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Izvleček
Vale v Slovenski Istri
V Slovenski Istri najdemo mnogo dolin, ki jih imenujemo vale. V tej zaključni seminarski
nalogi je vala opredeljena kot posebna geomorfna oblika, ki je omejena na območje
Slovenske Istre. Je dolina, ki poteka v dinarski smeri od severozahoda proti jugovzhodu in
ima ravninsko dno iz nekraških kamnin ter sklenjen kraški obod. Domačini marsikatero
dolino v Slovenski Istri imenujejo vala, mdr. Gračiška vala, Smokavska vala, Lukinska vala in
Sočerska vala. Poleg tega najdemo v literaturi zapise o valah v Petrinjah, Rakitovcu, Črnotičah
in na stiku tržaške eocenske flišne sinklinale z Bujskim krasom. Kot geomorfološki fenomen
Slovenske Istre smo opredelili le Movraško valo.
Ključne besede: Slovenska Istra, Movraška vala
Abstract
''Vala-s'' in Slovenian Istria
In Slovenian Istria we can find many valleys which are called ''vala''. In this seminar ''vala'' is
defined as a specific geomorphic form that can be found in Slovenian Istria. ''Vala'' is a valley
that takes place in Dinaric direction from northwest to southeast and has a planar bottom of
flysch and a concluded karst circumference. Local inhabitants name lots of their valleys as
''vala'', such as Gračiška vala, Smokavska vala, Lukinska vala and Sočerska vala. Moreover, in
literature we can also find records of ''vala-s'' in the area of Petrinje, Črnotiče, Rakitovec and
on the contact of eocene flysch syncline of Trieste with the Karst of Buje. As a
geomorphological phenomen of Slovenian Istria we will identify only Movraška vala.
Key words: Slovenian Istria, Movraška vala
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UVOD

Širše območje proučevanja je omejeno na Slovensko Istro, ožje območje proučevanja pa se
nahaja pod Kraškim robom, kjer je Movraška vala. Istro v geografskem pogledu definiramo
kot polotok, ki se v smeri proti kopnu končuje približno po črti Miljski zaliv pri Trstu na
zahodu in Preluški zaliv pri Reki na vzhodu. Skupno obsega okrog 3.476 km 2 in je politično
razdeljen med tri države: Hrvaško, Slovenijo in Italijo. Severni del Istre, Koprsko Primorje s
Koprskim zalivom in nedorečeno mejo v Piranskem zalivu do ustja Dragonje, spada k
Sloveniji. »Trojnost Istre« je opazna tudi z geomorfološkega in geološkega vidika, saj jo
razdelimo na tri geomorfološko in geološko med seboj različna območja: Bela Istra, Siva Istra
ter Rdeča Istra (glej sliko 2). Slovensko Istro delimo le na Sivo in Belo Istro. Istra leži na
strateškem evropskem območju, kjer se stikata dve pomembni gorski verigi – Alpe in
Dinarsko gorstvo. Severne planote Istre so del Jadranskih vrat, torej prehoda med
omenjenima gorskima verigama. Tu poteka glavna prometna pot med Furlansko nižino in
notranjostjo kontinenta na vzhodu, po kateri so prihajali v stik številni narodi in civilizacije oz.
etnične grupacije, kot so Romani, Germani in Slovani. Posledice benečanske oz. italijanske
nadvlade opazimo še danes, saj je prebivalstvo še posebej v zahodnih delih istrskega
polotoka ohranilo romanski značaj. To se kaže v krajevnih imenih, dvojezičnosti prebivalstva,
navezanosti na italijanski prostor … (Travirka, 2001; Istarska enciklopedija, 2008).
Ožje območje proučevanja je omejeno na Movraško valo, ki se nahaja pod Kraškim robom ob
naselju Movraž v Mestni občini Koper. Gre za del Slovenske Istre, kjer flišno Koprsko gričevje
prehaja v planote Rakitovskega in Podgorskega krasa. Prehod med pokrajinskima tipoma se
kaže kot niz gub in narivov apnenca na fliš, ki so tektonskega nastanka. Zaradi izrazitega
menjavanja plasti apnenca in fliša na zelo majhnem območju, je tu nastala serija pestrih
geomorfoloških oblik, med katerimi so značilne vale. Gre za nekakšne podolgovate doline, ki
potekajo v dinarski smeri. Obdajajo jih apnenčaste planote, dno val pa predstavljajo flišna
podolja. Višji kraški hrbti in dna val med seboj prehajajo v bolj ali manj strmih reliefnih
stopnjah, na nekaterih mestih celo s previsnimi stenami. V zaključni seminarski nalogi bomo
poskusili opredeliti geomorfološki fenomen val v Slovenski Istri.

1.1 Namen in cilji
Osnovni namen zaključne seminarske naloge je geomorfološka analiza val v Slovenski Istri.
Cilji raziskave so naslednji:
1. analiza literature o valah v Slovenski Istri,
2. določiti morfografske in morfometrične kriterije za vale in identificirati vale v
Slovenski Istri,
3. morfografska, morfometrična, morfostrukturna in hidrološka interpretacija val v
Slovenski Istri,
4. morfogenetska interpretacija proučenih val v Slovenski Istri.
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METODOLOGIJA

Prvi cilj bo dosežen s pomočjo kabinetne metode dela. Zajemala bo kritičen pregled virov in
literature ter kartografskega gradiva in skic. Na ta način bo ugotovljeno kaj od preučevane
tematike je bilo že raziskano in kaj bi bilo potrebno še dopolniti.
Morfografski in morfometrični kriteriji bojo določeni na podlagi litološke zgradbe površja in
reliefne oblikovanosti. V zaključni seminarski nalogi bo vala opredeljena kot geomorfološki
fenomen, ki se nahaja v Slovenski Istri. Dno vale je zgrajeno iz nekraških kamnin, naokrog pa
je z vseh strani obdana z višjimi kraškimi hrbti in poteka v dinarski smeri. Da bi neka dolina
sploh lahko bila vala, je torej najprej potreben geološki stik različnih kamnin. Tovrstni stik se
v Slovenski Istri nahaja le na dveh mestih (linijah), zato bo iskanje potencialnih val potekalo
na severovzhodnem in jugozahodnem robu Tržaške eocenske sinklinale oz. na stiku le-te s
Podgorskim krasom na severovzhodu ter Bujskim krasom (antiklinalo) na jugovzhodu. Kot
vale, ki se nahajajo v Slovenski Istri, so v strokovni literaturi ali poljudnozanstvenem gradivu
opredeljene spodaj naštete doline (Temeljni topografski …, 1990b; Temeljni topografski …,
1990a; Državna topografska …, 1995. Ogrin, Vysoudil, 2011; Stojanovič, 2011).
 Na Podgorsko-Rakitovskem krasu: Petrinjska vala, Črnotijska vala, Rakitovska vala.
 Na severnem delu Koprskega gričevja (Kraški rob): Movraška, Kubejska, Gračiška,
Smokavska, Lukinska, Sočerska vala.
 Na južnem delu Koprskega gričevja (Pregarske ponikalnice): Miklinška vala, vala
Vodic, dolina Malinske (Malinska vala), vala Tomažinke.
S pomočjo topografskih kart in geološke karte bo določeno, katere izmed zgoraj naštetih
dolin ali val ustrezajo tej opredelitvi in potemtakem predstavljajo poseben tip površja v
Slovenski Istri.
Za doseganje tretjega cilja bosta uporabljeni kabinetna in terenska metoda dela. Kabinetni
del bo obsegal kritičen pregled literature. Pomemben vir podatkov bo predstavljala osnovna
geološka karta SFRJ v merilu 1:100.000 in pripadajoč tolmač za list Trst ter topografske karte
in hidrološki sloj topografskih načrtov. Dopolnitev h kabinetnemu delu pa bo terensko delo,
ki bo obsegalo dokumentiranje (identificiranje in kvalitativni opis) geomorfnih oblik in
njihovo razporeditev na proučevanem območju, opazovanje elementov geoloških struktur
oz. stika apnenca s flišem ter opazovanje hidrološke situacije na terenu s pomočjo
hidrološkega sloja topografskih kart. Pomemben del terena bo tudi opravljanje razgovorov z
domačini in predstavniki ali člani organizacij, ki so kakorkoli povezani z obravnavano
tematiko. Osredotočeni bomo na organizacije in prebivalce iz Kubeda, Gračišča, Lukinov,
Sočerge, Smokvice, Movraža ter Dvorov. S pridobljenimi podatki iz tega dela raziskave bo
izdelana geomorfološka karta val z geomorfološkimi oblikami kot so izviri, požiralniki, vršaji,
struge občasnih vodotokov, luske Kraškega roba ipd. Osnovna podlaga pri kartiranju bojo
temeljni topografski načrti v merilu 1:25.000.
Zadnji cilj je morfogenetska interpretacija proučevanega območja. Opisani bojo pojavi, ki
bojo opaženi in zabeleženi na terenu. Ti pojavi kažejo na posamezne geomorfne procese, ki
so skupaj izoblikovali današnji relief. Celostno bo predstavljen nastanek širšega območja in
procesi, ki so sodelovali pri oblikovanju tovrstnih dolin. Razložen bo konkreten nastanek
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vsake posamezne doline, ki jo bomo opredelili kot valo. Podatki za morfogenetsko analizo
bojo pridobljeni s pomočjo kabinetne metode dela.
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TEORETSKA IZHODIŠČA

