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TRANSPORT HRIBINSKEGA MATERIALA NA POTOKIH VZHODNEGA 
IN JUGOVZHODNEGA POHORJA KOT POSLEDICA EROZIJE TAL 

Marko K o l b e z e n * 

Orografska podoba Slovenije je značilna po zelo razčlenjenem reliefu, 
ki ga oblikujejo strma pobočja pretežno hribovitega in goratega sveta s 
številnimi dolinami in po razmeroma gostem hidrografskem omrežju. Po-
leg velike reliefne in geološke razgibanosti pa je za Slovenijo značilna še 
njena tektonska razdrobljenost in hitra menjava vodopropustnih in ne-
propustnih plasti. Vse omenjeno ter klimatske razmere z velikimi toplot-
nimi spremembami in intenzivnimi padavinami dajejo Sloveniji glede na 
razvoj erozijskih procesov poseben pečat. Tako je po eroziji tal ogroženih 
v večji ali manjši meri okrog 8800 km2 ali 4 2 % površin, na katerih se 
sprošča poprečno na leto 5 milijonov m3 erozijskega drobirja in plodnih 
tal. Skoraj polovico tega materiala odnesejo površinske vode iz višjih v 
nižje ravninske predele in dalje po toku navzdol. 

Rečni transport hribinskega materiala je tako v pretežni večini odvisen 
od razvitosti in aktivnosti posameznih erozijskih procesov. Večina avtor-
jev postavlja zato problem rečnega transporta hribinskega materiala v tes-
no zvezo s problemom erozije. Znani francoski znanstvenik Alexandre Su-
rell je definiral erozijo kot »kompleks terestičnih pojavov, ki so intimno 
vezani s površinskim zemeljskim slojem, okarakteriziranim z njihovim hi-
trim ali počasnim, stalnim ali občasnim procesom odnašanja«. Gre torej 
za erozijo v širšem pomenu besede in ne le v pojmovanju mehaničnega 
dolbenja vodnih tokov. 

Merski podatki odplavljenega hribinskega materiala po hidrograf-
skem omrežju nam tako do neke mere prikažejo intenzivnost erozije v po-
sameznih porečjih. Čeprav pri tem ni zajeta celokupna stopnja »erozijske 
degradacije«, pa nam merski podatki o množinah vodnega plavja nudijo 
mnogo zanesljivejši vpogled v erozijska dogajanja, kot pa nam jih lahko 
nudijo subjektivie ocene na podlagi obstoječih ekoloških razmer in razni 
empirični izračuni. Namen tega prispevka je tako prikazati erozijo tal na 
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vzhodnem in jugovzhodnem obrobju Pohorja na podlagi merskih podatkov 
o transportnih množinah vodnega plavja po posameznih potokih — hudo-
urnikih, od Hočkega potoka pri Mariboru do Dravinje pri Slovenskih Ko-
njicah.1 

Na obravnavanem območju se Pohorje povzpne najvišje v povirju Dra-
vinje v Rogli (1517 m), medtem ko so vzhodni predeli precej nižji, z zna-
čajem planote v višini 1230 — 1350 m; na njej izstopajo posamezni kopa-
sti vrhovi (Klopni vrh 1335 m, Veliki vrh 1347 m, Žigertov vrh 1345 m). 

