposredno drenira karbonatno zaledje (Slika 23).
Nivo podzemne vode je sicer vezan tudi na zmanjšanje transmisivnosti celokupnega
sedimentnega zaporedja v smeri proti območju, ki ga prekrivajo barjanski sedimenti, vendar pa
se v skladu z geomorfološko karto (Lapanje et al., 2014a) izviri na stiku barjanskih sedimentov
z vršajnimi ne nahajajo.
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Slika 22 – Prikaz ekstrapolacije nivoja podzemne vode na podlagi stanja z dne 22. 11. 2011 (Prirejeno po Megliču et al.,
2011) in lokacije izvirov skupin Matena in Iške Loke. Skupini izvirov se deloma nahajata izven območja prikazanega v delu
Megliča in sodelavcev (2011).
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Slika 23 – Prikaz skupin izvirov Virje, Podkraj, Jevšnik in Brest na topografski karti.
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5.4.2.2.

Primerjava klasifikacij barjanskih oken in razlag njihovega nastanka

Obstaja nekaj različnih razlag, s katerimi so se različni avtorji do nastanka opredelili, na različne
razlage pa so vezane tudi razlike v klasifikacijah izvirov. Brenčič in Keršmanc (2015) sta
barjanska okna (vse pojave izvirov in manjših prostih vodnih površin) razdelila na 8 kategorij,
z opredelitvijo nastankov kategorij izvirov, kot je opisano v začetnih poglavjih. Bračič-Železnik
in Prestor (2002) sta kot barjanska okna opredelila le izvire v polžarici, vezanih na arteški tlak
in premike/posedke ob porušenih conah, kar po Brenčič in Keršmanc (2015) sovpada z
razredom klasifikacije »globoka vršajna okna«. Lapanje s sodelavci (2014a) barjanska okna
opredeljuje kot vezane na arteški tlak in hidravlične bariere dolvodno od izvira (v Brenčič 1993,
2008; povzeto po Lapanje et al., 2014a), mednje pa spadajo izvir ob Ižanki, Strahomersko okno
in okna skupine Jevšnik. Ti izviri bi lahko nakazovali skrite dotoke vode iz kraškorazpoklinskega vodonosnika v matični podlagi, Brenčič in Keršmanc (2015) pa jih klasificirata
kot »plitvi vršajni izviri« (izvir Retje ob Ižanki) in »globoke vršajne izvire« (Strahomersko
okno in skupina Jevšnik). Razred izvirov, ki jih Lapanje s sodelavci (2014a) ni umestil med
barjanska okna, mednje pa spadajo na podlagi klasifikacije po Brenčič in Keršmanc (2015), so
izviri ob prehodu iz vršaja v barje, ne glede na to, da se izviri ob prehodu vršaj-barje, na podlagi
geomorfološke karte (Lapanje et al., 2014a), ne nahajajo.

5.4.2.3.

Nastanek barjanskih oken

Z namenom definiranja hidrodinamike izvirov, ki so v splošnem poimenovani kot »«barjanska
okna«, je najprej potrebno razumeti njihov nastanek oziroma pogoje, ki so povezani z njihovo
genezo.
V primeru Iškega vršaja bi zaradi verjetne notranje stratifikacije sedimentnega telesa in
izmenjavanje proda s drobnimi frakcijami lahko pričakovali zmanjšanje prepustnosti ob
prelomnih conah znotraj sedimenta (Bense, 2013). Iz tega sledi, da nastanek izvirov na
Ljubljanskem barju verjetno ni pogojen s prelomi, prav tako verjetno ne s prelomi v zgornjih
slojih sedimentov, ki bi nastali zaradi ekstenzijskih razmer, vezanih na posedanje površja
Ljubljanskega barja oziroma Ljubljanske kotline. Vpliv prelomov znotraj sedimentov kot
prevodnik podzemne vode bi se predvidoma odražal tudi v prostorskem pojavljanju izvirov, ki
bi morali sovpadati z osjo največjih posedkov (Breznik, 2000). Potencialni vpliv prelomov kot
hidravlične bariere bi v istem smislu moral odražati smeri regionalnih prelomnih struktur.
Skrite izvire v matični podlagi pod Iškim vršajem znotraj prelomne cone in povezanost izvirov
(barjanskih oken) z njimi (Lapanje et al., 2014a) bi verjetno morala nakazovati pozitivna
anomalija v nivoju podzemne vode na območju, ki pa, vsaj na modelu gladine podzemne vode
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(Meglič et al., 2011), ni očitna (Slika 24). Kot je že navedeno, je stanje podzemne vode na dan
22. 11. 2011 Lapanje s sodelavci (2014a) opisal kot zelo nizko.

Slika 24 – Prikaz nivojev podzemne vode na dneva 4. 11. 2011 in 22. 11. 2011 (Meglič et al., 2011).