V južnem delu Koprskega gričevja je območje stika flišne tržaške eocenske sinklinale in
Bujskega krasa. Tu najdemo nekatere doline, ki se jih v določenih primerih omenja kot vale.
V splošnem se to območje označuje kot območje Pregarskih ponikalnic in njim pripadajočih
dolin. Večinoma se jih omenja v povezavi s klimatogeografskimi in pedogeografskimi
študijami. Celostna geomorfološka analiza Pregarskih ponikalnic in njihovih dolin še ni bila
opravljena. Predvsem Malinska vala ali dolina Malinske se največkrat omenja v povezavi z
valami (Stojanovič, 2011). Poleg teh dveh poimenovanj je Malinska v Krajevnem leksikonu
zapisana tudi kot Malinska draga (Mesec, 1968). Melik (1960) opisuje vse te doline kot
tipične slepe doline. Tudi v govoru nekaterih prebivalcev Istre naletimo na izraz Malinska
vala.
Na Podgorsko-Rakitovskem krasu se vale omenja predvsem v zvezi z mikroklimatskimi
študijami oz. študijami minimalnih temperatur. Tukajšnje vale so znana submediteranska
mrazišča (Ogrin, 1991; Ogrin, Vysoudil, 2011). Vendar pa po pričevanju domačina iz Movraža,
prebivalci Rakitovca ne uporabljajo izraza vala. V krajevnem leksikonu Slovenije je omenjena
Petrinjska vala, t.j. »dolinica z rodovitnimi tlemi in izvirom vode, imenovanim Na vali« (Zega,
1968, str. 326). Rakitovške in Črnotiške vale leksikon ne omenja. Na temeljnih topografskih
načrtih v merilu 1:5.000 je omenjena Petrinjska vala; Črnotijska in Rakitovska vala pa nista
omenjeni. Poleg tega najdemo na TTN še nekatere druge lokacije, ki so označene s terminom
vala (Temeljni topografski ..., 1990c; Temeljni topografski ..., 1990d; Temeljni topografski ...,
1990e).
Kokole (1956) se je v svojem delu med drugim ukvarjal tudi s podoljem med Kubedom in
Sočergo, kjer naj bi po podatkih s topografskih (Temeljni topografski …, 1990a; Temeljni
topografski …, 1990b; Državna topografska …, 1995) in nekaterih turističnih kart (Primorska,
2013) ležale Gračiška, Smokavska, Lukinska in Sočerska vala. Kubejske vale temeljni
topografski načrti in državne topografske karte nimajo vrisane. Kokole nobene izmed teh
dolin ne poimenuje kot »vala«, temveč celotno pokrajino med Kubedom in Sočergo
obravnava kot sklenjeno podolje oz. »sklenjen pas nižjega sveta« (Kokole, 1956, str. 198).
Habič in sod. (1982) kot prvi raziskovalci zapišejo, da so doline na podolju med Gračiščem in
Sočergo t.i. »vale« (Gračiška vala, Smokavska, Lukinska in Sočerska vala). Kubejske vale ne
omenjajo. Izraz vala so razumeli kot kraško globel ob stiku fliša in apnenca, kot slepo dolino
in kot robno kraško polje. V Krajevnem leksikonu Slovenije sta omenjeni Gračiška vala zaprta kraška kadunja (Vilhar, 1968, str. 131) ter vala pri Sočergi, ki je poimenovana na dva
različna načina, kot »Sočerska vala« (Savnik, 1968, str. 137) in »Sočerška vala« (Vilhar, 1968,
str. 143). Kubejske in Lukinske vale Krajevni leksikon ne omenja. Pucer (2005) obravnava
»Sočerško« in »Lukinško« valo. Pojem vala tolmači predvsem kot prostor, kjer so se vaščani
ukvarjali s poljedelstvom in živinorejo (Pucer, 2005). Pri Lukinski oz. Lukinški vali zopet
opazimo manjše odstopanje pri poimenovanaju. Lukinsko valo obravnavajo tudi Habič in sod.
(1979) in sicer kot primer kontaktnega polja, torej polja na stiku apnenca in fliša. Na splošno
pa o vseh valah pod Kraškim robom pišejo kot o »dinarsko usmerjenih uvalah in podobnih
globelih«, ki so značilne za Nizko Čičarijo (Habič in sod., 1979). Največje terminološke
nejasnosti so bile najdene pri poimenovanju in lociranju Smokavske vale. Za njo se v literaturi
3

pojavljata dve imeni – Smokavska in Smokviška vala. Kokole (1956) uporablja izraz Smokviška
(suha) dolina, pri čemer ima v mislih dolino zahodno od Movraške vale in ne dejanske
Smokavske vale. Gre torej za dve različni dolini, ki se nahajata vsaka na svoji strani vmesnega
kraškega hrbta. Kokole je Smokviško dolino je opredelil kot dolino, ki vodi proti Movražu in
predstavlja zahodni del nekdanje skupne doline z Movraško valo. Leži severno od kraškega
hrbta Vele Griže, v njej pa leži tudi sama vas Smokvica, po kateri je dolina najverjetneje
dobila ime (Kokole, 1956). To isto dolino je Šiškovič (1999) poimenoval Smokavska suha
dolina. Na topografskih kartah v merilu 1:5.000 in 1:25.000 (Temeljni topografski …, 1990b)
opazimo, da se ta dolina deli na zahodno Malo valo in vzhodno Veliko valo. Na topografskih
(Temeljni topografski …, 1990a) in nekaterih turističnih kartah (Primorska, 2013) je označena
Smokavska vala, ki se nahaja južno od kraškega hrbta Vele Griže, jugovzhodno od Gračiške
vale in severno od Lukinske vale ter poteka prečno na dinarsko smer. S poimenovanjem tega
območja kot »Smokavska vala« se strinjajo tudi lokalni prebivalci v Movražu in Smokvici.
Habič in sod. (1982) zaključujejo, da je podolje med Gračiščem in Sočergo oz. flišni pas
zahodno od Lačne, hidrološko povezano. Po njihovo naj bi se vode iz Sočerske, Lukinske,
Smokavske in Gračiške vale stekale dalje v povodje Dragonje, Mirne in Rižane. Dodajajo še,
da naj bi obstajalo le malo možnosti, da bi se vode iz Smokavske vale podzemeljsko pretakale
v porečje Rižane. O razvodnici med Rižano in Mirno pa menijo, da je zelo težko določljiva,
hidrološka situacija teh dolin pa zapletena in ponekod še ne popolnoma jasna (Habič in sod.,
1982).
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Slika 1: Hidrogeološka skica Movraške, Gračiške, Smokavske, Lukinske in Sočerske vale

Vir: Habič in sod., 1982.
Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

kraški izvir
požiralnik
estavela
ponikalnica
površinsko razvodje
kraško razvodje
hidrogeološko razvodje
narivni rob
fotogeološki prelomi
poplavno območje
aluvij
koluvij
fliš
5

14
15

apnenci
usmerjenost odtoka podzemeljskih voda

Leta 1985 je bil izveden poskus sledenja voda z namenom ugotavljanja vodozbirnega
območja v zaledju izvira Rižane. Z njim je bila potrjena pripadnost ponikalnic v Gračiški in
Smokavski vali k izviru Rižane (Krivic in sod., 1987). Hkrati je bila razjasnjena velikost ozemlja
v zaledju izvira Rižane in pojasnjen je bil odgovor na vprašanje, od kod Rižani izdatne količine
vode. S to raziskavo so ovrgli teorijo, ki so jo postavili Habič in sod. (1982), ko je v stroki še
prevladovalo prepričanje o manjšem obsegu zaledja izvira Rižane. Po mnenju slednjih naj se
vode iz Gračiške in Smokavske vale ne bi stekale v Rižano.
Kokole (1956) je geomorfološko proučeval območje med Gračiškim podoljem in Čičarijo. Sem
spada ozemlje, ki leži zahodno od železniške proge med Zazidom in Rakitovcem, na zahodu
pa sega do povirja Rokave med Sočergo in Kubedom. Opisuje ga kot preplet »normalnih«
aktivnih rečnih dolin in grap ter suhih dolin in višjih slemen, vse v smeri severozahod jugovzhod. V svojem delu Morfologija Šavrinskega gričevja in njegovega obrobja je opisoval
tudi dolino pri Movražu, ki pa jo je imenoval »Movraška kotlinica«. Zapisal je, da jo s severa
in juga obdajata apniška pasova, osrednji del pa je vrezan v flišno cono. Dolino pri Movražu
je označil za zaprto kraško kotanjo. Zaprta kotanja je po definiciji v Geografskem
terminološkem slovarju (2005) kotanja (globel) s sklenjenim višjim obodom, značilna za
kraško površje. Kot zaprto kraško kotanjo elipsaste oblike, ki deluje kot kraško polje, jo
opisuje tudi Šiškovič (1999), za kraško polje pa so jo označili Habič in sod. (1982). Slednji so
Movraško valo opisali tudi kot slepo dolino, saj je na južni strani zaprta. Ogrin in Ogrin (2005)
sta jo opisala kot plitvo kotanjo. V Krajevnem leksikonu Slovenije je uporabljen izraz
»Movraška vala«, pri čemer je le-ta vezan na »obdobno poplavljeno kraško polje« (Vilhar,
Savnik, 1968). Habič in sod. (1979) Movraško valo opisujejo kot kraško polje v višini kraških
pretokov, primerjajo pa ga tudi z Laniškim poljem v hrvaški Čičariji, saj naj bi bili ti dve polji
istega tipa. V povezavi z Movraško valo se najdejo v literaturi tudi izrazi, kot so plitvi odtočni
kras in polkras Šavrinov (Habič in sod., 1979). Kulturno društvo Šavrini in anka Šavrinke,
Gobarsko in mikološko društvo Slovenske Istre, Prostovoljno gasilsko društvo Movraž ter
učitelji iz OŠ Dekani in OŠ Gračišče so izdelali učne liste za potrebe učnih programov
osnovnih šol, ki so obiskale Movraško valo. Definirali so jo: »Vala je zaprta kotanja, v bistvu
manjše kraško polje« (Sirotič Dobrila, 2016). Movraška vala je primerjana tudi z dolino pri
Velikem Dolu (zraven Dola pri Hrastovljah), saj naj bi si bili ti dve dolini med seboj podobni
zaradi rečnega vrezovanja v nekdanjo planoto v flišni coni (Kokole, 1956).
Z današnjo hidrološko situacijo v Movraški vali in podzemnim odtekanjem voda iz nje so se
prvi ukvarjali Habič in sod. (1982). Ugotavljali so prisotnost površinskih vodotokov ter
lokacijo kraških izvirov, estavel in požiralnikov ter podzemno usmerjenost voda, ki odtekajo
iz Movraške vale. Izviranja in ponikanja vode v Movraški vali niso natančno poznali, prav
tako niso znanstveno potrdili smeri podzemnega pretakanja vode. Zaradi tega so dvomili o
poteku razvodnice med porečjema Rižane in Mirne (glej sliko 1). Zaključili so, da je voda iz
Movraške vale najverjetneje povezana z izviri Sopota pod Krogom, ki odvajajo vodo v
porečje reke Mirne. Tako meni tudi Šiškovič (1999), ki navaja, da se voda voda iz Movraške
vale podzemno pretaka v porečje reke Mirne. Razvodnica med rižanskim in mirnskim
porečjem naj bi potekala po t.i. gračiškem pragu ali grebenu v višini 300 m, ki se nahaja med
Kubejsko in Gračiško valo (Šiškovič, 1999). Krivic, Bricelj in Zupan (1989) so leta 1987 opravili
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raziskavo v zaledju izvira Rižane, ki je obsegala tudi sledenje podzemnih voda na območju
Movraške vale. Z njo so znanstveno potrdili podzemno zvezo ponikalnice v Movraški vali s
porečjem reke Mirne. Glede na rezultate te študije pa Movraška vala nima povezave z
rižanskimi vodami (Krivic, Bricelj, Zupan, 1989).

