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Izvleček

Sledovi poledenitve v Soški dolini
Namen raziskave je bil preučiti sledove poledenitve v Soški dolini. Narejen je bil pregled
dosedanje literature o poledenitvi doline Soče. Na podlagi podatkov različnih avtorjev je bil
ocenjen obseg ledenika in izračunana njegova ravnovesna meja. Ledenik je najverjetneje
segal vsaj do Sel pri Volčah kljub temu, da nekateri avtorji trdijo nasprotno. Ravnovesna meja
ledenika je bila na približno 1200-1400 m nadmorske višine. Veliko problemov ostaja
nerešenih. Nejasna je morfogeneza moren na kame terasah pri Kozmericah in Selih pri
Volčah. Nepotrjen je ledeniški material navzdol po dolini od Sel pri Volčah. Potrebne so
natančnejše analize ledeniškega materiala na Bučenici.
Ključne besede: Soška dolina, ledeniki, geomorfološka analiza

Abstract

The remnants of glaciation in the Soča valley
The purpose of this research was to study the remnants of glaciation in the Soča valley. An
examination of previous literature on the glaciation of the Soča valley was performed. Based
on the data from various authors the extent of the glacier was assessed and its equilibrium
line calculated. The glacier most likely extended at least to Sela pri Volčah in spite of the fact
that some authors claim otherwise. The equilibrium line of the glacier was at an altitude of
approximately 1200-1400 m. Many problems remain unsolved. The morphogenesis of the
moraines on the kame terraces near Kozmerice and Sela pri Volčah is unclear. Glacial
sediment downstream from Sela pri Volčah remains unconfirmed. Detailed analysis of the
glacial material on Bučenica is needed.
Keywords: the Soča valley, glaciers, geomorphological analysis
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1. Uvod
Dolina reke Soče se nahaja na severozahodu Slovenije v Julijskih Alpah. Glavni tok reke izvira
v Zadnji Trenti na nadmorski višini približno 1000 m in se do Mosta na Soči spusti na 179 m.
Večina doline je na teh 66 km precej razširjena, zlasti na območju Bovške in Tolminske
kotline (tektonski udorini), nekoliko naprej od Mosta (pri vasi Sela pri Volčah) pa se precej
zoži.
Vse do Sel pri Volčah že sama oblika Soške in nekaterih stranskih dolin kaže na ledeniško
preoblikovanje v preteklosti. Kljub temu pa glede poledenitve na tem območju obstaja veliko
nejasnosti. S poledenitvijo so se ukvarjali že avstrijski raziskovalci in kasneje več slovenskih,
vendar se rezultati njihovih raziskav ne ujemajo ali pa si celo nasprotujejo.
Namen zaključne seminarske naloge je preučiti sledove würmske poledenitve v Soški dolini;
natančneje v okolici Mosta na Soči in Sela pri Volčah, do koder naj bi po mnenju večine
raziskovalcev segal ledenik ob višku würmske poledenitve. Za uresničitev namena sem si
zadal tri cilje:





Izvesti kronološki pregled literature o poledenitvi v Soški dolini in o problematiki
dolinske poledenitve nasploh,
Izvesti geomorfološko analizo preučevanega območja,
o Dokumentirati geomorfne oblike,
o Kvantitativno opisati geomorfne oblike,
o Ugotoviti geološke značilnosti preučevanega območja in njihov vpliv na
geomorfne oblike,
o Interpretirati nastanek geomorfnih oblik,
Oceniti obseg in izračunati ravnovesno mejo ledenika.