Na podlagi geomorfološke karte (Lapanje et al., 2014a) se vsi izviri nahajajo na površju, ki ga
prekrivajo sedimenti treh vršajev Iške. Mlajša vršaja se v globinah in v smeri proti severu sicer
izmenjujeta z barjanskimi sedimenti. Iz tega sledi, da v svojem skrajnem zgornjem delu noben
izvir ne drenira prepustnejših prodnih plasti preko kanalov znotraj barjanskih sedimentov.
Večina izvirov se nahaja na vršaju Iške srednje starosti, ki ga predstavlja menjavanje proda in
drobnozrnatih sedimentov, tega pa prekriva preperina v debelini do 40 cm (Lapanje et al.,
2014a). Na podlagi sedimentnega zaporedja, ki ga predstavljajo drobni peski z meljem in
glinaste plasti, je bil opisan zelo podoben pojav, kot ga srečamo v primeru barjanskih oken
(Dell'Aringa, 2014). Pojavi so, kot je bilo že opisano, vezani na erozijo peščeno-meljne plasti,
ki je odložena na zelo slabo prepustni plasti gline, pod njo pa so prepustnejše peščeno-prodne
plasti.
Podoben način nastanka opisujeta Brenčič & Keršmanc (2015) za primer plitvih vršajnih oken,
ki naj bi bili posledica erozije slabše prepustnega sedimenta, odloženega nad bolje prepustnim.
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V končni fazi, ko je stopnja erozije s spodnje stani dovolj velika, pride do porušitve visečega
sedimenta in hipnega posedka v obliko kotanje, ki jo zalije voda.
Znano je, da se sedimentna sestava Iškega vršaja lahko spreminja zelo hitro (velika
heterogenost), prisotna je stratifikacija, izviri se pojavljajo v skupinah, skokovite ali večje
spremembe nivoja podzemne vode pa na območju niso prisotne. Na podlagi tega ocenjujem, da
je mehanizem nastanka izvirov enak, prisotne pa so manjše posebnosti zaradi lokalne
sedimentacije in izvorov podzemne vode, ki so razloženi v nadaljevanju.

5.4.2.3.1.

Enoten mehanizem nastanka, posebnosti in klasifikacija izvirov

Mehanizem nastanka:
Izviri se pojavljajo na ravnem območju, kjer je gradient površja zelo nizek in ne omogoča
naravnega odtekanja vode. S tem namenom so bili izdelani drenažni kanali. Višina nahajanja
izvirov sovpada z nivojem podzemne vode. Podzemna voda na območju zaradi infiltracije na
površini Iškega vršaja niha, zaradi tega pa se lahko ustvarjajo lokalni viseči vodonosniki, vezani
na stratifikacijo vršaja druge starosti (V-I2) in heterogenost sedimentnega telesa. Ti viseči
vodonosniki in izcejanje iz slabše prepustnih plasti so potencialni izvor vode, ki se lahko v
obliki proste površine nahaja na površju tudi v času nižjega vodostaja. Izvor podzemne vode je
tako v različnih časih odvisen od deleža in mešanja podzemne vode Iškega vršaja ter lokalno
infiltriranih padavin na površju Iškega vršaja. Izviri se predvidoma nahajajo v območju nihanja
gladine podzemne vode
Pri vseh formah gre za depresije, te pa so vezane na erozijo sedimenta fine frakcije na kontaktu
z bolje prepustnim sedimentom, erozija pa je lahko posledica kombinacije toka vode, povišanja
pornih tlakov nad kohezijo zaradi nihanja gladine podzemne vode, fizikalnih lastnosti gline in
melja ter dovolj velike efektivne poroznosti spodnjega sedimenta, da dopušča transport delcev.
Fina frakcija je erodirana tudi iz plasti, ki jo lahko deloma predstavljata še pesek in prod, pri
tem pa gre za isti mehanizem, to je povečevanje volumna depresije na račun erozije/migracije
melja in gline. Različno globoke depresije in njihova geometrija nakazuje na različno stopnjo
erodiranosti materiala in odraža lokalne sedimentološke pogoje. Opaznejše izdanjanje
podzemne vode v smislu pretoka in vidnega premikanja sedimenta na izviru bi lahko pogojevali
s prepustnostjo in zrnavostno sestavo spodaj ležečih prepustnejših (prodnatih) plasti, ob pogoju,
da je iz izvira možen iztok in ne zgolj izdanjanje nivoja podzemne vode. Vertikalne tokovnice
in navpično iztekanje podzemne vode so torej pogojene z obdobji, ko se nivo podzemne vode
dvigne na tak nivo, da se plasti, s katerimi so lahko pogojeni lokalni viseči vodonosniki,
pretvorijo v plasti, ki ustvarjajo subarteške vodne režime. Nivo podzemne vode se mora dvigniti
še nad prelivni vrh izvira, preko katerega voda začne odtekati po površini. V primeru, da je
stratifikacija odsotna, igra vlogo slabše prepustne plasti le zgornji krovninski sloj preperine,
debel do 40 cm.
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Slika 25 prikazuje preprost geološki model, ki je heterogen in stratificiran. Prikazano je
pojavljanje izvirov z nivojem podzemne vode, erodiran finozrnat sediment iz krovnega sloja
preperine in/ali glinasto meljastih plasti, površinski iztok vode iz izvira v primeru nivoja
podzemne vode nad prelivnim robom izvira ter plasti, s katerimi je pogojen subarteški režim
ali viseči nivo podzemne vode. Zaradi pogojenosti vsake skupine ali posameznega izvira z
lokalnimi sedimentološkimi pogoji, ki niso natančno poznani, je prikaz le shematski, geološki
model pa je preprost.
Posebnosti:
V primeru izvira IV-1 (Retje pri Ižanki) sta nivo podzemne vode in velikost verjetno močneje
pogojena s kontaktom vršajnih in barjanskih sedimentov ter zmanjšanjem transmisivnosti
celotnega sedimentnega zaporedja v smeri proti severovzhodu, kjer se povečuje delež
barjanskih sedimentov v krovnini. Mehanizem nastanka morfološke depresije krožne oblike je
smatran enak kot pri ostalih izvirih, torej vezan na erozijo materiala s spodnje strani.
V primeru izvirov skupine Podkraj se zaradi zadrževanja podzemne vode na zgornjih slabo
prepustnih plasteh, ki se nahajajo v območju nihanja podzemne vode, tok podzemne vode in
njegova erozija odražata še v obliki horizontalnih kanalov, ki so prisotni na območju skupine
izvirov. Znotraj horizontalnih kanalov so erodirane leče melja, ki ima nižjo kohezijo kot glina
in je zaradi tega močneje podvržen eroziji.
Izviri z območja Virje, ki se nahajajo na prevoju terena iz hribovitega zaledja v ravninski del
geografske enote Ljubljansko barje (IV-45, IV-47, IV-48, IV-49), so vezani na napajanje s
strani zakraselih kamnin na južni strani. Zaradi bližine kamninske podlage bi lahko izvire
označili kot sekundarne, predvidoma pa gre za dreniranje zakrasele karbonatne mase preko
tanjšega sloja vršajnih sedimentov Iške srednje starosti, ki jih prekriva preperina. Ta je sicer na
mestih izvirov erodirana.
Nova klasifikacija izvirov:
Z odsotnostjo večjega števila tipov mehanizmov nastanka obravnavanih izvirov je povezana
tudi enostavnejša predlagana klasifikacija in odsotnost podrazredov znotraj nje, ker je vsak
izmed izvirov vezan na specifične sedimentne stratifikacije v njegovi neposredni okolici.
Kot barjanska okna torej opredeljujem vse izvire znotraj geografske enote Ljubljanskega barja,
vključeni pa niso izviri, ki se nahajajo na prevoju terena iz hribovitega zaledja v ravninski del
geografske enote Ljubljansko barje (IV-45, IV-47, IV-48, IV-49), kar prikazuje tabela.
Za potrditev predlaganega mehanizma nastanka in nove poenostavljene klasifikacije bi bilo
potrebno natančneje in v gostem rastru raziskati heterogenost sedimentov in njihovo pojavljanje
v prostoru vsaj na območjih izvirov.
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Tabela 15 – Popisani izviri s koordinatami in predlagano klasifikacijo