4

OPIS PROUČEVANEGA OBMOČJA

4.1 Istra
Istra je polotok trikotne oblike. Njeno severno mejo predstavlja črta, ki poteka med Miljskim
zalivom pri Trstu in Preluškim zalivom severovzhodno od Reke. Istro na severozahodu
omejuje Tržaški zaliv, na zahodu Jadransko morje, na vzhodnem delu pa Kvarner. Njena
površina meri 3.476 km2. Politično razdeljena med tri države: Hrvaško, Slovenijo in Italijo.
Italiji pripada površinsko najmanjši del Istre: le severna stran Miljskega polotoka, to sta
občini Milje (Mùggia) in Dolina (San Dorligo della Valle). Severni del Istre, južno od
italijansko-slovenske meje, spada k Sloveniji. Največji del istrskega teritorija, kar 90% ali
približno 3.130 km2, pripada Hrvaški. Hrvaška Istra obsega vse ozemlje južno od ustja reke
Dragonje na severozahodu ter severnega dela Preluškega zaliva na severovzhodu. »Trojnost
Istre« je opazna tudi z geomorfološkega in geološkega vidika, saj jo razdelimo na tri
geomorfološko in geološko med seboj različna območja: Bela Istra, Siva Istra ter Rdeča Istra.
Bela Istra zavzema najvišji svet na severnem, severozahodnem in severovzhodnem robu
polotoka. Zajema gorski hrbet Učke in Čičarijo. Značilna je narivna in luskasta zgradba. Tako
ime je prevzela po golih kraških površinah, ki so le redko poraščene z vegetacijo in zato
precej bele barve. Siva Istra obsega osrednji del polotoka južno in jugozahodno od Bele Istre.
Od te je ločena z reliefno stopnjo, visoko tudi do 100 m. Tla so pretežno glinasta, od tod tudi
»siva« v poimenovanju. Zaradi tovrstne geološke zgradbe je ta prostor precej erozijsko
znižan in preoblikovan. Gre za gričevnato območje, presekano s številnimi rečnimi dolinami
in erozijskimi jarki, ki so jih ustvarili hudourniki. Najpomembnejši reki tega dela Istre sta
Mirna in Raša s svojima rečnima dolinama. Tam, kjer prevladujejo mehke kamnine (fliš),
imajo reke veliko mrežo pritokov, kjer pa je površje zgrajeno iz trdih karbonatnih kamnin, pa
so reke v površje vrezale globoke in strme kanjone. Tretja enota, ki zavzema južno in
zahodno obalo Istre, se imenuje Rdeča Istra. Ime je dobila po tukaj prisotni rdeči zemlji
(rdeča prst ali terra rossa). Geomorfološko gledano gre za kraški ravnik - nizko in uravnano
površje, ki sega od Piranskega zaliva do Plomina. Na vzhodu pa dosega višine do 400 m.n.v.
in se blago spušča proti morju. Ravnik je zgrajen je iz apnenca, zaradi česar so tu prisotni
kraški pojavi: škraplje, vrtače, uvale, jame, kraški izviri in ponori (Travirka, 2001; Istarska
enciklopedija, 2008). Istrska obala je skupaj s pripadajočimi otoki dolga 539 km. Zahodna
obala meri 327 km in je bistveno bolj razčlenjena kakor vzhodna. Tu so se zaradi apnenčaste
podlage tu izoblikovali globlji zalivi, uvale in rečna ustja, kar podaljšuje obalno črto. Dolžina
vzhodne obale pa znaša 212 km (Zemljeopisni podaci, 2016).
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Slika 2: Delitev Istre na Belo, Sivo in Rdečo Istro

Vir: Istarska enciklopedija, 2008.
Istra leži na strateškem območju Evrope, kjer se stikata dve pomembni gorski verigi – Alpe in
Dinarsko gorstvo. Severne planote Istre so del Jadranskih vrat - prehoda med Alpami in
Dinarskim gorstvom ter Sredozemljem. Tu vmes poteka glavna prometna pot med Furlansko
nižino in notranjostjo kontinenta. Jadransko morje iz osrednjega dela sredozemskega bazena
tu najgloblje sega v evropsko celino, tako je Istra že od antike pomembno prometno
trgovsko transevropsko vozlišče. Zaradi gospodarskih interesov in migracij so prav tu prihajali
v stik številni narodi in civilizacije oz. etnične grupacije, kot so Romani, Germani in Slovani.
Posledice benečanske oz. italijanske nadvlade opazimo še danes, saj je prebivalstvo še
posebej v zahodnih delih istrskega polotoka ohranilo romanski značaj. To se kaže v krajevnih
imenih, dvojezičnosti prebivalstva, navezanosti na italijanski prostor … (Travirka, 2001;
Istarska enciklopedija, 2008).

4.2 Slovenska Istra
4.2.1

Omejitev

Izpostavimo lahko problem razmejevanja in tudi poimenovanja obravnavanega območja Slovenske Istre. Za območje približno enakega obsega se v strokovni literaturi in laični
javnosti uporablja več kot deset imen: Šavrinsko Primorje, Šavrinsko gričevje, Šavrinska brda,
Koprsko Primorje, Slovenska Istra, Koprska pokrajina, koprska regija, Koprsko, Koprščina ...
Večinoma te enote nimajo točno določenih meja ali pa se je pojmovanje le-teh v zgodovini
spreminjalo. Tako se je tudi meja Slovenske Istre na severu večkrat spremenila. V času
avstroogrske je recimo segala do Milj in obsegala tudi Ricmanje, nato pa potekala proti
vzhodu, deloma obsegala Brkine in nato nadaljevala proti jugovzhodu (Gams, 1991). Mejo
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Slovenske Istre na severovzhodu danes pojmujemo tudi kot naravnogeografsko mejo
polotoka Istra. Poteka po severnem robu Čičarije in Slavniškega pogorja in se nadaljuje proti
Klancu pri Kozini in naprej po Glinščici na italijansko ozemlje do morja. Na severu in jugu se
meja Slovenske Istre ujema z državnima mejama z Italijo in Hrvaško. Po tej opredelitvi v
Slovensko Istro spada Slavniško pogorje, slovenski del Čičarije, Socerbski, Podgorski in
Rakitovski kras ter Kraški rob in Koprska brda (Ogrin, 2012).
4.2.2

Geološka zgradba

Placer razlaga, da je večina Istre del Jadransko-Apulijskega predgorja, ki predstavlja jedro
Jadranske mikroplošče. Zgrajena je iz kamnin Jadransko-Dinarske mezozojske karbonatne
platforme in iz flišnih kamnin, ki so nastale z degradacijo le-te. Jadransko-Apulijsko predgorje
meji na vzhodu na Dinaride in je na stiku z Dinaridi preoblikovano zaradi podrivanja
Jadranske mikroplošče (Istre) pod Evrazijsko litosfersko ploščo (Placer, 2008).
Z vidika celotne Slovenske Istre geološka zgradba ne igra pomembnejše vloge pri
izoblikovanosti površja, saj je kamninska podlaga v tej geografski pokrajini razmeroma
enovita. Večinoma je to eocenski fliš z menjavanjem plasti laporja, peščenjaka, vložkov breč
in apnencev. Fliš je nastal v globokem morju s podvodnimi plazovi oziroma kalnimi tokovi, ki
so se sprožali s takratnega kontinentalnega pobočja v morje. Najpogostejši vzrok za proženje
tovrstnih plazov so bili potresi. Odlaganje fliša je potekalo tako, da so se najprej usedli večji
delci (iz njih so nastale plasti peščenjaka), sledili so finejši glineni delci (iz njih je nastal lapor),
vmes pa se je povrnila »normalna« morska sedimentacija (vmesne plasti apnenca), (Natek,
Stepišnik, Repe, 2012). Kasneje se je zaradi delovanja tektonike morska gladina znižala,
kamnine so se prelamljale, gubale in dvignile na površje, kakor jih lahko najdemo še danes
(Klif, 2016). Barva peščenjakov je siva do zelenkasta, a so peščenjaki na površju podvrženi
zunanjim silam in so zaradi tega spremenili barvo v rjavo do rumeno. Laporji so sivi in
modrosivi. Fliš oz. eocenski klastični sedimenti so na erozijo precej neodporni, zato so se na
tem ozemlju izoblikovale grape. Posebno močno se tu kaže vodna erozija, zlasti na lapornatih
pobočjih se rastlinska odeja v veliko primerih sploh ne more obdržati. Neposredno ob obali
pa sedimente oblikuje abrazija oz. morska erozija, ki v njih tvori izrazite klife (Pleničar,
Polšak, Šikić, 1973).
Druga pomembna enota je Kraški rob - območje Palmanovskega narivnega preloma (v
Sloveniji ga imenujemo tudi Črnokalski narivni prelom). Kraški rob je v bistvu Zunanjedinarski
naluskani pas na stiku Jadranske in Evrazijske litosferske plošče. V miocenu je prišlo do
sukanja Jadranske mikroplošče v nasprotni smeri urinega kazalca in asimetričnega podrivanja
pod Dinaride (Placer, Vrabec, Celarc, 2010). Kraški rob se v tektonskem pogledu popolnoma
loči od ostalih delov Slovenske Istre. Poteka v dinarski smeri severozahod – jugovzhod. Tu
prevladuje luskasta struktura Čičarije, ki je sestavljena iz več kot 20 majhnih lusk - zelo
poleglih gub oz. manjših narivov. Luskasta struktura je nastala s prelamljanjem izoklinalno
nagubanih skladov z vrsto reverznih prelomov, ki so zelo na gosto prisotni, luske pa so ozke,
tako da npr. na območju Rakitovca dobimo na širini 1 km kar pet lusk. Luskasta struktura se
začenja med Rakitovcem in Zazidom in se nadaljuje proti Črnemu Kalu in Ospu ter dalje na
tržaško ozemlje v Italijo. Luske pa se kažejo še zahodneje od Kraškega roba (v smeri Kopra),
celo zahodneje od pasu nižjega površja ob zgornjem toku Rižane in Osapske reke. Te luske se
med drugim nahajajo v Hrastovljah, na kraških vzpetinah Krasca (272 m), Griža (263 m),
Lačna (451 m) ter na liniji Vela Griža (417 m) – Gradec (410 m) – Veliki Badin (359 m), ki ga
obdajata Gračiška in Lukinska vala. Če nadaljujemo proti zahodu, postaja luskasta zgradba
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vse manj očitna, a se najverjetneje nadaljuje, zakrita pod plastmi fliša. Tu erozija ni delovala
tako globoko, da bi na površju lahko videli tudi apnence, ki se nahajajo globlje spodaj. Skladi
vpadajo pretežno proti severovzhodu pod kotom od 20° do 40°. Na Kraškem robu se
menjavajo plasti alveolinskih in numulitnih apnencev ter manj odpornega fliša. V odpornejših
apnenčastih plasteh so nastale stene in strma pobočja, v slabše odpornih flišnih plasteh pa
so pobočja položnejša (Pleničar, Polšak, Šikić, 1973; Natek, Stepišnik, Repe, 2012).
Južno od Izole (in tudi Kopra) kot posebnost najdemo v eocenskih klastičnih kamninah še
svetlorjav brečasti foraminiferni apnenec (Pleničar, Polšak, Šikić, 1973).
Slika 3: Tektonska skica severne Istre