2. Metodologija
Kronološki pregled dosedanjih raziskav Soške doline bo temeljil na pregledu literature in
kartografskega gradiva. Ugotovitve prvih raziskovalcev bom povzel po slovenskih avtorjih. Ta
literatura bo pokazala, kaj je že bilo raziskano in kje še ostajajo odprta vprašanja, zato bo
ključna pri določanju območja za geomorfološko analizo. Literatura o dolinski poledenitvi pa
bo uporabna v kasnejših fazah dela.
Geomorfološka analiza bo razdeljena na štiri dele, pri katerih bom uporabil različne metode.
Geomorfne oblike bom dokumentiral s pomočjo terenskega dela, iz pridobljenih podatkov pa
bom izdelal morfografsko karto. Za osnovo karte bom uporabil digitalni model nadmorskih
višin (DMNV) z ločljivostjo 5 m. Morfografska analiza bo potrebna za ugotavljanje
razporeditve ledeniških pojavov po območju. Za raziskavo relevantne morfometrične
podatke bom pridobil na terenu in iz DMNV Geodetske uprave RS. Morfometrična analiza bo
pomagala pri interpretaciji nastanka oblik, ocenjevanju obsega poledenitve in pri izračunu
ravnovesne meje ledenika. Podatke o litoloških in tektonskih enotah na območju bom
pridobil s pomočjo Osnovne geološke karte v merilu 1:100.000 (list Tolmin in Videm). Na
podlagi podatkov bom izdelal morfostrukturno karto. Morfostrukturna analiza lahko pomaga
pri interpretaciji geomorfnih oblik in njihovega nastanka ter pri ločevanju med ledeniškimi
oblikami in oblikami drugih procesov. Morfogenetske značilnosti oblik na območju bom
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opisal s pomočjov v analizi pridobljenih podatkov in literature. Interpretacija njihovega
nastanka bo uporabna za ocenjevanje obsega ledenika in izračun njegove ravnovesne meje.
Končni cilj raziskave (ocena obsega in izračun ravnovesne meje ledenika) bom dosegel z
uporabo podatkov iz geomorfološke analize in literature. Vse karte v nalogi bom izdelal v
programu ArcMap (verzija 10.2).