Orografske poteze se docela ujemajo z različno odpornostjo kamenin, 
kar je ugotovil že Pleničar (1959), novejša geomorfološka proučevanja pa 
so to potrdila (Sifrer 1974, 1977). Povsod je mogoče ugotavljati, da se-
stavljajo višji svet proti preperevanju odpornejši apnenci, kremenovi pe-
ščenjaki, metamorfne in magmatske kamenine, medtem ko so depresije 
nastale na slabše odpornih laporjih, glinah, peskih in produ. Po ugotovit-
vah Sifrerja (Šifrer 1977) so vododržne metamorfne in magmatske kame-
nine v hladnejšem pliocenskem in pleistocenskem obdobju hitro razpadale 
v drobno ilovnato in peščeno gradivo. Voda, ki se je zadrževala v tem 
gradivu, ni le pospeševala soliflukcije, ampak je vplivala tudi na izredno 
vodnatost pohorskih potokov, kar je stopnjevalo njihovo erozijsko in 
transportno moč. S tem pojasnjuje Šifrer aktivnost pohorskih potokov v 
njihovem aktivnem nasipanju že od najstarejših dob dalje. Pri tem pou 
darja, da je bila v kvartarnem obdobju selektivna erozija izredno močna, 
na kar opozarjajo doline potokov, ki so se globoko zajedli in utesnili s 
strmimi pobočji. Oplotniška grapa se je zajedla 250—350 m globoko, dolina 
Bistrice 150—200 m, dolina Polskave 250 m itd.; pobočja padajo strmo, me-
stoma celo v kotu 39o, kot imamo to primer ob Gornji Polskavi. Na pre-
hodu na slabo odporne terciarne kamenine pa se doline nenadoma močno 
razširijo. Ob Dravinji pri Žrečah doseže danja ravnica širino le cca 30 m, 
ki se pod Slovenskimi Konjicami razširi na 100—200 m, a pod vasjo Po-
dob pri Draži vasi celo na 1000 m. Dolina Oplotnice predstavlja v zgor-
njem delu pravo debersko dolino, ki se od Tepanj, ko se prebije preko 
wiirmskega vršaja, naglo razširi in doseže pri vasi Perovec že cca 800 do 
1000 m širine. Ob Ložnici se danja ravnica močno razširi pod staro cesto 
Celje — Maribor ter doseže na stiku z Bistrico čez 1000 m, a pri železniški 
postaji Slovenska Bistrica že 2000 m širine. Podobno ugotovimo pri Devini, 
Polskavi itd. 

Glede na omenjena svojstva kameninskih in reliefnih razmer dose-
gajo v hribovitem zaledju podolžni strmci posameznih potokov 15—20 %, 
lokalno celo 25% in več (Polskava). Ob izstopu iz hribovja v nižinski svet 
pa pride do nenadnega zmanjšanja strmca in to pod 1 %, kar ima za posle-
dico, da se iz hribovitih predelov hitro odtekajoče vode razlivajo iz plitvih 
strug in nasipavajo odplavljeni hribinski material. Največji poprečni str-
mec porečja zasledimo na območju Dravinje do Slovenskih Konjic in to 

I Podatki dobljeni pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije — Strokovna služba, hid-
rologija 
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19,2 °/o, najmanjšega na območju Cadranskega potoka do naselja Tepanje, 
15,0 % medtem ko znaša poprečni strmec vseh porečij od Hočkega potoka 
do Dravinje 16,9%. 

Osnovne reliefne in geološke karakteristike ozemlja nudijo kljub pre-
vladujoči gozdni vegetaciji ugodne pogoje za hitro stekanje meteorne vode 
v struge potokov. To velja predvsem za obilnejše in silovitejše padavine, 
ki vplivajo na nagle poraste in upade vode približno v času trajanja pa-
davin. Obilnejše in silovitejše padavine pa ne vplivajo samo na višino 
vode, ampak tudi na sprožitev intenzivnejših erozijskih, predvsem denuda-
cijskih procesov, zaradi katerih se količina vodnega plavja naglo poveča. 

Na območju Pohorja je značilno, da je razporeditev padavin zelo raz-
lična, odvisno od reliefa. Najvišji vrhovi imajo največje količine padavin. 
Na padavinski postaji Hudi vrh in Stara Glažuta znašajo poprečne letne 
padavine v obdobju 1925 — 1956. 1548 mm in 1520 mm, medtem ko zna-
šajo v nižjih predelih 1015 mm (Fram). Vpliv reliefa se odraža tudi v ma-
ksimalnih dnevnih padavinah, ki so — kot že rečeno s količino plavja od-
ločilnega pomena. Na Oplotnici, v višini 370 m, imamo na primer v istem 
dnevu izmerjeno maksimalno dnevno količino padavin, 83 mm na Hudem 
vrhu, v višini 1260 m pa 129 mm (19. 10. 1961). Vendar je treba poudariti, 
da to ni pravilo, saj so primeri, da se pokaže obratna slika zaradi povsem 
izrazito lokalnega značaja nalivov. 