Vir: Placer, 2005.
Legenda:
1
2
3
4
5

Eocenski fliš in kvartarni sedimenti
Kreda, paleocen in eocen v karbonatnem razvoju
Normalni in zmični prelom
Reverzni prelom
Litološka meja med flišem in njegovo karbonatno podlago
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6
7
4.2.3

Narivnica Buzetskega narivnega preloma
Smer nagubanih plasti
Geomorfološki opis

Površje večjega dela Slovenske Istre je močno razčlenjeno in ima gosto hidrografsko omrežje.
Značilno je menjavanje slemen in med njimi globoko vrezanih dolin potokov in rek (Melik,
1960). Slemena so široka in ploska ter se kot dolgi hrbti vzporedno vlečejo na n.v. med 250 in
400 m v smeri vzhod – zahod (Natek, Natek, 2008). O uravnanosti slemen v Slovenski Istri
pričajo tudi nekatera ledinska imena, kot so Planjave (jugovzhodno od Puč proti dolini
Dragonje), Poljane, Ravan, Ravnica ter Ševa (Titl, 2000). Vrhovi slemen iz peščenjaka so bolj
uravnani kot vrhovi iz laporja, saj je prvi nekoliko odpornejši na delovanje eksogenih sil.
Lapor hitreje razpada in se preoblikuje pod vplivom vodne erozije ter je zato je še toliko bolj
presekan z vodnimi žilami in grapami (Melik, 1960). Ob izlivu večjih rek ob obali so se
oblikovale širše rečne doline, ki predstavljajo pomembne ravninske predele na območju
Slovenske Istre. Dejansko so dobile obliko rečnih dolin le tiste ob večjih vodotokih, pa še to le
v srednjem in spodnjem toku ob izlivu v morje (Melik, 1960). Posebna enota na
severovzhodnem delu Slovenske Istre je Kraški rob. Razteza se v dinarski smeri od
severozahoda proti jugovzhodu, od doline Glinščice na italijanski strani do pogorja Učke na
Hrvaškem. Območje je široko med 2,5 in 5 kilometri, v dolžino preko slovenskega ozemlja pa
meri slabih 20 km. Gre za pokrajino, kjer se kras prevesi v flišno gričevje Istre. Predstavlja
ostro strukturno in pokrajinsko ločnico, kakršne za slovenski prostor niso najbolj značilne, saj
Sloveniji običajno pripisujemo postopno prehodnost med pokrajinskimi tipi in ne tovrstnih
nenadnih sprememb v reliefu (Kraški rob, 2016).

5

VALE

5.1 Pregarske ponikalnice
Tržaška eocenska sinklinala se začenja med Savudrijo in Trstom in se v smeri proti
jugovzhodu oži. Gre za geološko enotno območje, kjer je površje večinoma zgrajeno iz fliša.
Predstavlja obliko trikotnika z vrhom nekje blizu Buzeta in osnovnico med Savudrijo in
Trstom. Severovzhodno krilo Tržaške sinklinale poteka ob jugozahodnem robu Krasa,
jugozahodno krilo pa predstavlja rob Savudrijskega polotoka. V obeh primerih tržaško flišno
kadunjo omejuje kras – na severovzhodu Podgorski kras, na jugozahodu pa Bujski kras. Ob
severovzhodnem robu, o katerem bo govora pozneje, opazimo močne znake gubanja in
narivanja apnencev na fliš ter menjavanja fliša z apnenci. Na jugozahodnem robu Tržaške
sinklinale, na meji z Bujskim krasom, pa tovrstne zaplate fliša med apnenci ne prevladujejo,
temveč docela pravilno prehajajo v antiklinalo Bujskega krednega hrbta. Plasti so le položno
nagnjene, kar pomeni, da so bili tu tektonski pritiski manj intenzivni (Melik, 1960). Zaradi te
situacije vse doline, ki so nastale na stiku Bujskega krasa in flišne tržaške sinklinale in se
nahajajo med Pregaro in Topolovcem, ne moremo opredeliti kot vale. Sem spadajo dolina
Tomjaka, Pergona z Miklinico, Malinska, dolina Bazujskega potoka ter dolini krajših
ponikalnic pri Štreni in pri Šuškičih. Doline ne potekajo v dinarski smeri in niso obdane z vseh
strani z apnenčastimi hrbti.
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5.2 Podgorsko-Rakitovski kras
Doline, ki so v literaturi opredeljene kot vale in se nahajajo na Podgorsko-Rakitovskem krasu,
so Petrinjska, Črnotijska in Rakitovska vala (Ogrin, Vysoudil, 2011). Tekom celotne linije
Rakitovec – Črnotiče – Petrinje sicer skladi vpadajo v dinarski smeri, a kljub temu Petrinjske,
Črnotijske in Rakitovske doline ne moremo opredeliti kot fenomen v Slovenski Istri. To pa
zato, ker niso z vseh strani obdane z apnenčastim višjim svetom. Ogrin (1991) navaja, da gre
v teh primerih za flišne proge, podolgovate vložke fliša med apnenci, ki so bile zaradi
selektivne erozije znižane že v predkraškem obdobju. Po nastopu zakrasevanja takim
dolinam pravimo suhe doline, ki so se ohranile kot sledovi nekdanjih vodotokov (Ogrin,
1991).

5.3 Kubejsko-Sočersko podolje
Na severnem robu tržaške eocenske sinklinale, med sklenjenim območjem fliša na jugu in
apnenca na severu, Melik izvzema »prehodni pas«, kjer se na kratke razdalje menjavajo
zaplate fliša in apnenčaste vzpetine. Ta pas obsega območje med Črnim Kalom, Podpečjo in
Movražem na vzhodu ter med Tinjanom, Kubedom in Sočergo na zahodni strani. V tem pasu
lahko opazimo znake močnega gubanja in narivanja apnencev na fliš (Melik, 1960). Znotraj
tega prehodnega pasu si od severa proti jugu sledijo Gračiška, Smokavska, Lukinska in
Sočerska vala. Poleg teh val je na se na tem podolju včasih omenja tudi Kubejska vala, ki pa
se v literaturi le redko zasledi.
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Karta 1: Vale na Kubejsko-Sočerskem podolju
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Slika 4: Gračiška vala z Gračiščem

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2016.
Smokavci, torej prebivalci Smokvice, nimajo vale v svoji vasi. Smokavska vala se nahaja
zahodno od Smokvice, preko kraškega hrbta. Na severu jo omejuje Gračiška vala in na jugu
Lukinska. Poteka v smeri od jugozahoda proti severovzhodu, kar prečno na vse druge vale, ki
se tudi nahajajo na Kubejsko-Sočerskem podolju. V Smokavski vali so imeli smokavci svoje
obdelovalne posesti, saj za njih v neposredni okolici Smokvice niso imeli pravih pogojev.
Domačini ne poznajo imena Smokviška vala (Savnik, 1968, str. 137-138; Knez, Knez, 2016;
Ugrin, 2016).
Gračiška, Smokavska, Lukinska in Sočerska vala so nastale z zakrasevanjem prvotne povsem
običajne doline, ki je potekala v smeri od severozahoda proti jugovzhodu ob Kubedskem
potoku. Na vzhodni strani teh val prevladujejo eocenski alveolinski apnenci, zahodna stran
pa je zgrajena iz eocenskega fliša. Apnenci so nagubani in narinjeni na fliš ter presekani s
prelomi. Ob stiku teh dveh kamnin potekajo glavni prelomi in tu se nahajajo požiralniki, v
katerih ponika voda, ki priteče z zahodnega flišnega obrobja. Gračiška, Smokavska, Lukinska
in Sočerska vala so med seboj hidrogeološko povezane in skupaj tvorijo nekakšno celoto.
Lukinske, smokavske in gračiške poplavne vode ob visokih vodostajih oblikujejo enotno
poplavno območje. Potoki, ki pritekajo v vale, so hudourniškega značaja, kar pomeni, da tu
ob intenzivnih padavinah vode zelo hitro narastejo in potem relativno hitro tudi odtečejo.
Dovolj vode je v hidrološkem omrežju v času subsredozemskega padavinskega viška (jeseni)
ter ob intenzivnih nalivih (Habič in sod., 1982). Na območju Gračiške in Smokavske vale so
bili leta 1985 opravljeni sledilni poizkusi z namenom ugotavljanja vodozbirnega zaledja izvira
Rižane. Dokazali so povezavo omenjenih val z izviri Rižane (Krivic in sod., 1987).
Gračiška, Smokavska, Lukinska, Sočerska vala ne ustrezajo opredelitvi fenomena val v tej
zaključni seminarski nalogi. Doline sicer potekajo v dinarski smeri, a so s kraškim hrbtom
obdane le s severovzhodne strani, drugod pa jih obdaja flišno gričevje.
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5.4 Movraška vala
5.4.1