IŠKA LOKA

MATENA

BREST

JEVŠNIK

PODKRAJ

OZNAKA
IZVIRA
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6
IV-7
IV-8
IV-9
IV-10
IV-11
IV-12
IV-13
IV-14
IV-15
IV-16
IV-17
IV-18
IV-19
IV-20
IV-21
IV-22
IV-23
IV-24
IV-25
IV-26
IV-27
IV-28
IV-29
IV-30
IV-31
IV-32
IV-33
IV-34
IV-35
IV-36
IV-37
IV-38
IV-39
IV-40

GKY
GKX
(m)
(m)
463646
92028
462795
92361
462761
92351
462717
92350
462698
92344
462665
92369
462665
92369
462469
92423
462563
92442
462517
92432
462510
92421
462496
92353
462497
92457
462446
92512
462335
92624
462735
92253
461500
92533
461348
92668
461348
92546
461348
92546
461262
92424
460366
92226
460366
92226
460423
92197
460601
91729
460601
91729
460601
91729
460601
91729
459755
91989
459821
92812
459793
92767
459805
92737
459799
92717
459805
92699
459815
92683
459815
92683
459811
92669
459818
92645
459459
92793
459459
92793
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KLASIFIKACIJA
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno

VIRJE

BOROVNIŠKI
VRŠAJ

OZNAKA
IZVIRA
IV-41
IV-42
IV-50
IV-51
IV-52
IV-53
IV-43
IV-44
IV-45
IV-46
IV-47
IV-48
IV-49

GKY
(m)
459420
459330
459387
459402
459385
459306
458724
458704
458626
458590
458321
458073
458019

GKX
(m)
92840
92728
92816
92843
92845
92863
92933
92916
92547
92921
92639
92604
92654

KLASIFIKACIJA
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
bar. okno
kraški ali prelivni
bar. okno
kraški ali prelivni
kraški ali prelivni
kraški ali prelivni