V tabeli 1 in 2 imamo po posameznih merskih postajah prikazano 
število dni z dnevno intenziteto padavin nad 25 mm/dan in 40 mm/dan 
in njih pogostost za obdobje 1961 — 1972. Porazdelitev na omenjene inten 
zitete temelji na ugotovitvah, da imajo padavine, katerih izdatnost prese-
ga dnevno višino nad 25 mm že vidnejše erozijske učinke, padavine nad 
40 mm pa že hudourniški značaj z intenzivnejšimi erozijskimi procesi. 

tabela 1 

ŠTEVILO DNI S PADAVINAMI NAD 25 mm/dan TER 
NJIH POGOSTOST ZA OBDOBJE 1961 -- 1972 

Merska 
nostaia T TT TTT IV. V VT VII VIII. IX X XI ХТГ 

Fram 
d 2 1 2 9 10 11 21 21 6 5 15 5 

Fram P 0.2 0.1 0.2 0.8 0.8 0.9 1.8 1.8 0.5 0.4 1.3 0.4 

Šmartno na d 4 1 1 10 15 13 21 23 12 8 10 5 
Pohorju P 0.3 0.1 0.1 0.8 1.3 1.1 1.8 1.9 1.0 0.7 0.8 0.4 

d 1 1 1 4 8 17 18 19 13 7 11 5 
Oplotnica P 0.1 0.1 0.1 0.3 0.7 1.4 1.5 1.6 1.1 0.6 0.9 0.4 

d 5 7 12 26 26 26 31 28 26 12 27 11 
Hudi vrh P 0.4 0.6 1.0 2.2 2.2 2.2 2.6 2.3 2.2 1.0 2.3 0.9 
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tabela 2 

ŠTEVILO DNI S PADAVINAMI NAD 40 mm/dan TER 
NJIH POGOSTOST ZA OBDOBJE 1961 — - 1972 

Merska 
postaja I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Fram 
d 1 2 5 8 7 5 3 1 2 

Fram P 0.1 0.2 0.4 0.7 0.6 0.4 0.3 0.1 0.2 

Šmartno d 3 3 5 7 9 6 5 1 2 
na Pohorju P 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 0.5 0.4 0.1 0.2 

d 2 6 4 8 5 3 4 2 
Oplotnica P 0.2 0.5 0.3 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 

d 1 1 5 9 10 14 18 13 7 13 5 
Hudi vrh P 0.1 0.1 0.4 0.8 0.8 1.2 1.5 1.1 0.6 1.1 0.4 

d — število dni 
p — pogostost 

Če predpostavljamo, da lahko padavine nad 25 mm/dan že sprožijo 
določene erozijske procese, padavine nad 40 mm/dan pa intenzivnejše pro-
cese, potem znaša število takih dni v 12-letnem obdobju kot kaže tabela 3. 

tabela 3 

Število Število 
Merska dni nad Letna dni nad Letna 
postaja 25 mm/dan frekvenca 40 mm/dan frekvenca 

Fram 115 9.6 34 2.8 
Šmartno 
na Pohorju 123 10.0 41 3.4 
Oplotnica 105 8.8 34 2.8 
Hudi vrh 237 19.8 96 8.0 

Gledano z vidika celotnega obravnavanega območja, bi poprečna frek-
venca padavin nad 25 mm/dan znašala 12.1, poprečna frekvenca padavin 
nad 40 mm/dan pa 4.3. Odnos 12.1 / 4.3 pokaže, da se je na vsakih od 2.8 
izdatnejših padavin (nad 25 mm/dan) pojavila ena od izrazito intenzivnih 
padavin z značajem neurja. 