Opredelitev

Movraška vala je edina dolina v Slovenski Istri, ki jo lahko na podlagi zastavljenih kriterijev
opredelimo kot geomorfološki fenomen. Movraška vala poteka v dinarski smeri, ima obliko
doline z nekraškim dnom in je naokrog skoraj v celoti obdana z višjimi apnenčastimi
vzpetinami. Izjema je njen skrajni severozahodni obrobni del, ki je zgrajen iz nekraških
kamnin.
Po mnenju zgodovinarja Milka Kosa nosi večina krajev v okolici Movraža slovanska imena,
Movraž pa je ena izmed redkih vasi z imenom neslovanskega izvora (Movraž, 2008). Movraž
se je v preteklosti imenoval Vallis Maurocena, Valmoraxa, Valmovrasa, Valle Morosa oz.
italijansko Valmorasa (Pucer, 2005). Zasledimo tudi druga imena, npr. Vallis Mauriaca ali
Valmoraza za časa Beneške republike sredi 13. stoletja. V Valmoraxa se je Movraška dolina
preimenovala v 15. Stoletju, zatem pa v Valmorasa in Valmorasse (Movraž, 2008). Prvi del
besede »vala« izhaja iz lat. besede »vallis« ali ita. »valle«, kar pomeni dolina. Drugi del pa se
najverjetneje nanaša na latinsko besedo »morum«, ki pomeni murva. Poleg opisane razlage
imena obstajajo tudi druge, ki Movraža neposredno ne povezujejo z dolino (Pucer, 2005).
Današnji Movraž smo nato poiskali na nekaterih starih zemljevidih, ki prikazujejo ozemlje
današnje Istre. Našli smo ga vrisanega na številnih kartah iz različnih obdobij pod različnimi
imeni, ki so zapisana zgoraj (Kladnik, Pipan, Gašperič, 2014).
5.4.2

Lokacija

Movraž je vas v Mestni občini Koper in se nahaja na severnem robu Movraške vale. Od
Gračišča je oddaljen približno 5 km. Sem lahko dostopamo s štirih strani: iz Rakitovca po
jugozahodnem pobočju Rakitovske planote, od Mlinov pod Krogom blizu slovensko-hrvaške
meje, z glavne ceste severozahodno od Lukinov ter iz Gračišča in naprej mimo Smokvice.
Movraška vala poteka v dinarski smeri od severozahoda proti jugovzhodu in jo na
jugozahodni strani zapira podolgovat kraški hrbet z vzpetinami Krog nad Mlini, Veliki Badin
(359 m), Gradež nad Sočergo (413 m), Vela Griža ali Lukinski hrib (417 m) ter Brgod (323 m).
S severovzhodne strani pa jo obdaja Rakitovsko-Movraška planota s Kukom (498 m), Velikim
Gradežem (507 m) in Stražnico nad Dvori (403 m).
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Karta 2: Lokacija Movraške vale
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Slika 5: Pogled na Movraško valo s severa

Tjaša Vezovnik, 2016.
5.4.3

Dimenzije

Movraška vala meri v dolžino približno 3,5 km in v širino med 200 in 800 m. Najožji del (210
m) je severozahodno od Movraža, južno od Movraža pa se razširi (Šiškovič, 1999).
5.4.4

Geološke značilnosti

Začetek nastajanja in oblikovanje Movraške vale sega v srednji eocen, približno 40 milijonov
let nazaj. Do tedaj je bilo površje pod morsko gladino, nato pa se je morje začelo postopoma
umikati zaradi močnega tektonskega delovanja. To je povzročilo gubanje zemeljskih plasti in
njihov dvig, ponekod pa je prišlo tudi do lomljenja in narivanja starejših apnenčastih plasti
nad mlajše flišne. Produkt vseh teh dogajanj je današnja luskasta zgradba površja, ki je
najbolj vidna na stopnjah Kraškega roba (Šiškovič, 1999). Za to območje je značilno
menjavanje apnenčastih hrbtov in vmesnih flišnih podolij z bolj ali manj izrazitimi reliefnimi
stopnjami. Podolja so oblikovali vodotoki, ki so po njih tekli v predkraški dobi in jih
poglabljali. Eno takih podolij je bilo tudi Movraško-Smokavsko, po katerem se je pretakal
manjši vodni tok, ki je odtekal proti Gračiški vali in se izlival v večji vodotok, ki nato odtekel v
reko Rižano. Ta dolina, predhodnica današnje Movraške vale, se je širila predvsem na
vzhodni strani, kjer so danes tudi razvite strukturne terase (Kokole, 1950). V miocenu in
pliocenu, pred približno 35 milijoni let, se je začelo zakrasevanje. Vodni tokovi so tedaj
poniknili, najdlje pa so se zaradi večje vodnatosti ohranili prav na območju Movraške vale.
Voda je tako erozijsko samo še dodatno poglabljala in širila dolino, dokler ni dobila približne
današnje podobe (Šiškovič, 1999).
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Karta 3: Geološka karta Movraške vale z okolico

Vir: Osnovna geološka ..., 1987.
Legenda:
kvartar: aluvij

srednji eocen: lapor

srednji eocen: menjavanje peščenjaka in laporja, klastčnih kamnin z vložki
fosfolifernega apnenega konglomerata in breče ali apnenega peščenjaka
zgornji paleocen: alveolinski apnenec

luska

Kamninska osnova Movraške vale so eocenski apnenci, ki gradijo poleg vale tudi kraške hrbte
in planote v okolici. Nižji predeli Movraške vale in njen severozahodni del so zgrajeni iz fliša –
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laporja z malo peščenjaka (Šiškovič, 1999). Ta prelaz na severozahodu, ki vodi proti Smokvici
oz. Smokavski suhi dolini, je tudi edini del, kjer vala ni obdana z apnenci. Na jugozahodni
strani je Movraška vala obdana s kraško planoto Kras z vrhovi Krog nad Mlini, Veliki Badin,
Gradež nad Sočergo, Vela Griža ali Lukinski hrib ter Brgod. S severovzhodne strani pa jo
obdaja Rakitovsko-Movraška planota s Kukom, Velikim Gradežem in Stražnico nad Dvori
(Šiškovič, 1999; Movraž, 2016). Najstarejši apnenci so iz spodnjega eocena. Iz njih so zgrajeni
kraški hrbti in planote okrog Movaške vale. Dno vale je prekrito z več metrov debelimi nanosi
peščeno-ilovnate frakcije, ki so jih nanesli potoki (Šiškovič, 1999). Obrobje vale torej skoraj v
celoti sestavljajo apnenčasti hrbti z izjemo ozkega prelaza proti Smokvici, ki je flišnat.
Skica 1: Poenostavljen prikaz geološkega prereza Movraške vale

5.4.5

Hidrološke značilnosti

5.4.5.1 Površinski vodotoki

V Movraški vali so prisotne tako površinske kot tudi podzemeljske (kraške) vode. Površinske
vode so le občasne in pritekajo s flišnega obrobja po grapah navzdol ter oblikujejo izgonske
struge ob vstopu na poplavno ravnico. Ponikajo v požiralnikih na dnu Movraške vale. So
hudourniške narave, kar pomeni, da zelo hitro narastejo, lahko poplavijo in na koncu
relativno hitro tudi odtečejo. V Movraško valo pritekajo trije občasni potoki: Slivje, Dužica in
Podbrég (Habič in sod., 1982).
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Slika 6: Povirje potoka Slivje

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2016.
5.4.5.2 Kraški izviri

V tem podpoglavju bomo opisali kraške izvire, ki so bili najdeni na območju Movraške vale.
Izbrani izviri so najznačilnejši za Movraško valo.
1. Sušec/Sšc
Sušec ali ljudsko »Sšc« je kraški izvir na severu Movraške vale. Gre za močan izvir, ki pa ni
stalen. Voda se v njem pojavi, ko dežuje na bistriškem ali v Čičariji ter ob obilnih padavinah
nad severnim obrobjem Movraške vale (Knez, Knez, 2016).
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Slika 7: Sušec

Vir: Sirotič Dobrila, 2016.
2. Puć
Puć je manjši kraški izvir v kotanji na severnem delu Movraške vale. Zanj drži, da tekom leta
nikoli ne presahne (Knez, Knez, 2016; Sirotič Dobrila, 2016).
Slika 8: Puć

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2016.
3. Šturek
Izvir Šturek se nahaja na severnem obrobju vale, pod Kukom. Je najmočnejši izvir v Movraški
vali. Zanj velja, da naj ne bi še nikoli popolnoma presahnil, le v času poletne suše se lahko
pretok izredno zmanjša. Leta 1955 je bil zajet za potrebe višinskega vaškega vodovoda,
danes pa ta vodovod ni več v uporabi, saj je naselje priključeno na Rižanski vodovod Koper
(Vilhar, Savnik, 1968; Knez, Knez, 2016).
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4. Pod Črno steno
Izvir Pod Črno steno je pomemben izvir na obrobju Movraške vale, sicer že bolj na
smokavskem kot movraškem. Gre za močan kraški izvir, ki priteka iz žive skale (Vilhar, Savnik,
1968).
5. Pr' mlaki
Izvir Pr' mlaki se nahaja na južnem obrobju Movraške vale na območju Bujek. Gre za manjši
izvir, ki pa je stalen (Knez, Knez, 2016).
5.4.5.3 Kraški požiralnik

Kraški požiralnik Pr' rupi se nahaja na vzhodnem delu Movraške vale, pod severovzhodnim
apnenčastim robom kraških planot Movraške vale. Območje se imenuje Konfini ali Mejaši
(beseda konfin izvira iz italijanske besede confine in v prevodu pomeni meja). Kraški
požiralnik pravzaprav sestavljata dve rupi, ki sta med seboj oddaljeni približno 30 m.
Požiralnik je prekrit s skalami, ki so jih sem navozili domačini, da bi ob poplavah v vali
preprečili zamašitev požiralnika in zagotovili čim hitrejši odtok vode. Poleg dveh rup je blizu
še majhna razpoka v tleh, nekakšna ožina med skalama, skozi katero je tudi možno, da izvira
in ponika voda. Po besedah lovca naj bi prav iz te razpoke pod pritiskom, v curku, izvirala
podzemna voda. Celoten sistem rup pa v bistvu deluje kot ponor, v katerem voda običajno
ponika, v času velikega deževja pa iz njega voda tudi izvira. Govorimo torej o estaveli (Knez,
Knez, 2016; Sirotič Dobrila, 2016).
Slika 9: Rupa 1

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2016.
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Slika 10: Rupa 2