3. Teoretske osnove
Prvi se je z ledeniškimi pojavi v Soški dolini že leta 1857 ukvarjal Hauer, ki je omenjal morene
v dolini Bavšice. Z največjim obsegom ledenika se je leta 1891 prvi ukvarjal Brückner. Menil
je, da se je soški ledenik umikal brez vmesnih zastojev, zaradi česar v dolini ni nobenih sledov
med čelnimi in zadnjimi umikalnimi morenami. Pisal je o petih ledenikih, ki so ohranili v
stranskih dolinah Koritnice, Možnice, Bavšice, v Trenti in pod Krnom po razpadu soškega
(Brückner, 1891; cv: Bavec, 2001). V nadaljevanju je s Penckom ugotovil, da je bil soški
ledenik dolg 57 km in je z enim krakom segal do Mosta na Soči, z drugim pa v dolino Nadiže
(Penck, Brückner, 1909; cv: Bavec, 2001). Winkler je že leta 1926 opisoval ledeniške
sedimente na območju hribov Bučenice in Cvetja.
Prvi slovenski raziskovalec na območju je bil Melik, ki je potrdil Brücknerjeve ugotovitve
glede prisotnosti ledu v dolini Nadiže in jih povezal s hitrim tanjšanjem ledenika pri Kobaridu.
Opozoril je na obliko Soške in njenih stranskih dolin, ki kaže na ledeniško preoblikovanje, ter
na velike količine sedimentov, ki so se odložili v jezerih ob soškem ledeniku v dolinah Učje,
Lepene, Tolminke in Idrijce. Izpostavil je problem močne rečne erozije, ki je morenski
material z dolinskega dna v veliki meri odstranila, predvsem naprej od Tolminske kotline, kjer
se dolina močno zoži. Med ohranjenimi morenami je omenil morenski material v Pologu v
dolini Tolminke, predvsem pa številne bočne in talne morene na pobočju Bučenice. Na
podlagi nadmorske višine teh moren (453 m) je sklepal, da je bil pri Volčah ledenik še precej
debel (Melik, 1954, str. 286). Jezik ledenika je postavil v bližino ustja Idrijce v Tolminski
kotlini, kjer se je zopet razdelil na dva kraka; prvi je segal mimo Čiginja do Sel pri Volčah,
drugi pa mimo Mosta na Soči do Kozmeric in Drobočnika. Na to kažejo tri čelne morene.
Ugotovil je, da je soški ledenik pri umikanju razpadel na več stranskih, zaradi česar se je
umikal hitreje kot bohinjski ledenik (Melik, 1954).
Šifrer se je pri svojem raziskovanju osredotočil predvsem na dolini Tolminke in Zalašce ter
Soško dolino med Tolminom in Ročinjem. Morenski material v dolini Tolminke, ki ga je našel
Melik, je po Šifrerjevem mnenju odložil ledenik, ki je segal do Čadrga, soškega ledenika pa ni
dosegel. Ledeniki, ki so tekli izpod Krna, tudi niso dosegli dveh bočnih moren soškega
ledenika, ki se nahajata severno od Vrsnega na 700-800 m in južno od Vrsnega na 400-500 m
nadmorske višine (Šifrer, 1955). Šifrer se je strinjal z Melikom glede prisotnosti ledenika v
Soški dolini navzdol od Tolmina, le da je po njegovem segal še nekoliko dlje. Pri Tolminu je bil
debel še več kot 400 m, nato pa sta ga hriba Bučenica in Cvetje razdelila na dva kraka.
Zahodni krak je segal še naprej od Sel pri Volčah do Podsela. Zaradi morenskega materiala na
pobočjih Bučenice in Cvetja je sklepal, da je bil ta krak debel do 500 m oziroma 200 m pri
Selih (Šifrer, 1964/1965, str. 3). Ob višku würmske poledenitve pa je ta krak segel tudi med
Bučenico in Cvetje in odložil čelno moreno pri Modrejcah. Vzhodno od Sel je našel dve kame
terasi, pri Volčah pa tri morenske nasipe (eden je nad tamkajšnjo cerkvijo). Več morenskih
nasipov je našel tudi severno od Sel. Šlo pa naj bi za umikalne morene - torej se ne strinja z
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Brücknerjem glede umikanja ledenika. Vzhodni krak je segel do Kozmeric in Drobočnika,
deloma pa tudi v dolino Idrijce (do Stopeca). Pri Kozmericah je ledenik stagniral najdlje, zato
je tam našel ogromne količine nesortiranega fluvioglacialnega proda in večjih blokov, ki so se
akumulirali na ledeniškem čelu. Glede na najdeni morenski material navzdol od Kozmeric pa
je sklepal, da je ob višku würmske poledenitve ledenik dosegel Sela pri Volčah, kjer se je