Padavine s prikazano dnevno intenziteto nad 25 in 40 mm nastopajo, 
kot je razvidno iz podanih tabel, najbolj pogosto v poletnih mesecih in to 
od junija do avgusta, običajno zaradi naglih ascendentnih zračnih tokov. 
V ostalih mesecih so dnevne intenzitete padavin znatno manjše, v kolikor 
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pa nastopajo v izdatnejših množinah, se te pojavljajo običajno v obliki 
sneženja. Snežna odeja prekriva površje od novembra do marca, v višjih 
predelih pa celo od oktobra do aprila. V posameznih letih so snežne pada-
vine zabeležene celo v mesecu maju. 

Za večino hudournikov je značilno, da pretežni del transportiranega 
hribinskega materiala nastopa hkrati z vidnejšim porastom in upadom 
vode, ki je posledica izdatnejših padavin in obstoječih odtočnih razmer. 
To velja tudi za pohorske hudournike, zaradi česar se, kot bomo videli, 
letni transport med posameznimi leti močno spreminja, odvisno od letne 
količine in značaja padavin. 

Podatki o letnem transportu suspendiranega materiala so izračunani 
na podlagi večjega števila direktnih meritev koncentracij vodnega plavja 
in to pri različnih vodnih stanjih. Meritve je opravil Hidrometeorološki 
zavod Slovenije v obdobju 1971 — 1974. V prikazanih merskih profilih, na 
katerih so bile opravljene direktne meritve, se je pokazala določena od-
visnost med pretočno maso in vodno količino, kar je omogočilo izračun let-
nega transporta suspendiranega materiala po posameznih letih. Ker se ta 
med leti močno spreminja, je za prikaz ekstremnejših vrednosti letnega 
transporta suspendiranega materiala vzeto izrazito suho in mokro leto. 
Pri tem je glede na odstopanje letnih količin padavin od dolgoletnega po-
prečja (1926 do 1965) upoštevano leto 1971 kot izrazito suho in leto 1972 
kot mokro leto (tabela 4). 

tabela 4 

ODSTOPANJE LETNIH MNOŽIN PADAVIN V 
IN 1972 OD DOLGOLETNEGA POPREČJA (1926 

L. 1971 
— 1965) 

Merska 
postaja 

% odstopanja od poprečja 1082 mm Merska 
postaja + 1972 —1971 

Frani 29 24 
Šmartno na Pohorju 39 15 
Hudi vrh na Pohorju 33 23 

Iz tabele 5, kjer je prikazan letni transport suspendiranega materiala 
za omenjeni karakteristični leti, je že na prvi pogled razvidno, da se trans-
portne vrednosti močno spreminjajo zaradi že nakazanih padavinskih 
razlik. 

Nadalje je zanimiva primerjava med srednjim letnim pretokom in 
letnim transportom suspendiranega materiala. Največje odstopanje pokaže 
merski profil na Hočkem potoku, kjer je srednji letni pretok v letu 1972 
za 1,8 krat večji kot v letu 1971, transport suspendiranega materiala pa 
za 15,8 krat. Večje odstopanje pokaže tudi Dravinja v merskem profilu 
Loče, kjer znaša odstopanje med suhim in mokrim letom in to pri sred-
njem letnem pretoku za 2,3 krat, a pri letnem transportu suspendiranega 
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tabela 5 