Vir: Sirotič Dobrila, 2016.
5.4.5.4 Pućić

Puć je vodni objekt, zgrajen na kraškem (apnenčastem) svetu ter na flišnem svetu v Istri in
Brkinih (Sirotič Dobrila, 2016). V Istri se jim najpogosteje pravi puć, na Krasu pa jim domačini
rečejo lokva. Ostali izrazi so še kal, vaška, mlaka, lokev ... (Trampuš, Babič, 2003). Po razlagi
SSKJ je kal plitvejša kotanja s stoječo vodo, tudi mlaka, razmočen, zamočvirjen kraj (Slovar
slovenskega ..., 2000). Grajeni so bili z namenom napajanja živine, saj je bilo na teh območjih
občasno prisotno pomanjkanje vode. Ponavadi so jih gradili v naravni kotanji ali pa so jih na
primernem mestu izkopali in obložili z ilovico (Sirotič Dobrila, 2016).
Pućić je ime za velik puć, ki se nahaja na jugovzhodnem delu Movraške vale. Kotanja, v kateri
je nastal puć, je naravnega nastanka, ljudje pa so jo potem obdelali in obkrožili s kamenjem.
Po pričevanjih domačina iz Dvorov so Pućić obzidali pred približno 200 leti (Sirotič Dobrila,
2016). Na spodnji sliki se kamenja, s katerim je puć obzidan, ne vidi, saj je prekrit z vodo, a če
stopimo na rob puća, ugotovimo, da se tik pod gladino vode nahaja kamenje. Pućić je stalen
vodni vir in čez celo leto ne presahne. Tudi v času pomanjkanja padavin se ne izsuši
popolnoma. Zgrajen je bil tako, da se vanj steka deževnica, neprepustne lapornate plasti pa
preprečujejo odtekanje vode. V zadnjih letih je bil tudi obnovljen (Trampuš, Babič, 2003;
Knez, Knez, 2016). Pući so stoječa voda na območju Istre in tudi Krasa, uvrščeni so med
antropogena sladkovodna mokrišča in predstavljajo pomemben habitat za mnoge rastlinske
in živalske vrste. Njihova funkcija je zadrževanje vode, pa tudi prečiščevanje. Nekoč je bil
pomemben vodni vir za napajanje živine, danes pa služi le še za ohranjanje biotske pestrosti,
omenja se jih tudi v povezavi s procesom okoljskega izobraževanja in osveščanja ljudi
(Trampuš, Babič, 2003).

23

Slika 11: Pućić

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2016.
5.4.5.5 Porečje Movraške vale

Najnižji stalni izviri voda, ki odtekajo iz Movraške vale in na dan ponovno prihajajo ob
slovensko-hrvaški meji, so kraški izviri z imenom Ara. Nahajajo se dobrih 20 m pod vhodom v
Jamo pod Krogom v višini okrog 120 m. Občasna kraška izvira, ki sta tukaj prisotna, sta še
Sušec in Sopot. Od najbližjih požiralnikov v Movraški vali sta oddaljena približno 800-1000
m. Izvir Sušec se nahaja okrog 500 m jugovzhodno od Jame pod Krogom pod prepadno steno
na nadmorski višini okrog 160 m, izvir Sopota pa na koti 145. Vsi omenjeni izviri so od naselja
Movraž oddaljeni približno 3 km in že spadajo na ozemlje Republike Hrvaške (Habič in sod.,
1982; Zagoršek, 2009; cv: Rižanski vodovod, 1985; Šiškovič, 1999).
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Skica 2: Hidrogeološka skica Movraških voda

Vir: Habič in sod., 1982.
V zaledju izvira Rižane je bila dne 6. maja 1987 opravljena raziskava, ki je med drugim
obsegala sledenje podzemnih voda na območju Movraške vale. Poleg ponikalnice v Movraški
vali je bilo sledenje izvedeno še na Račiških ponikvah na Podgrajskem podolju in v Danah pri
Vodicah na Hrvaškem. Opazovani so bili izviri od Ospa, Rižane, izviri v dolini Mirne in
Bračane, do izvirov v Kvarnerskem zalivu. V Movraški vali je bil izbran požiralnik med
Movražem in Dvori na 170 m. n. v., v katerega so bili injicirani bakteriofagi. Vodne razmere
so bile v času injiciranja sledila ugodne, saj je bilo vodno stanje visoko - požiralnik v Movraški
vali je bil zalit z vodo. Taki pogoji zagotavljajo zadosten pretok vode v podzemlje na sicer bolj
slabo vodnatem ponoru v Movraški vali. Rezultati analize vzorcev so pokazali, da obstaja
zveza s ponikalnico v Movraški vali in izviri Ara, Sopot in Slapi v Mlinih ter z izvirom Bulaž pri
Istrskih toplicah. Koncentracije bakteriofagov v vzorcih vode pri izviru Bulaž so bile nizke,
časovni zaostanek med ponikanjem iz ponovnim izviranjem vode pa velik, zato obstaja
možnost, da se v tem izviru poleg movraških voda pojavlja tudi del voda Bračane in Mirne, ki
tečeta v zaledju izvira Bulaž. Poleg neposredne podzemne povezave med Movraško valo in
izvirom Bulaž, je možna tudi posredna povezava - preko izvirov v Mlinih in površinskega toka
Bračane do izvira Bulaž. Ta povezava še ni bila preverjena, a bi bilo možno z direktnim
injiciranjem sledila v Bračano in nato s spremljanjem vzorcev na Bulažu preveriti tudi to
teorijo. Nobeno od uporabljenih sledil v tej raziskavi se ni pojavilo na izviru Rižane, s čimer je
25

bila morebitna povezava Movraške vale s porečjem Rižane v celoti ovržena (Krivic, Bricelj,
Zupan, 1989).
Slika 12: Opazovalna mreža z rezultati sledilnih poskusov v zaledju izvira Rižane

Vir: Krivic, Bricelj, Zupan, 1989.
Legenda:
1
obarvan požiralnik
2
opazovani izvir
3
ugotovljena smer in navidezna hitrost podzemne vode (glavna, stranska in
nezanesljiva povezava)
4
opazovana vrtina
5
vodomerna postaja z limnigrafom
6
vodomerni profil
5.4.5.6 Poplave

Za Movraško valo so značilne poplave. Večinski krivec za poplave so kraške vode. Vode, ki
podzemno pritekajo v valo, se zbirajo v zaledju Movraške vale - na bistriškem in v Čičariji
(Knez, Knez, 2016). Površinske vode, ki v valo pritečejo s flišnega vodozbirnega območja,
prispevajo k poplavni ogroženosti le manjši delež oz. poplav ne povzročajo. Poplave so
hudourniške narave, nastopijo dvakrat do trikrat letno, navadno v zimskih ali jesenskih
mesecih v času sredozemskega padavinskega viška. Poleg tega pa lahko poplavlja tudi
spomladi in poleti ob hudih nalivih (Habič in sod., 1982; Knez, Knez, 2016). Poplave so bolj ali
manj kratkotrajne, saj običajno voda odteče že po dveh do treh dneh in se v vali le izjemoma
zadržuje dlje od enega tedna. Ob visokih poplavah, ko globina vode doseže tudi 2 m, je
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glavna cesta Movraž – Dvori zalita z vodo, poplavljenih pa je okrog 35 ha njiv in travnikov
(Habič in sod., 1982). Konec avgusta 2003 so bile v Movraški vali največje poplave v zadnjih
nekaj letih. Po letu 2003 je jezero še približno dvakrat doseglo cesto Movraž – Dvori, sicer pa
poplav večjega obsega od tedaj ni bilo. Manjše poplave pa se pojavljajo prav vsako leto.
(Knez, Knez, 2016). Poplave so najpogostejše v spodnjem (jugovzhodnem) delu vale, kjer vala
dobi izgled presihajočega jezera (Habič in sod., 1982; Knez, Knez, 2016). Prebivalci Movraža
trdijo, da poplavne vode ne dosežejo naselij Movraž in Dvori, prav tako pa tudi ne poplavlja
njiv, ki so urejene na (nekoliko višjem) obrobju vale in ne na samem dnu. V osrednjem delu
vale ni njiv, ampak so travniki, ki se v času visokih vod spremenijo v jezero.
Slika 13: Movraško jezero

Vir: Knez, 1999.
Poplavne vode odtekajo skozi kraške požiralnike oz. estavele (Pr' rupi) na dnu polja, na kar
sklepamo po strugah v površju, ki vodijo do estavel in se naprej ne nadaljujejo (Habič in sod.,
1982; Šiškovič, 1999).
5.4.6

Geomorfološke značilnosti

Movraška vala je elipsaste oblike in je z vseh strani obdana z višjim svetom. Na severozahodu
se začenja pod 220 m visokim pragom oz. prevalom v bližini Smokvice in se od tod rahlo
znižuje proti jugovzhodu do nekje 167 – 169 m.n.v. v okolici Pućića in se končuje na
položnem apnenčastem pragu, uravnanem na 200 – 210 m.n.v. ob vasi Dvori (Šiškovič,
1999). Glavno vlogo pri poglabljanju jugovzhodnega dela Movraške vale so imeli erozijskodenudacijski procesi. Dno vale je bilo izdatneje poglobljeno v dveh fazah kraškega
poglabljanja. Sprva se je poglobilo za okrog 20 m, nato pa še za dodatnih 30 m. To je
razvidno iz položaja erozijskih polic pri Ravnah v jugozahodnem delu vale in na Goričici.
Goričica je osamljen grič na južnem delu vale, zahodno od ceste Movraž - Dvori z nadmorsko
višino 179 m (Habič in sod., 1982). V primerjavi z ostalimi valami na Smokavsko-Gračiškem
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podolju je Movraška vala najnižja. Dno ostalih val je na n.v. med 200 in 300 m, najnižji deli
Movraške vale pa se spustijo pod 170 m.n.v. (Šiškovič, 1999). Preden je območje današnje
Movraške vale začelo zakrasevati, so bile tu prisotne površinsko tekoče vode. Zakrasevanje
se je začelo v miocenu in pliocenu (pred približno 35 milijoni let), ko so vodotoki poniknili. V
primerjavi z ostalimi valami so se površinski tokovi najdlje obdržali prav v Movraški vali, zato
se je vala samo še dodatno erozijsko poglabljala in ima danes najnižje ležeče dno (Šiškovič,
1999). Na ostalih predelih ni tovrstnih sledov, saj segajo denudacijski bregovi enakomerno
do dna Movraške vale. Na južni strani je vala tudi precej zaprta in zato daje vtis nekakšne
slepe doline. S severovzhoda in jugozahoda jo obdajajo apniški hrbti z uravnavami na 400 –
500 m.n.v. Najnižji preval čez apniški hrbet na jugu je nekakšna suha dolina, ki obvisi nad
prepadnimi stenami v Krogu na višini okrog 210 m (Habič in sod., 1982).
Slika 14: Goričica