BV-1

450893

88860

bar. okno
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Slika 25 – Shematski prikaz izvirov na preprostem heterogenem in stratificiranem geološkem modelu.
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6. SKLEP
Obravnavano območje je sestavljeno iz dveh geografsko povezanih, a iz hidrogeološkega vidika
povsem različnih območij. Razlike so velike tudi v opravljenih raziskavah, ki se tičejo obeh
območij, saj je vršaj reke Iške pomemben vir pitne vode za Ljubljano in tako tudi detajlno
raziskan, del napajalnega območja reke Želimeljšice pa je bil le detajlneje geološko skartiran.
Namen magistrskega dela je opredeliti in dopolniti slike geoloških razmer na območju Iškega
vršaja ter porečijh Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice na jugovzhodnem robu
Ljubljanskega barja, hkrati pa podati interpretacijo hidrogeoloških razmer na območju.
Na kartiranem območju porečij Smoligojnika, Draščice in Želimeljščice je bilo popisanih 69
izvirov, v kartiranem območju Iškega vršaja pa 53. Na podlagi terenskih meritev in obstoječe
literature so bili analizirani merjeni parametri, definirana je bila hidrodinamika izvirov, za
obravnavano območje porečij Želimeljščice, Draščice in Smoligojnika pa je bila izdelana
hidrogeološka karta z opisom hidrogeoloških razmer območja. Kritično so bile primerjane
obstoječe klasifikacije izvirov na južnem robu Ljubljanskega barja, predlagan je bil nov
mehanizem nastanka omenjenih izvirov, na podlagi tega pa je bila podana še klasifikacija.
Za območje Želimeljščice, Draščice in Smoligojnika je značilen precej razpršen tok podzemne
vode, ki pa se v končni fazi steka v razvejani drenažni mreži omenjenih vodotokov. Tok je
vezan na geomorfološko konfiguracijo območja, ki je hribovit in prepleten z gosto drenažno
mrežo, na zahodnem robu pa je pogojen s strukturo območja. Tako na zahodu obravnavanega
območja geomorfološka razvodnica ne sovpada z razvodnico podzemne vode. Smer toka obeh
površinskih vodotokov ima generalno smer proti severu. Hidrogeološke enote so se izkazale
kot neposredno vezane na litologijo, kot najbolj izdatna geološka člena pa se pojavljajo skitske
kamnine in norijsko-retijske kamnine. Slabo izdatna geološka člena na območju so kamnine
zgornjega karbona in kamnine karnija. Poleg njih je prav tako slabo izdaten kvartarni
vodonosnik znotraj dolin in vršajev Draščice in Želimeljščice, ne glede na to, da akumulira
večje količine podzemne vode. Količina in obseg dosedanjih raziskav je, po mojem mnenju,
dovoljšna za natančno hidrogeološko poznavanje območja in dodatne raziskave niso potrebne.
Južni rob Ljubljanskega barja je geološko definiran s karbonatnim zaledjem in kontaktom dveh
hidravlično kontrastnih sedimentov, kjer barjanski finozrnati sedimenti nalegajo na vršajne
sedimente reke Iške. Za vršajne sedimente na tem območju je značilna stratifikacija in
heterogenost, kot posledica teh sedimentoloških pogojev pa se pojavljajo izviri z večjim
geometrijskim razponom.
Ugotovljeno je bilo, da obstaja veliko različnih klasifikacij in razlag nastanka izvirov,
imenovanih tudi barjanska okna. Večina teh klasifikacij in opredelitev njihove geneze pa, po
mojem mnenju, ni ustrezna, saj se v več primerih izključujejo. Predstavljen je bil enoten
mehanizem nastanka barjanskih oken, ki je po mojem mnenju vezan na sedimentološko
heterogenost ter stratifikacijo in ne na potencialne prelome znotraj sedimentov, na kontakt
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vršajnih in barjanskih sedimentov ali na skrite dotoke vode iz kraško-razpoklinskega
vodonosnika v matični podlagi. Za potrditev ali ovrženje predlaganega mehanizma nastanka in
natančno definiranje heterogenosti prisotnih sedimentnih teles, ki vplivajo na pojav izvirov, bi
bile potrebne dodatne raziskave v gostejšem rastru, kot na primer CPT preiskave s spremljanjem
pornih tlakov znotraj prisotnih plasti in monitoring nivoja podzemne vode na območju izvirov
preko hidrološkega leta.
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Priloga 1 - Tabelarični prikaz popisanih izvirov z merjenimi podatki in hidrodinamsko klasifikacijo - grupirani glede na geološko enoto.