LETNI TRANSPORT SUSPENDIRANEGA MATERIALA 

Merski 
profil Leto 

F Qsr. 
Letni 
trans-
port 

Speci-
fični 
odtok 

sred. 
Spec, 
odtok 

km2 m3/s ton ton/km2 

Hoče 
Hočki potok 

1971 
1972 10,5 0,160 

0,290 
642,4 

10.141,6 
60,9 

961,3 511,1 

Fram 
Framski potok 

1971 
1972 13,0 0,270 

0,460 
1.902,9 
3.306,1 

146,1 
253,8 199,9 

Polskava 
Zg. Polskava 

1971 
1972 36,5 0,190 

0,870 
1.733,3 

15.356,7 
47,5 

420,7 234,1 

Brinje 
Devina 1972 16,8 0,470 6.713,7 399,6 

Slov. Bistrica 
Bistrica 

1971 
1972 32,6 0,660 

1,09 
825,2 

1.610,5 
25.3 
49.4 37,3 

Sp. Ložnica 
Ložnica 1974 30,0 0,440 10.000,0 333,3 

Loče 
Dravinja 

1971 
1972 176,2 

2,11 
4,79 

27.556,0 
195.468,0 

156,4 
410,0 283,2 Loče 

Dravinja 
1971 
1972 

2,11 
4,79 

27.556,0 
195.468,0 

156,4 
410,0 

materiala za 7,1 krat. Enako ali skoraj enako odstopanje se pokaže na 
merskem profilu Framskega potoka in potoka Bistrice. Za merska profila 
potoka Devine in Ložnice omenjena primerjava ni možna zaradi neznanih 
pretočnih množin v letu 1971. 

Ze na osnovi omenjenih primerjav lahko sklepamo na erozijsko ob-
čutljivost posameznih območij. Kjer so odstopanja med vodnim pretokom 
in transportom minimalna, nain tudi intenzivnejše padavine ne povzročajo 
ekstremnih erozijskih procesov in s tem ekstremnih koncentracij vodnega' 
plavja. Obratno pa večja odstopanja pokažejo, da padavine z visoko, a 
kratkotrajno intenziteto nudijo pogoje za nastop visokih koncentracij vod-
nega plavja. Pri tem padavine, čeprav so kratkotrajne, močno dvignejo 
vrednost letnega transporta suspendiranega materiala, medtem ko se po 
prečni letni pretok bistveno ne poveča. Različna odpornost kamenin in iz-
raba tal pridejo pri tem močno do izraza. 

Kako odločilnega pomena so padavine s svojo intenziteto in trajanjem 
na transportno količino vodnega plavja, dokazujejo številni odvzeti vzorci 
na posameznih profilih v času nastopa visokih voda. Kot primer navajamo 
enotirni naliv (16.30 — 17.30), ki je nastopil 9. julija 1975 na območju 
Polskave; na padavinski postaji Šmartno na Pohorju je padlo takrat 48.8 
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mm dežja. To je povzročilo nenaden porast vode, ki je dosegla na merskem 
profilu Polskave v Zg. Polskavi svoj maksimum ob 17.50 s pretokom 
23.7 m3/sek (poprečni letni pretok cca 0,5 m3/sek). Pretok suspendiranega 
materiala pa je ob maksimumu dosegel 1102 kg/sek pri koncentraciji 46.5 
kg/m3. Nasprotno temu so padavine s skoraj povsem enako intenziteto, 
46.7 mm, vendar razporejene na obdobje 13 ur, povzročile v istem profilu 
24.8. 1975 maksimalni pretok 11.1 тз/sek. Pretok suspendiranega materiala 
pa je tedaj znašal le 100 kg/sek in to pri koncentraciji vodnega plavja 
9,0 kg/m3. Da omenjena primera še podkrepimo, naj omenimo, da dose-
gajo koncentracije vodnega plavja na omenjenih potokih ob normalnem 
vodnem stanju minimalne vrednosti in to v mejah od 10 — 50 gr/m3. 

Sledovi odloženega hribinskega materiala v strugah potokov kažejo 
na manjšo prisotnost proda, ki ga je opaziti le ob večjih konveksnih za-
vojih. Pa tudi material, odložen ob visokih vodah ob rečnih brežinah 
kaže le finejše frakcije, predvsem mivko, medtem ko je grobega peska 
minimalno. To kaže, da prevladuje površinska erozija — denudacija nad 
nekdaj močno globinsko in bočno erozijo v skrajno hladnem podnebju 
pleistocene. Ob intenzivnem mehaničnem razpadanju odpornejših kamenin 
so tedaj vode s Pohorja valile s seboj obilo debelega proda, in pri tem 
krčile obseg terciarnih sedimentov (Šifrer 1977). Vršaji, ki so jih ustvarili 
potoki ob izstopu iz hribovitega v nižinski svet, pa kažejo na najizdatnejše 
nasipanje. 