združil z zahodnim krakom. Južno od Kozmeric je našel kame nasip. Med Mostom na Soči in
Bačo pri Modreju je podobno kot Melik našel veliko jezerskih sedimentov in fluvioglacialnih
teras, ki kažejo na večkratno ojezeritev območja. Na eni izmed teras je na nadmorski višini
240 m opazil tudi veliko čelno moreno, ki se razteza od Mosta do Bače in se proti vzhodu
postopoma razširi v fluvioglacialno teraso (Šifrer, 1964/1965, str. 7). Vzhodno in severno od
Tolmina je našel obsežno talno moreno. Na stičišču med obema krakoma ledenika pri Selih
je na fluvialni prod odložen nesortiran, oražen in litološko raznolik material. Z meritvami
zaobljenosti je ugotovil, da je prod med Mostom in Ročinjem fluvioglacialen. Nazvdol od
Ročinja pa je relief že povsem fluvialen (Šifrer, 1964/1965).
Šercelj je v Soški dolini izvedel pelodne analize. Na več lokacijah (ob izlivu Lepenjice v Sočo,
pri Srpenici, Kobaridu, Volarjah in severozahodno od Bovca) je našel jezerske sedimente (v
večini peščeno jezersko kredo), ki kažejo na ojezeritev teh območij v würmu. Našel in datiral
je tudi nekaj moren, tako je na zahodnem robu Bovca v hudourniški strugi in ob sotočju
Tolminke in Soče našel würmske morene. Potrdil je Šifrerjevo trditev o večkratnih
ojezeritvah v Tolminski kotlini (Šercelj, 1981). Na podlagi pelodnih analiz je tudi poskusil
rekonstruirati podnebje v Soški dolini v würmu. V starejših interstadialih je bilo še toplejše,
do konca würma pa se je precej ohladilo in postalo bolj kontinentalno (zato je v večini plasti
iz tega obdobja našel pelod hladnoljubnih rastlin). Trdil je, da je ledenik nastal predvsem
zaradi upočasnjenega pretakanja vode in prerazporeditve padavin, ne pa zaradi povečanja
količine padavin (Šercelj, 1970).
Naslednji se je s poledenitvijo Soške doline ukvarjal Kunaver. Sledove poledenitve (morene in
fluvioglacialne terase) je našel v Soški dolini in stranskih dolinah Zadnjice, Vrsnika, Lepene,
Koritnice, Bavšice in Možnice. Končne čelne morene je našel med Mostom na Soči in
Kobaridom. Med Kobaridom in Bovško kotlino ni našel nobenih ledeniških oblik, kar je
utemeljil podobno kot Melik s preozko dolino in s tem povezano močnejšo rečno erozijo
(Kunaver, 1987). Pri Gabrju severozahodno od Tolmina je našel til in balvane. Severno od
Volč je za razliko od Šifrerja pred njim našel le eno večjo bočno moreno, ki se nadaljuje proti
jugu do Čiginja. Potrdil je Winklerjevo in Šifrerjevo najdbo morenskega materiala na pobočju
Cvetja in Bučenice. V dolini Kamnice pri Volčah je našel moreno, po kateri je sklepal, da je
soški ledenik segel nekaj 100 m navzgor po dolini in jo zajezil (Kunaver, 2014, str. 25).
Šifrer in Kunaver sta kasneje povzela vse ključne predhodne ugotovitve glede obsega
ledenika in poudarila, da so se v večini v dolini ohranili le sledovi würmske poledenitve,
sledovi starejših pa zaradi premočne rečne erozije ne. Ob stiku Lepene s Soško dolino sta
našla potencialno čelno moreno soškega ledenika. Na podlagi te in drugih umikalnih moren
sta sklepala, da se je soški ledenik umikal precej bolj postopoma in precej bolj podobno
bohinjskemu, vendar Melikove trditve nista uspela povsem ovreči (Šifrer, Kunaver, 1978).
Glede na to, da so njune raziskave med novejšimi in osredotočene na isto območje, so
ugotovitve Šifrerja in Kunavra prikazane na karti 1.
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Karta 1: Dosedanje ugotovitve o poledenitvi na preučevanem območju.
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Do povsem drugačnih ugotovitev je prišel Bavec (2001). Sodeč po njegovih izračunih za
ravnovesno mejo ledenik v obsegu, ki ga opisujejo njegovi predhodniki, ni mogel obstajati.
Nadmorske višine dolin so prenizke, zato niti ob najbolj optimalnih pogojih akumulacijska