OZNAKA IZVIRA
DR-10
SM-5
ŽE-11
ŽE-20
ŽE-21
ŽE-55
ŽE-56
ŽE-58
DR-2
DR-4
DR-40
DR-44
ŽE-37
ŽE-39
ŽE-40
ŽE-65
ŽE-72
ŽE-73
ŽE-64
DR-35
DR-36
ŽE-23
ŽE-30
ŽE-31
DR-32
DR-11
DR-13
DR-15
DR-16
DR-17
DR-18
DR-19
DR-20
DR-22
DR-24
DR-25
DR-28
DR-29
DR-30
DR-31
DR-33
DR-34
DR-37
DR-38
DR-39
DR-41
DR-51
DR-58
DR-63
DR-68
DR-73

prevodnost
IZDATNOST (l/s) (µS/cm)
0,30
0,30
0,10
0,10
0,25
0,20
0,10
2,50
0,60
0,50
0,15
0,25
0,10
0,75
0,20
0,20
0,05
0,20
0,05
0,10
0,10
0,20
0,20
0,25
0,15
0,40
0,30
0,15
0,05
0,15
0,05 0,20
0,50
0,20
0,10
0,15
0,20
0,15
0,40
0,10
0,20
0,15
0,20
0,10
0,30
0,15
0,30
0,20
0,10
0,60
0,20

pH

624
608
565
540
603
664
685
447
501
554
740
512
538
484
488
560
380
462
584
49
93
618
537
555
384
231
631
536
496
531

7,58
7,80
8,00
8,07
8,17
8,00
7,26
8,44
7,55
7,36
7,84
8,26
8,26
8,18
7,13
7,55
8,45
7,91
7,92
5,45
7,51
7,58
8,12
8,03
8,39
7,76
7,53
7,58
8,00
7,85
-

442
281
554
517
430
363
609
678
525
545
634
531
452
560
610
533
690
544
584
454

TEMP (°C) GKY (m) GKX (m) Z (m) TIP IZVIRA
11,0
10,9
10,8
14,0
14,2
18,9
18,0
19,5
13,5
15,2
16,1
19,3
20,5
16,3
12,0
17,7
18,6
11,6
15,5
10,8
15,5
13,4
16,4
16,4
17,4
10,1
11,0
10,9
10,9
12,1
-

7,76
7,87
7,37
8,08
8,40
8,34
7,37
7,36
8,48
7,29
8,04
7,98
8,31
7,47
7,43
8,26
8,12
8,17
7,45
7,50

12,2
12,6
10,6
16,1
19,3
13,5
13,1
11,0
19,3
13,5
16,9
13,5
16,5
10,7
12,7
19,2
16,8
17,1
10,5
17,5

465465
465780
466400
466279
466319
467231
467334
467235
464469
464519
465449
465009
466694
466553
466390
467223
467137
467152
467243
465569
465636
466513
466505
466634
466144
465499
465728
465704
465713
465276
465783
465819
465218
465165
466998
464953
465066
466066
466193
466120
466082
466001
465862
465745
465648
465347
465036
465985
465002
465134
465861

88937
89596
88602
87317
87390
86602
86209
85910
89758
89634
85209
85784
86105
85947
85836
85609
85381
85144
85599
86786
86611
87227
86668
86790
86958
87737
87953
87935
87910
88403
87504
87491
88226
87702
87247
87062
87003
86760
87642
86762
87132
86378
86281
86148
86079
85314
86521
88089
87166
87105
86729

305
302
307
355
306
312
319
327
290
295
605
590
398
400
440
350
371
385
341
385
410
352
390
343
405
325
350
340
345
335
400
400
337
341
396
410
405
435
420
430
380
470
460
480
485
625
475
405
375
358
395

prelivni
izdanjanje NPV
izdanjanje NPV
prelivni, ob PRELOMU T(3,1)-T(1)
prelivni, ob PRELOMU T(3,1)-T(1)
sekundarni, iz cevi
sekundarni, iz cevi
sekundarni, iz cevi
prelivni-izdanjanje piez. nivoja
prelivni-izdanjanje piez. nivoja
prelivni (ob prelomu)
prelivni (ob prelomu)
sekundarni, iz cevi
sekundarni, iz cevi
sekundarni, iz cevi
prelivni, ob prelomu
prelivni
izlivni
sekundarni, preperinski
izlivni
izlivni
prelivni, ob DISKORDANCI C(2)-T(1)
PRELIVNI
PRELIVNI
izlivni
izlivni
izlivni
izlivni
izlivni
sekundarni, izdanjanje NPV
izlivni
izlivni
izlivni
prelivni
prelivni
prelivni
prelivni
izlivni
izlivni
izlivni
izlivni
izlivni
izlivni
izlivni
izlivni
izlivni
prelivni
izlivni
sekundarni, preperinski
prelivni
izdanjanje NPV

VREME

DATUM

sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče

15.07.2015
22.07.2015
23.07.2015
3.08.2015
3.08.2015
7.08.2015
7.08.2015
7.08.2015
15.07.2015
15.07.2015
17.07.2015
17.07.2015
6.08.2015
6.08.2015
6.08.2015
7.08.2015
11.08.2015
11.08.2015
7.08.2015
17.07.2015
17.07.2015
3.08.2015
3.08.2015
3.08.2015
16.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
17.07.2015
17.07.2015
17.07.2015
17.07.2015
20.07.2015
20.07.2015
22.07.2015
22.07.2015
23.07.2015

zap. št. GEOLOŠKA ENOTA
4
40
41
42
43
62
63
64
1
2
28
30
53
54
55
66
69
70
65
23
24
44
47
48
20
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
25
26
27
29
31
32
33
34
35

karnij
karnij
karnij
karnij
karnij
kvartar
kvartar
kvartar
norij-retij
norij-retij
norij-retij
norij-retij
norij-retij
norij-retij
norij-retij
norij-retij
norij-retij
norij-retij
norij-retij
zgornji karbon
zgornji karbon
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit
skit

IZDATNOST <0,1

ZAJETJE

da

da
da

da

da
da

da

Priloga 1 - Tabelarični prikaz popisanih izvirov z merjenimi podatki in hidrodinamsko klasifikacijo - grupirani glede na geološko enoto.