Z ozirom na gornje ugotovitve in terenska opazovanja lahko trdimo, 
da lebdeči drobir (kalež) na obravnavanem območju znatno prevladuje 
nad grobimi naplavinami v približnem razmerju 70 : 30. Tako bi celokupni 
transport hribinskega materiala dosegel glede na leti 1971 in 1972 vredno-
sti, podane v tabeli 6, kjer imamo prikazane tudi njim odgovarjajoče spe-
cifične odtoke. 

tabela 6 

POPREČNI TRANSPORT IN ODTOK 
MERSKI PROFIL HRIBINSKEGA MATERIALA 

ton/km2 m3/km2* 

Hoče — Hočki potok 730.1 270.4 
Fram — Framski potok 285.7 105.8 
Zg. Polskava — Polskava 334.3 123.8 
Brinje — Devina 570.8 211.4 (za 1. 1972) 
Slov. Bistrica — Bistrica 53.0 19.6 
Sp. Ložnica — Ložnica 476.1 176.3 (za 1. 1974) 
Loče — Dravinja 404.6 149.8 

* pri specifični vrednosti 2.7 
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EROZIJA TAL NA OBMOČJU POHORJA 
poprečni specifični transport 
odplavljenega materiala 

POLSKAVA 

BRINJE 

SL. BISTRICA 

SR LOZNICA 

SL.KONJICE 

L E G E N D A 
II I II 0 - 5 0 m3/km2/1 eto 

S 3 100-150 m 3/km 2/leto 

gSSg 150-200 m3/km2/leto 

Е Ж а nad 250 m 3 /km 2 / le to 

• r a z v o d n i c a 

Y m e r s k i p ro f i l 
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Karta erozije tal prikazuje na podlagi podanih vrednosti poprečno 
specifično vrednost transporta hribinskega materiala glede na količino od-
plavljenega materiala skozi prikazane merske profile in ne celokupno vred-
nost »erozijske degradacije«. 

Če ilustriramo letno izgubo hribinskega materiala na poprečno letno 
znižanje zemeljske površine, potem ugotovimo, da znaša letno znižanje v 
porečju Hočkega potoka 0,27 mm, Framskega potoka 0,11 mm, Polskave 
0,12 mm, Devine 0,21 mm (1. 1972), Bistrice 0,02 mm, Ložnice 0,18 mm 
(1. 1974) in v porečju Dravinje 0,15 mm. Poprečna vrednost letnega zni-
žanja zemeljskega površja celotne obravnavane pokrajine bi tako znašala 
ok 0.15 mm. Dognano pa je, da znaša poprečno letno znižanje celotnega 
zemeljskega površja od 0.07 do 0.1 mm (Bloom 1973). 

Podobno problematiko o zniževanju zemeljske površine na kraških 
področjih je proučeval Gams. Pri ugotavljanju intenzitete korozije na kar-
bonatnih kameninah je ugotovil, da se površje porečja Ljubljanice letno 
zniža za 0,065 mm, Soče do naselja Soča 0,067 mm, Notranjske Reke do 
Cerkvenikovega mlina 0,043 mm, Idrijce do Bače 0,083 mm itd. (Gams 
1966). Pri tem je pripomniti, da je transport hribinskega materiala podvr-
žen dinamičnim erozijskim procesom, katerih intenziteta zavisi v pretežni 
večini od fizično geografskih dejavnikov, medtem ko so na intenziteto ko-
rozije odločujoči fizikalno kemijski procesi. 

Glede na zgornje ugotovitve o letnem znižanju zemeljske površine in 
posebej obravnavane pokrajine lahko zaključimo, da erozijska aktivnost 
na obravnavanem območju v poprečju ni posebej izrazita. Kljub temu se 
ob intenzivnih padavinah znatno poveča, predvsem na račun denudacije. 
Ob omenjenih vremenskih situacijah pa vpliva na bistveno povečanje de-
nudacijskih procesov vse večje poseganje človeka v pokrajino, kar ruši 
prirodna ravnovesja. Pri tem mislimo predvsem na vse večjo gradnjo 
gozdnih poti, krčenje gozda in spravljanje lesa po strmih pobočjih v do-
line, kar ustvarja z uničevanjem ruše nove erozijske žlebove v pobočjih. 
Končno naj opozorimo, da je ena od izrazitih hudourniških značilnosti nji-
hovo sporadično oživljanje, ki se včasih lahko javlja leto za letom ali celo 
v enem letu večkrat, včasih pa tudi šele v daljšem časovnem obdobju. 