cona ni bila dovolj velika za ledenik, ki bi segal do Mosta na Soči. Poleg tega navzdol od stika
Lepene s Soško dolino ni našel nobenih čelnih ali bočnih moren z izjemo manjše količine tila
v Drežniških ravnah (izvor naj bi bil ledenik izpod Krna). Večino sedimentacije so opravili
pobočni procesi (Bavec, 2001), precejšnjo vlogo pri odlaganju materiala pa je imela tudi Soča
s svojim pramenastim tokom. Kot glavne probleme prejšnjih raziskav je omenil napačno
interpretacijo ledeniško preoblikovanega materiala kot morenskih nasipov na podlagi
dvoumnih morfoloških dokazov. Primer tega je til, najden 3 km severno od Tolmina na višini
300 m nad današnjo gladino Soče. Material naj bi sicer izviral navzgor po dolini in naj bi bil
ledeniškega izvora, vendar ni bil prvotno sedimentiran tu. Po umiku soškega ledenika je bil til
še nesprijet in nasičen z vodo, zato ga je Soča z lahkoto presedimentirala navzdol po
dolinskem dnu in straneh. Bavec je opozoril, da zgolj ledeniški izvor materiala ni zadosten
kriterij za določitev morene (Bavec, Verbič, 2011). Zaradi preveč podobne litološke sestave
zaledja je izvor klastov težko določiti (Bavec in sod., 2004). Morenske nasipe je našel le v
Zadnji Trenti, Zadnjici, Lepeni, Koritnici, Bavšici in Možnici. Soški ledenik, ki se je oblikoval v
Trenti, je imel čelno moreno med Vrsnikom in vasjo Na Logu ali na vhodu v Lepeno (čeprav v
to, da je ta nasip čelna morena, Bavec dvomi). Ledeniki v ostalih dolinah pa niso segli niti
ven iz vhodov v doline. Poudaril je tudi, da je v Soški dolini mogoče raziskovati le zadnjo
poledenitev, ker je relief (s tem pa tudi poledenitev) starejših obdobij nemogoče
rekonstruirati. Relief se namreč zaradi aktivnih pobočnih procesov in rečne erozije spreminja
zelo hitro. Zato je trdil, da odsotnost moren kaže le na manjši obseg soškega ledenika, ni pa
neizpodbiten dokaz za neobstoj ledenika nasploh (Bavec, 2001).
O dolinski poledenitvi obstaja veliko literature, ki pa se v precejšnji meri podvaja. Ledeniške
doline nastanejo z ledeniškim preoblikovanjem prej obstoječih rečnih dolin. Ledeniški tokovi
namreč nimajo zadostne erozijske moči, da bi ustvarili dolino, zato se prilagodijo reliefu. Za
ledeniško dolino je značilen paraboličen prečni prerez z uravnanim dnom in strmimi stenami.
Taka oblika je povezana z intenzivnostjo ledeniške erozije, ki je največja na dnu doline; tam
je prisotna največja količina vode, periglacialni procesi (ki pred poledenitvijo že nekoliko
preoblikujejo površje in zagotovijo zadostno količino materiala za odnašanje) pa so
najmočnejši (Summerfield, 1991). Ledenik dolino poglobi do te mere, da jo od stranskih dolin
loči s strmo stopnjo (razen, če so tudi stranske doline poledenele). Podolžni profil doline je za
razliko od rečnih bolj stopničast, zlasti v zgornjem delu, kjer se je ledenik zadrževal dalj časa
(Thornbury, 1969). Zaradi povezanosti s količino vode in temperaturami se največje
ledeniške doline oblikujejo v zmernih geografskih širinah na privetrnih straneh gorovij, ki se
nahajajo blizu morja. V takih razmerah ledenik prejme ogromne količine padavin,
temperature na stiku s podlago pa so blizu tališča pod tlakom (ang. pressure melting point),
zato je na dnu ledenika stalno prisotna voda, ki mu zmanjšuje trenje s podlago in olajšuje
abrazijo z ledeniškim drobirjem. (Embleton, King, 1969). S tega vidika je Soška dolina za
ledeniško preoblikovanje idealna.
Najboljši indikator prisotnosti ledeniškega toka so eratični bloki (še posebej, če se nahajajo v
tilu), ki na ledenik pridejo s pobočnimi procesi ali z odnašanjem s podlage potem, ko jih
abrazija odlomi. Najpogostejše ledeniške oblike, ki jih lahko najdemo na straneh ali na
sredini doline v ablacijski coni (del ledenika, kjer je ablacija močnejša od akumulacije), so
morene, ki običajno prikazujejo največji obseg ledenika v določeni fazi poledenitve. Ravno
5