OZNAKA IZVIRA
DR-75
DR-76
DR-81
DR-82
ŽE-32
ŽE-34
ŽE-35
ŽE-36
ŽE-41
ŽE-42
ŽE-43
ŽE-44
ŽE-47
ŽE-49
ŽE-66
ŽE-70
ŽE-26
ŽE-27

IZDATNOST (l/s)
0,50
0,10
0,00
0,00
0,20
0,30
0,05
0,20
0,20
0,05
0,05
0,10
0,10
0,13
0,10
0,05
0,15
0,30

prevodnost
(µS/cm)
479
473
655
615
555
547
525
673
410
595
485
489
532
515
474
546
528
520

pH
TEMP (°C) GKY (m) GKX (m) Z (m) TIP IZVIRA
7,90
15,9 465316 87372 340 izlivni
8,41
21,9 465995 86212 480 izlivni
7,80
15,5 464805 87564 470 prelivni
7,61
22,0 464757 87497 466 izdanjanje NPV
7,67
14,1 466643 87068 321 izdanjanje NPV
8,12
12,9 466558 86999 350 izdanjanje NPV
8,02
15,8 466558 86999 355 izdanjanje NPV
7,20
16,5 467257 86291 323 prelivni, ob prelomu
7,45
11,9 466244 85561 489 prelivni, dolomit/peščenjak
8,03
15,7 466210 85225 489 sekundarni, iz cevi
8,31
20,7 466158 85010 500 prelivni, dolomit/peščenjak
8,09
17,1 466444 85696 430 prelivni, dolomit/peščenjak
8,00
19,5 466604 85606 402 prelivni ob diskordanci
8,20
16,6 467049 85850 347 prelivni (ob prelomu)
8,14
19,8 466630 85440 385 prelivni, ob prelomu
8,12
16,6 466483 85154 408 izlivni
7,67
14,4 466901 86367 326 izdanjanje NPV
8,32
16,4 466812 86428 336 izdanjanje NPV

VREME
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče
sončno, vroče

DATUM
zap. št. GEOLOŠKA ENOTA
23.07.2015
36 skit
23.07.2015
37 skit
22.07.2015
38 skit
22.07.2015
39 skit
6.08.2015
49 skit
6.08.2015
50 skit
6.08.2015
51 skit
6.08.2015
52 skit
6.08.2015
56 skit
6.08.2015
57 skit
6.08.2015
58 skit
6.08.2015
59 skit
6.08.2015
60 skit
7.08.2015
61 skit
11.08.2015
67 skit
11.08.2015
68 skit
3.08.2015
45 skit
3.08.2015
46 skit

IZDATNOST <0,1

ZAJETJE

da

da
da
da
da

da
da

Legenda

Legenda (po Celarc et al., 013
Vidna in domnevna geološka meja

Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni
vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki
razpoklinska poroznost

Vidna in domnevna erozijska
ali tektonsko-erozijska meja

Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi
viri podzemne vode
Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni
vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki
medzrnska poroznost

SM-4 575/30,9/8,15/0,0
Izvedena meritev

Hidrogeološka karta porečij
Draščice, Smoligojnika in
odseka Želimeljščice

30
55

75

1 : 7500

Smer in vpad plasti: normalne,
inverzne in vertikalne plasti
Smer in vpad razpok

PREVODNOST [µS/cm ] / TEMPER TUR [°C] / pH / PRETO [ / ]

Os toneče antiklinale

DR-10

Os sinklinale

Popisan izvir

Meja pokrova
Ugotovljena in pokrita meja vmesne narivne luske

Ugotovljena narivna meja znotraj vmesne narivne luske
Ugotovljen močan prelom
Ugotovljen in domenven srednjemočan do šibak prelom
Nadaljevanje preloma pod kvartarnimi sedimenti

merilo

Magistrsko delo:
Hidrogeološke razmere v porečjih Draščice, Želimeljšlice in na območju Iškega vršaja

št. priloge

1 : 7500

PRILOGA 2
list 1/5

Erazem ovač, dipl. in . geol.
vsebina risbe

Hidrogeološka karta porečij Draščice, Smoligojnika in odseka Želimeljščice

M

prelom W

SM-3 40/22,3/7,95/0,0

DR-1 395/20,3/7,95/33
SM-2 30/22/7, 7/0,2

Hidrogeološka karta porečij
Draščice, Smoligojnika in
odseka Želimeljščice

SM-1 20/24/ ,05/0,2

1 : 7500

DR-2

SM-9 0 /1 ,7/ ,35/0,35

DR-4

SM-

00/17,5/ ,3/0,4

ŽE- 4 /17,7/ ,45/250

25
DR- 410/2 / ,02/-

lom

SM- 59 /14,7/ ,22/-

i pre

jsk
mel

T3

3

Želi

ŽE-7 4 /17,9/ ,45/200

DR-5 390/22,3/7,9 /25

SM-5
1

T3

1
3

T

ŽE-9 4 /17,4/ ,4/240

DR-10

3
1
DR- 3 2/23,1/ ,01/15
DR-9 373/2 , / ,14/-

1
3

T

merilo

ŽE-10 4 7/17,3/ ,35/250

ŽE-11

Magistrsko delo:
Hidrogeološke razmere v porečjih Draščice, Želimeljšlice in na območju Iškega vršaja