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2016.
Ko primerjamo severno obrobje Movraške vale z njenim južnim obrobjem, opazimo, da se
severovzhodni rob Movraške vale (Rakitovsko-Movraška planota) proti dnu vale preveša z
razmeroma strmim pobočjem ali celo z zelo strmo kraško stopnjo. To stopnjo imenujemo
tudi Movraške stene. Na jugozahodu (predvsem severovzhodno pobočje Krasa, na območju
Dobravice) pa se apnenčasti hrbet ne prevesi naravnost v dno vale, temveč se najprej
relativno strmo spusti v plitvo suho dolino Podgradec in šele zatem postopoma prehaja proti
dnu vale (Šiškovič, 1999).
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Slika 15: Severno obrobje Movraške vale

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2016.
Slika 16: Južno obrobje Movraške vale

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2016.
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Karta 4: Višinski pasovi Movraške vale z okolico

Celotna vala ni niti geološko niti geomorfološko enotna, saj je geomorfološka slika zelo
kompleksna in tudi geološko pestra (Habič in sod., 1982). Kljub geološki osnovi se pravi kras
tod ni razvil oz. je slabo razvit z malo kraškimi pojavi. Omembe vredni so ponori in estavele v
vali ter spodmoli, žlebiči in škraplje, ki jih najdemo ponekod na pobočjih (Šiškovič, 1999). V
severnem delu Movraške vale se končuje flišna cona v smeri severozahod – jugovzhod.
Prekrita je z rečnimi nanosi, ki prekrivajo živoskalno podlago, tu se pa končujeta tudi dve
izgonski strugi hudourniških potokov (Habič in sod., 1982). Na flišnem delu na obrobju
Movraške vale in na njenem severozahodnem delu so zaradi primernih tal urejene
obdelovalne terase, na katerih gojijo vinsko trto in sadje. Na peščenih in ilovnatih sedimentih
na dnu vale je s pedogenezo nastala prst. To so domačini izrabljali za kmetijsko pridelavo,
predvsem se je razvilo poljedelstvo ali pa prostor poraščajo travniki. Kmetijstvo je bilo razvito
na območju celotne vale, razen v spodnjem delu, kjer je (še danes) preveč močvirnato in
zakisano (Šiškovič, 1999).
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Najpomembnejši vodotok v Movraški vali je potok Slivje, saj je izoblikoval vršaj, na katerem
je potem nastala vas Movraž (Šiškovič, 1999).
Slika 17: Vršaj

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2016.
Stopnje v Kraškem robu nad Sočergo, Črnim Kalom in Movražem so nastale zaradi
tektonskega delovanja – gubanja in narivanja starejših apnenčastih plasti na mlajše flišne ter
prelamljanja teh gub. Temu pravimo luskasta zgradba Kraškega roba. Na obrobju Movraške
vale lahko opazimo na ta način nagubane in prelomljene Movraške stene (Sirotič Dobrila,
2016). Stena nad Movražem v višino meri 35 m in se proti jugovzhodu prelamlja in proti
vzhodu naglo izklini (Knez, 1999).
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Karta 5: Geomorfološka karta s hidrološkimi elementi

V okolici Movraške vale, na kraških planotah, ki jo obdajajo, se nahajajo jame. Tu so jama Tri
učke, jama Za Krogom ali Pod Krogom, Partizanska jama, jama nad Gostimi dolinami, jama v
Vambrovci, jama Pr' kala in jama Na Rodinah (Knez, 1999).
5.4.7

Mikroklima

V splošnem podnebne razmere v Movraški vali ne odstopajo bistveno od preostalega dela
Slovenske Istre, a to še ne pomeni, da nima vala svojih klimatskih posebnosti. Pojavljajo se
temperaturna odstopanja na mikroravni glede na razmere v okolici. Povprečna januarska
temperatura v Portorožu glede na 30-letno referenčno obdobje 1961-1990 je 4,9°C,
povprečna julijska pa 22,6°C (Portorož, 2016). V zaledju v Movraški vali so temperature
nekoliko nižje. Predvsem velja izpostaviti nižje povprečne januarske temperature, ki se
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gibljejo med 2°C in 2,5°C, povprečne julijske temperature pa so med 21°C in 22°C. Značilen je
temperaturni obrat oz. inverzija, ki je izrazit zlasti v zimski polovici leta. Nastane zaradi
zadrževanja hladnejšega zraka na dnu doline, z višino pa temperaturni gradient raste. Zaradi
zaprtosti je v Movraški vali ta pojav glede na ostale vale na območju Kraškega roba še toliko
bolj opazen. Pomembna posledica takega reliefa in inverzije je tudi krajše vegetacijsko
obdobje v valah, v primerjavi s priobalnim območjem kasni za približno 10 dni (Šiškovič,
1999). Letne padavine dosegajo 1300 mm z viškom spomladi in jeseni. Pozimi lahko tukaj
tudi sneži. Najpogostejši veter je burja, ki nastane zaradi prelivanja kontinentalnih zračnih
mas čez kraške planote proti Sredozemlju (Šiškovič, 1999). Po močnih temperaturnih obratih
izstopajo tudi ostale vale oz. fluviokraška podolja na prehodu kraškega v flišni del Slovenske
Istre, doline pregarskih ponikalnic (Malinska) in kraške kotanje na Podgorsko-Rakitovskem
krasu. To so prava subsredozemska mrazišča. V Črnotijski »vali« (n. v. 385 m) je bila 19. 12.
2010, ob zelo dobrih pogojih za ohlajanje zraka, ko je površje prekrivala tudi snežna odeja,
izmerjena do sedaj najnižja temperatura v Slovenski Istri, –20,7 °C. Istega dne je bilo v
Petrinjski »vali« –20,5 °C, v Malinski –18,0 °C in v Gračiški »vali« –16,5 °C (Ogrin, Vysoudil,
2011).
Slika 18: Sneg v Movraški vali

Vir: Šiškovič, 1999.

6

SINTEZA

V zaključni seminarski nalogi smo želeli opredeliti, katere globeli ali doline, ki se nahajajo v
Slovenski Istri, so vale in katere niso. Geomorfološki fenomen ali valo v Slovenski Istri smo
opredelili kot globel z nižjim (ravnim) svetom iz fliša, ki je naokrog z vseh strani obdana z
višjimi apnenčastimi planotami/hrbti in poteka v dinarski smeri. Kot geomorfološki fenomen
smo lahko deloma opredelili le Movraško valo. Gre za dolino z nižjimi predeli iz fliša, naokrog
pa je skoraj v celoti obdana z apnenčastimi planotami ter poteka v dinarski smeri. Movraška
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vala samo na severozahodu nima apnenčastega obrobja, namesto tega je ta predel zgrajen iz
fliša. Pri proučevanju smo ugotovili, da v Slovenski Istri najdemo več dolin, ki jim domačini
pravijo vale. Vala je po mnenju nekaterih prebivalcev Slovenske Istre vsaka ravnina, ki je po
površini večja. Velikost je tu sorazmerna z velikostjo vasi. Če je vas večja, je navadno tudi
vala večja, saj je vsaka vas izbrala največjo dolino v okolici in jo imenovala za valo. Zanimivo
je tudi dejstvo, da se vale nahajajo na specifičnem delu Slovenske Istre in ne povsod. Svojo
valo imajo v Movražu, Sočergi, Lukinih, Gračišču, morda tudi v Kubedu, imajo jo pa tudi
smokavci. Območje, ki se nahaja pod Kraškim robom, je torej predel, kjer je ta beseda najbolj
razširjena. Ostale vale, ki se nahajajo v okolici Pregare in višje na Rakitovškem in Podgorskem
krasu, so v nekaterih virih opredeljene kot vale, v drugih pa ne. Valo naj bi po mnenju
nekaterih prebivalcev Istre imeli tudi v Malinski (Malinska vala), v Rakitovcu pa naj je ne bi
imeli. V literaturi se ponekod pojavlja Rakitovska vala, Malinska pa je ponekod zapisana kot
Malinska vala, drugod pa kot dolina Malinske. To je področje v znanosti, ki bi ga bilo
potrebno dodatno proučiti, saj so v obstoječi terminologiji in poimenovanjih teh dolin
manjša ali večja odstopanja. Proučiti bi morali vsako vas in s pomočjo domačinov ugotoviti
razširjenost uporabe termina vala in njegov pomen. V nasprotnem primeru v znanstveni in
strokovni literaturi pride do napačnih poimenovanj tovrstnih dolin v Slovenski Istri. Možno je
tudi, da se izraz vala povezuje predvsem z obdelovalnimi površinami oz. z nekim ravnim
površjem. V Dekanih domačini pravijo, da imajo »njive v vali«, s tem pa mislijo na uravnan
svet, ki ga obdelujejo. A kljub vsemu, temu ozemlju dekančani ne pravijo Dekanska vala. S to
raziskavo lahko potrdimo obstoj termina vala pri poimenovanju Movraške, Gračiške,
Smokavske, Lukinske in Sočerske vale, najverjetneje tudi Kubejske vale, kot posebno
geomorfno obliko pa lahko izpostavimo Movraško valo, ki je edina v Slovenski Istri. Drugod
po Slovenski Istri nižji svet imenujemo drugače, npr. dol ali dolina.
V današnjih zemljepisnih imenih po Slovenski Istri se koren »val« v besedi med drugim
pojavlja v naslednjih naseljih ali zaselkih (Pucer, 2005):


Valmarin - zaselek pri Škofijah,

 Valdoltra – del današnjega Ankarana, v antiki se je imenoval »Ultra«, italijansko
»oltre«, kar pomeni onstran, preko, dolina pa je »valle«, skrajšano »val« in tako je
nastala Valdoltra (Valle d'Oltra), torej dolina onstran Koprskega zaliva,
 Na Vali - domače ime za skupino hiš, ki se nahajajo v zaselku Kortine pri Rižani.
Na nekaterih starih zemljevidih, ki prikazujejo Slovensko Istro, smo našli tudi stara
poimenovanja, ki spominjajo na besedo vala:
-

Valle di Stagnon (zaliv pri Kopru, Škocjanski zatok),

-

Valle di Campi (pri Kopru),

-

Vallone di Capodistria, Valle di Capodistria (Koprski zaliv),

-

Vallone di Pirano (Piranski zaliv),

-

Valle di Strugnano (dolina),

-

Valle di Fasano, Valle di Fasan,
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-

Valisella (Seča),

-

Valle di Sicciole.