bočne morene neposredno prikazujejo začetek dela ledenika, kjer prevladuje ledeniška
akumulacija. Zato so uporabne pri določanju ravnovesne meje ledenika (gre za mejo med
ablacijsko in akumulacijsko cono), vendar le v primeru, da so dobro ohranjene (Bavec,
Tulaczyk, 2002). Morene so zgrajene iz tila, ki je običajno nesortiran, nestratificiran, litološko
raznolik, nekoliko zaobljen, včasih oražen in včasih orientiran v določeno smer (v primeru
talnih moren). Poleg moren pa se občasno najdejo tudi druge oblike od drumlinov do kame
teras in eskerjev (Summerfield, 1991).

6

4. Geomorfološka analiza
4.1. Morfografska analiza

Karta 2: Morfografska karta ledeniških pojavov na preučevanem območju.
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Karta 2 prikazuje na terenu najdene ledeniške pojave. Na preučevanem območju se nahaja
več morenskih nasipov. Največja je čelna morena, ki se nahaja pri Mostu na Soči (naselje leži
na njenem grebenu) in ki jo omenjata Šifrer in Kunaver (1978), pred njima pa Melik (1954).
Morena poteka v smeri Z-V, vzhodno od Mosta pa se razcepi na dva grebena, ki se
nadaljujeta proti severu in jugovzhodu ter postopoma preideta v rečno teraso. Nadaljevanja
morene od Stopca do Bače pri Modreju, ki ga omenjata Šifrer in Kunaver, na terenu nisem
našel. Na grebenu morene je na več mestih viden til (slika 1). Na zahodnem robu moreno

Slika 1: morenski material na grebenu čelne morene pri Mostu na Soči. Avtor: Klemen Cof, 2015.

prebije Soča. Pri Volčah se nahaja zelo dolga bočna morena. Začne se nad tamkajšnjo
cerkvijo in poteka v smeri SZ-JV do južnega roba Volč, kjer se obrne nekoliko bolj proti
vzhodu. Vmes jo prekineta potoka Gunjač in Hotavlje. Na grebenu morene je predvsem v
osrednjem delu zelo dobro viden morenski material, sicer pa je po njeni celotni dolžini
mogoče najti na površju večje skale. Severno od te morene naj bi se po Šifrerju (1964/1965)
nahajala še ena, vendar glede na veliko površino, uravnanost in kamninsko zgradbo bolj
verjetno gre za rečno teraso. Na drugi strani zahodnega grebena Bučenice (južno od
vzhodnega konca bočne morene) je mogoče v izkopanem pobočju najti nesortiran material
različnih velikosti, vendar nisem prepričan, ali gre za ledeniško akumulacijo ali ne. Tretja
velika morena se nahaja na pobočju med Tolminom in Zatolminom, našla pa sta jo že
Kunaver in Šifrer (1978). Morena ima dva grebena, ki potekata v smeri S-J in JZ-SV. Na
severnem delu morene je na površju vidni večji skalni bloki. Šifrer omenja tudi čelno moreno
pri Modrejcah, vendar sem na terenu našel le nekaj skal v pobočju.
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Na grebenu Bučenice se na več lokacijah izven gozdnih poti nahajajo velike skale. Na terenu
sem sicer ob gozdni poti izkopal profil, vendar v njem nisem našel ničesar, kar bi kazalo na
ledeniško akumulacijo. V že ustvarjenem useku pa sem našel ogromno nesortiranega
materiala različnih velikosti (slika 2). Nekateri izmed tam izkopanih kamnov so bili nekoliko
zaobljeni in so imeli raze. Zelo verjetno gre za ledeniško odložen material.