št. priloge

1 : 7500

PRILOGA 2
list 2/5

Erazem ovač, dipl. in . geol.
vsebina risbe

Hidrogeološka karta porečij Draščice, Smoligojnika in odseka Želimeljščice

T

DR-8 382 23 1 8 01 15

ŽE-10 487 17 3 8 35 250

DR-9 373 26 8 8 14 -

ŽE-11
ŽE-16 487 17 7 8 29 180
ŽE-12 545 19 8 7 94 0 0

ŽE-15 486 17 6 8 33 120

Hidrogeološka karta porečij
Draščice, Smoligojnika in
odseka Želimeljščice

DR-58
DR-15 DR-13
DR-17 DR-16

T

ŽE-14 487 17 5 8 34 125

DR-11
DR-20

DR-22
DR-81
DR-82

1 : 7500

DR-18
DR-19

DR-60 480 17 3 7 98 15

DR-75

ŽE-13 492 17 5 8 35 100

ŽE-21
ŽE-20

ŽE-19 539 15 1 8 07 0 3

DR-61 497 17 3 8 21 2

DR-24
DR-63
DR-68
DR-25 DR-28

DR-64 511 15 6 7 97 0 7
DR-67 560 13 5 8 28 1 0
DR-65 441 19 3 8 3 0 1
DR-66 370 17 8 8 25 0 3

DR-71 448 17 8 8 35 0 2

DR-70 479 17 4 8 38 3 0

DR-35
DR-45 550 13 8 8 35 1 5

30

DR-57 508 17 1 8 35 -

DR-56 356 18 9 8 39 1 0
DR-48 487 18 1 8 28 0 5

C

DR-36

DR-46 457 17 7 8 33 0 5

ŽE-25 510 15 1 8 18 100

ŽE-23

15

DR-62 498 17 5 8 35 1 5
DR-69 526 14 4 8 15 0 2

C2

ŽE-18 534 15 9 7 8 0 2
ŽE-17 487 17 4 8 18 100

DR-33

DR-72 527 18 3 8 41 -

DR-32
DR-29 DR-30
DR-73
DR-31

ŽE-32
ŽE-35
ŽE-34

ŽE-24 574 16 0 8 07 0 3
ŽE-52 492 15 8 8 2 100

ŽE-33 464 16 7 8 14 0 3

T

ŽE-51 502 20 2 8 26 0 7
ŽE-53 493 15 8 8 15 100

merilo

Magistrsko delo:
Hidrogeološke razmere v porečjih Draščice, Želimeljšlice in na območju Iškega vršaja

ŽE-29 514 17 3 8 52 -

ŽE-31
ŽE-30

št. priloge

1 : 7500

PRILOGA 2
list 3/5

Erazem ovač, dipl. in . geol.