Literatura in viri 

1.) L. Bränski: Ocena denudacji dorzecza Wisly na podstawie wynikow 
pomiarow rumowiska unoszonego Prace. Nr. 6 Warszawa, 1975 

2.) A. L. Bloom: The surface of the earth. Prentice Hall International, Inc. 
London, 1973 

3.) Č. Jankovič: Erozija u slivu Kubršnićke reke. Institut za vodoprivre-
do Jaroslav Ćerni Beograd, 1960 

4.) M. Šifrer: Poplava področja v porečju Dravinje. Geografski zbornik 
XVII, 1977 

5.) D. Furlan: Padavine v Sloveniji. Geografski zbornik VI, 1961 

6 —GEOGRAFSKI VESTNIK 81 



Marko Kolbezen 

6.) I. Gams: Faktorji in dinamika korozije na karbonatnih kameninah alo-
venskega dinarskega in alpskega krasa. 
Geografski veslnik XXXVIII, 1966 

7.) M. Pak: Družbenogeografski razvoj Zgornjega Dravskega polja. 
Geografski zbornik XVII, 1969 

Hidrološki podatki pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije — strokovna 
služba hidrologija. 

TRANSPORTATION OF THE ERODED MATERIAL ON THE STREAMS 
OF THE EASTERN AND SOUTHEASTERN POHORJE AS A 

CONSEQUENCE OF THE EROSION 

Marko K o l b e z e n 

(Summary) 

The author gives the estimate of the erosion on the basis of the trans 
ported quantities of the eroded material through the hydrometric prophi-
les on the streams of the eastern and southeastern Pohorje (Slovenia), 
from the Hočki stream near Maribor to the Dravinja river near Sloven-
ske Konjice. The annual quantity of the eroded material depends on the 
numerous physical — geographic factors among which the precipitation 
and their intensity is far the strongest, especially the precipitation with 
the daily intensity over 40 mm. The annual quantity of the transported 
material (table 5) refers to the two characteristic years, that is extremely 
dry and wet years. The importance of the short storms of high precipita-
tion intensity is given by an example, when the concentration of the su-
spended material in the hydrometric prophile Zg. Polskava on the Pol-
skava river, in an onehour storm of the 48 mm intensity raised from the 
normal discharge concentration 20 gr/m3 to the maximum value 46.5 kg/m3. 

Numerous géomorphologie researches on the studied area show that 
in the quarternary period this area was exposed to the intensive selective 
erosion and sedimentation at the transition of the streams from the moun-
tainous to the plain area (fans of the streams Dravinja, Oplotnica and 
Polskava etc). The present conditions in the area show, in comparison 
with the quarternary bottom and lateral erosion, that now the suface de-
nudation prevails. This is already explained by the compositions of the 
eroded material, in which the suspended materials prevail over the rough 
materials. The proportion of the two is 70 : 30 on behalf of the suspended ones. 
With this relation is taken into account the total transport of the eroded 
material (suspended and bed-load), in individual river basins is obtained, 
(table 6). With given erosion intensity the average annual lowering of 
the relief in this area would be 0.15 mm, what is only 0.05 mm more than 
the lowering of the relief caused by the normal geologic erosion. The gi-
ven conclusion show that the erosion activities in the studied areas do 
not reach some greater extent. However the more and more intensive hu-
man activities in the area (construction of the forest roads, timber hauling 
into the valleys etc) destroy the natural environment equilibrium and 
causes favourable conditions for the intensification of the soil erosion in 
drainage areas of the studied streams. 
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