Raba termina »vala« ali njemu podobne izpeljanke, ni omejena samo na območje Slovenske
Istre, saj se pojavlja tudi v sosednjima Italiji in Hrvaški, a smo jih zasledili predvsem na
istrskem ozemlju. Na starih istrskih kartah je beseda vala pomenila predvsem morski zaliv.
Zanimivo je poimenovanje Savudrijskega zaliva, saj mu v nekaterih primerih še danes pravijo
Savudrijska vala. Zalivi so (bili) npr.: Val di Piano (pri Savudriji), Valle di Muggia, Valle di
Capodistria, Valle di Pirano ipd. Besedo vala ali izpeljanko te besede najdemo v zemljepisnih
lastnih imenih nekaterih krajev na območju polotoka Istra. V hrvaški Istri se kraj Bale (pri
Puli) še danes v italijanščini imenuje Valle in je ohranjen zaradi dvojezičnosti na tem
območju. V tem delu Istre pa najdemo še veliko naselij, ki spominjajo na to besedo. Mednje
sodijo recimo Valtura, Valbandon, Valbonaša, Valica ... V hrvaški Istri, južno od slovenske
meje, najdemo celo reko z imenom Vale. V italijanski Istri je v tem pomenu najbrž tudi občina
Dolina, ki jo v italijanščini imenujemo San Dorligo della Valle.
Beseda »valle« v italijanščini pomeni dolina, izhaja pa iz latinske bedese »vallis«. Iz te besede
so verjetno nastala poimenovanja v indoevropskih jezikih, saj razne »vale« najdemo tudi
drugod po Evropi (Val d'Isere, Valle d'Aosta ipd.). V slovenskem delu Istre bi lahko bile »vale«
nekakšen geomorfološki fenomen, saj gre morda za posebne doline, ki potekajo v dinarski
smeri, njihovo dno je zgrajeno iz fliša, okrog pa so obdane z apnenčastimi vzpetinami. Taka je
skoraj v celoti Movraška vala.
Movraška vala se nahaja pri vasi Movraž v Mestni občini Koper pod Kraškm robom.
Omejujejeta jo kraška hrbta na severovzhodni in jugozagodni strani, na jugovzhodu
apnenčast previs, na severozahodu pa flišnat. Poteka v smeri dinarske slemenitve. Vala meri
v dolžino 3,5 km in v širino med 200 in 800 m. Današnjo podobo je začela dobivati pred 35
milijoni let, ko se je začelo zakrasevanje tega območja. Pred tem je po Movraški vali tekel
vodotok, ki je valo razširil in jo poglobil. Danes je Movraška vala suha dolina brez stalnih
vodotokov. Kamninska osnova so eocenski apnenci, ki gradijo osnovo in njeno obrobje z
izjemo severozahodnega dela. Nižji predeli in njen severozahodni del so zgrajeni iz fliša, dno
pa je prekrito še z aluvialnimi nanosi. Valo z vzhodne in zahodne strani obdajajo luske in
prelomi. V Movraški vali so bolj kot občasni hudourniki pomembne kraške vode.
Pomembnejši izviri kraških voda so Sšc, Puć, Šturek in izvir pod Črno steno, ki zbirajo vodo z
bistriškega območja in Čičarije. Kraški požiralnik na jugovzhodnem dnu vale je požiralnik Pr'
rupi, ki lahko deluje tudi kot izvir (estavela). Še en pomemben vodni objekt je puć, imenovan
Pućić. O smeri podzemnega pretakanja vode iz Movraške vale so bili dolgo prisotni dvomi in
nejasnosti. Šele leta 1987 je bilo opravljeno sledenje voda na tem območju. Rezultati
testiranja so potrdili hidrološko zvezo s ponikalnico v Movraški vali in izviri Ara, Sopot in Slapi
v Mlinih ter z izvirom Bulaž pri Istrskih toplicah. Nobeno od uporabljenih sledil v tej raziskavi
pa se ni pojavilo na izviru Rižane, s čimer je bila povezava Movraške vale s porečjem Rižane
ovržena. Značilne za Movraško valo so predvsem kraške poplave, površinski občasni vodotoki
pa prispevajo k poplavam le manjši delež oz. poplav ne povzročajo. Nastopijo dvakrat do
trikrat letno, lahko v vseh letnih časih, a so najznačilnejše za jesenske ali zimske mesece.
Takrat je na tem območju in na vodozbirnem območju na bistriškem in v Čičariji padavinski
višek. Poplave so izrazito hudourniške, saj voda odteče že po dveh ali treh dneh. Ob najvišjih
poplavah voda doseže globino do 2 m in v Movraški vali nastane jezero. Movraška vala je
uravnava elipsaste oblike, obkrožena z višjim svetom, na južnem delu vale pa se nahaja
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osamljen grič Goričica z nadmorsko višino 179 m. Daje vtis nekakšne slepe doline proti
jugovzhodu, saj so na tem delu Rupe, kjer voda odteka v podzemlje, okrog pa višji svet.
Severno obrobje Movraške vale je precej bolj strmo od južnega. Na severni strani je iz vale
vidna luskasta zgradba Kraškega roba (Movraške stene). Vala je geološko in geomorfološko
neenotna in pravi kras tu ni razvit, saj gre za stik nekraških kamnin s kraškimi - to vrsto krasa
imenujemo kontaktni kras. Od kraških oblik so razviti izviri, ponori in estavele na dnu vale ter
jame, spodmoli in še nekatere manjše kraške oblike na obrobju ali v okolici Movraške vale.
Na severnem delu najdemo tudi vršaj, ki ga je izoblikoval hudournik Slivje. Na tem vršaju je
nastala vas Movraž, ki je nekoliko dvignjena nad dnom vale in tako v času poplav ni zalita z
vodo. Movraška vala ima tudi klimatske posebnosti, je submediteransko mrazišče. Predvsem
pozimi pogost pojav je temperaturna inverzija, ki pomeni zadrževanje hladnejšega zraka na
dnu vale in rast temperaturnega gradienta z višino. Posebej značilne za ta pojav so nižje
januarske temperature v primerjavi z okolico, pa tudi nižje julijske. Ker je vala zaprta z vseh
strani, hladen zrak zastaja in je inverzija še toliko bolj intenzivna kot v ostalih valah pod
Kraškim robom.
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ZAKLJUČEK

Na proučevanem območju v Slovenski Istri se nahaja kar nekaj dolin, za katere zasledimo
poimenovanje vala. Največ val se nahaja na območju Kraškega roba na prehodu kraških
planot v flišno pokrajino Istre, nekaj pa tudi na kraških planotah in v okolici Pregare. V
zaključni seminarski nalogi smo delno potrdili le obstoj Movraške vale kot geomorfološkega
fenomena v Slovenski Istri. Movraška vala poteka v dinarski smeri in je v sredi zgrajena iz
fliša, okrog pa skoraj v celoti obdana z apnenčastim vzpetim svetom. Le na ožjem
severozahodnem delu je ne omejuje kras, temveč fliš. Movraška vala je dolga 3,5 km in
široka 200 – 800 m. Vala ni kraška oblika, saj jo je izoblikoval vodotok, ki je po njej tekel v
predkraški dobi. Danes je to suha dolina brez stalnih vodnih tokov. Le občasno nastanejo
hudourniki, ki vodo zberejo na flišu in nato odtekajo navzdol proti dnu vale. Pomembnejši od
njih so kraški izviri voda na obrobju Movraške vale, ki vodo zbirajo v zaledju na bistriškem in
v Čičariji in nato ponikajo na dnu Movraške vale. Voda, ki tu ponikne, na dan prihaja v
porečju reke Mirne in ne v Rižani. V Movraški vali so prisotne tudi poplave, ki so
najznačilnejše za jesenske ali zimske mesece. Tedaj Movraška vala dobi izgled presihajočega
jezera. Movraška vala deluje kot nekakšno kraško polje, a ni kraškega nastanka. Proti
jugovzhodu daje vtis slepe doline, saj tu voda odteka v podzemlje, okrog pa je dvignjen višji
svet. Na zahodu in vzhodu jo obdajajo luske Kraškega roba in prelomi. Severna stran se
precej bolj strmo preveša proti dnu doline kot južna stran vale. Pravi kras tu ni razvit, saj gre
za kontaktni kras. Od kraških oblik so razviti kraški izviri, ponori in estavele na dnu vale ter še
nekatere manjše kraške oblike in jame v okolici Movraške vale. Na severnem delu vale
najdemo tudi vršaj, ki ga je izoblikoval potok Slivje, na njem pa je nato nastala vas Movraž.
Vala ima zaradi svojih geomorfoloških značilnosti tudi klimatske posebnosti. Je
submediteransko mrazišče z značilnim temperaturnim obratom in nižjimi zimskimi ter
poletnimi temperaturami.
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SUMMARY

At the study area in Slovenian Istria there are located a few valleys, which are called ''vala''.
Most of them are found at ''Kraški rob'' on the transition of karst plateaus to flysch region of
Istria. Some of them are also located on karst plateaus and near the village of Pregara. In this
seminar we partially confirmed the existence of Movraška vala as a geomorphological
phenomenon in Slovenian Istria. Movraška vala takes place in dinaric direction and has a
planar bottom of flysch and it is almost entirely surrounded with karst. Only northwestern
part of Movraška vala is not limited with limestone, but with flysch. Movraška vala is 3.5 km
long and 200–800 m wide. It is not a karst form, because it was formed by a stream, which
ran there before karstification. Nowadays it is a dry valley without any permanent
watercourses. Occasionally, there can be formed torrents, which collect water on the flysch
area and then flow downwards to the bottom of the ''vala''. More important than
overground torrents are karst springs, which collect water in the hinterland of Ilirska Bistrica
and Čičarija. Waters of Movraška vala sink at its bottom in sinkholes. Water that sinks there
comes back up to surface in the basin of the river Mirna and not Rižana. There are also
present floods in Movraška vala which are most likely occur during the winter or autumn
season. When this happens it looks like an intermittent lake. It looks like some kind of a karst
field, but it was not formed by the process of karstification. Southeastern end of the vala
gives the impression of a blind valley, because of the water which flows there underground
there and because of the slopes that surround the bottom. On the east and the west side
Movraška vala is surrounded by flakes of Kraški rob and geological faults. North side of the
vala is much steeper than the south side. Karst is not fully developed here and it is
considered as a contact type of karst. Some of the karst forms that are developed are karst
springs, sinks and estavele at the bottom of Movraška vala. There are also some smaller
karst forms and caves in the area surrounding Movraška vala. In the northern part of the vala
we can also find alluvial fan, which was formed by Slivje stream. On the top of this alluvial
fan it was built the village of Movraž. Movraška vala has special climatic characteristics due
to its morphological features. It is a submediterranean cold air pool with a temperature
inversion
and
lower
winter
and
summer
temperatures.
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