ŽE-55

vsebina risbe

Hidrogeološka karta porečij Draščice, Smoligojnika in odseka Želimeljščice

DR-68
DR-25 DR-28

DR-71 448/17,8/8,35/0,2

DR-67 560/13,5/8,28/1,0
DR-65 441/19,3/8,3/0,1
DR-66 370/17,8/8,25/0,3

DR-70 479/17,4/8,38/3,0

DR-35
DR-45 550/13,8/8,35/1,5

DR-57 508/17,1/8,35/-

DR-56 356/18,9/8,39/1,0
DR-48 487/18,1/8,28/0,5

30

C2

DR-36

DR-46 457/17,7/8,33/0,5

DR-51

DR-50 441/17,5/8,16/0,3

DR-33

DR-72 527/18,3/8,41/-

ŽE-52 492/15,8/8,2/100

ŽE-32
ŽE-35
ŽE-34

DR-32

ŽE-51 502/20,2/8,26/0,7
ŽE-53 493/15,8/8,15/100

ŽE-33 464/16,7/8,14/0,3

T1

DR-29 DR-30
DR-73
DR-31

ŽE-29 514/17,3/8,52/-

ŽE-31
ŽE-30

ŽE-55

DR-74 464/19,5/8,34/1,0

DR-55 571/16,0/8,42/1,5

ŽE-28 591/17,2/7,88/0,25

DR-341
DR-37
DR-76
DR-38
DR-39

30
DR-53 561/12,8/7,95/0,2

DR-80 472/20,2/8,22/0,5

T

Hidrogeološka karta porečij
Draščice, Smoligojnika in
odseka Želimeljščice

ŽE-27
ŽE-26

1

ŽE-36
ŽE-56

1 : 7500
ŽE-60 485/16,2/8,04/40
ŽE-63 585/18,0/8,26/0,1

ŽE-37
ŽE-38 490/19,0/7,84/1
ŽE-50 448/17,3/8,50/-

2
ŽE-39

T

ŽE-49

ŽE-40

DR-44

ŽE-62 447/20,5/8,52/15

ŽE-59 447/18,9/8,46/9

ŽE-58

ŽE-57 451/19,3/8,43/2,5

ŽE-45 528/14,5/8,16/1
ŽE-46 447/19,1/8,27/10

ŽE-44

DR-77 678/15,1/7,84/0,5

ŽE-41

ŽE-48 441/17,8/8,30/10

ŽE-47

T1

DR-79 622/16,4/8,19/0,2

ŽE-65

ŽE-66

ŽE-72

ŽE-42

Južna meja geološke karte (Celarc et al , 2013

ŽE-70

ŽE-43

ŽE-64

ŽE-67 474/19,8/8,14/0,1

DR-41
DR-40

ŽE-54 493/15,8/8,15/100

ŽE-69 432/16,5/8,45/10
ŽE-68 470/16,5/8,43/0,5
ŽE-71 545/11,5/7,78/-

merilo

ŽE-73

Magistrsko delo:
Hidrogeološke razmere v porečjih Draščice, Želimeljšlice in na območju Iškega vršaja

št. priloge

1 : 7500

PRILOGA 2
list 4/5

ŽE-74 327/17,2/8,44/0,4
Erazem ovač, dipl. in . geol.
vsebina risbe

Hidrogeološka karta porečij Draščice, Smoligojnika in odseka Želimeljščice

DR-68
DR-28

R-64 511/15,6/7,97/0,7
DR-67 560/13,5/8,28/1,0
65 441/19,3/8,3/0,1
DR-66 370/17,8/8,25/0,3

DR-71 448/17,8/8,35/0,2

DR-70 479/17,4/8,38/3,0

DR-35
DR-45 550/13,8/8,35/1,5

DR-57 508/17,1/8,35/-

DR-56 356/18,9/8,39/1,0
DR-48 487/18,1/8,28/0,5

C2

DR-36

DR-46 457/17,7/8,33/0,5
DR-50 441/17,5/8,16/0,3

DR-33

DR-72 527/18,3/8,41/-

ŽE-52 492/15,8/8,2/100

ŽE-32
ŽE-35
ŽE-34

DR-32

ŽE-51 502/20,2/8,26/0,7
ŽE-53 493/15,8/8,15/100

ŽE-33 464/16,7/8,14/0,3

T1

DR-29 DR-30
DR-73
DR-31

ŽE-29 514/17,3/8,52/-

ŽE-31
ŽE-30

ŽE-55

DR-74 464/19,5/8,34/1,0

DR-55 571/16,0/8,42/1,5

DR-80 472/20,2/8,22/0,5

T

ŽE-27
ŽE-26

1

ŽE-36
ŽE-56

1 : 7500
ŽE-60 485/16,2/8,04/40
ŽE-63 585/18,0/8,26/0,1

ŽE-37

ŽE-61 484/16,3/8,25/130
ŽE-38 490/19,0/7,84/1
ŽE-50 448/17,3/8,50/-

2
ŽE-39

T

ŽE-49

ŽE-40

ŽE-62 447/20,5/8,52/15

ŽE-59 447/18,9/8,46/9

ŽE-58

ŽE-57 451/19,3/8,43/2,5

ŽE-45 528/14,5/8,16/1
ŽE-46 447/19,1/8,27/10

ŽE-44

DR-77 678/15,1/7,84/0,5

ŽE-41

ŽE-48 441/17,8/8,30/10

ŽE-47

T1

DR-79 622/16,4/8,19/0,2

ŽE-65

ŽE-66

ŽE-77 488/15,2/8,18/70

ŽE-64
ŽE-75 488/15,2/8,17/50

ŽE-67 474/19,8/8,14/0,1

DR-41
DR-40

Hidrogeološka karta porečij
Draščice, Smoligojnika in
odseka Želimeljščice

ŽE-28 591/17,2/7,88/0,25

DR-341
DR-37
DR-76
DR-38
DR-39

DR-53 561/12,8/7,95/0,2

ŽE-54 493/15,8/8,15/100

ŽE-72
ŽE-76 488/15,2/8,18/70

ŽE-42

Južna meja geološke karte (Celarc et al , 2013

ŽE-70

ŽE-43

ŽE-69 432/16,5/8,45/10
ŽE-68 470/16,5/8,43/0,5
ŽE-71 545/11,5/7,78/-

merilo

ŽE-73

Magistrsko delo:
Hidrogeološke razmere v porečjih Draščice, Želimeljšlice in na območju Iškega vršaja

ŽE-74 327/17,2/8,44/0,4

št. priloge

1 : 7500

PRILOGA 2
list 5/5

Erazem ovač, dipl. in . geol.
vsebina risbe

Hidrogeološka karta porečij Draščice, Smoligojnika in odseka Želimeljščice