Slika 2: ledeniški material v useku na Bučenici. Avtor: Klemen Cof, 2015.
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Na območju se na dveh lokacijah nahajajo kame terase, kar je ugotovil že Šifrer (1964/1965).
Prva se nahaja jugovzhodno od Kozmeric, na njej pa se nahaja greben, ki poteka v smeri SVJZ. Na strani, iz katere je pritekal ledenik, je strm, na drugi strani pa zelo položen (slika 3).

Slika 3: greben na kame terasi pri Kozmericah. Avtor: Klemen Cof, 2015.

Po obliki je mogoče sklepati, da gre za drumlin, vendar glede na velikost delcev in lokacijo na
kame terasi to ni mogoče, zato najverjetneje gre za bočno moreno. Južno od Sel pri Volčah
se nahajata dve kame terasi, ki ju ločuje strma stopnja. To se nekoliko razlikuje od Šifrerjevih
ugotovitev, po katerih naj bi se ti dve kame terasi nahajali zahodno od Sel (1964/1965, str.
30). Na višji se nahaja manjši morenski nasip, ki poteka v smeri S-J. Tik ob Selih sem našel
kup nesortiranega materiala, v katerem je tudi nekaj velikih skal. Material je morda odložil
ledenik.
Med Seli in Ročinjem je Šifrer (1964/1965) našel skoraj po celi dolini ledeniški material, s
Kunavrom pa omenjata (1978) tudi tudi več čelnih moren v tem delu doline. Na terenu nisem
našel niti moren niti ledeniškega materiala.
4.2. Morfometrična analiza
Čelna morena pri Mostu na Soči je v najvišjem delu visoka približno 60 m in relativno ozka.
Bočna morena pri Volčah je v zahodnem delu visoka okoli 30 m, v vzhodnem delu pa je
precej višja (skale sem našel tudi 60 m nad vznožjem pobočja). Dimenzije morene pri
Zatolminu so težko določljive, ker se nahaja na pobočju, vendar je vsekakor višja od 30 m. Til
na Bučenici sem našel na nadmorski višini preko 500 m. Moreni na kame terasah pa sta
precej manjši od ostalih. Morena pri Kozmericah je visoka približno 20 m in dolga 150 m,
morena pri Selih pa ne doseže niti 10 m višine in 130 m dolžine. Kame terase se nahajajo več
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kot 60 m nad gladino Soče, njihovo površje pa ima rahel naklon (10 ° v primeru kame terase
pri Kozmericah in 5 ° v primeru kame terase pri Selih). Stopnja, ki ločuje spodnjo in zgornjo
teraso pri Selih, je visoka okoli 10 m.
4.3. Morfostrukturna analiza
Območje v osnovi prekrivajo mezozoiške kamnine, ki so se na površju ohranile le v višjih
predelih, dolinsko dno pa je bilo v kvartarju prekrito z ledeniškimi, jezerskimi in rečnimi
sedimenti (karta 3).

Karta 3: Morfostrukturna karta preučevanega območja.
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Litološko najbolj raznolika je Tolminska kotlina. Kozlov rob, ki ločuje Tolmin od Zatolmina, je
zgrajen iz dachsteinskih apnencev in v manjši meri iz triasnih skrilavih glinavcev ter
peščenjakov. Dachsteinski apnenec prekriva tudi vhod v dolino Tolminke, pobočja
severovzhodno od Tolmina in okolico Poljubinja, kjer se sicer najde še nekoliko mlajše
mikritne jurske apnence. Bučenica, ki kotlino omejuje na jugu, je v severnem delu zgrajena iz
mikritnih krednih apnencev, ki preidejo v apnenčevo brečo in lapor proti jugozahodu
oziroma kvartarne sedimente proti jugovzhodu. Kotlinsko dno tik ob Soči prekrivajo
holocenski aluvialni nanosi proda in peska, rečne terase pa so zgrajene iz proda in grušča, ki
sta v starejših terasah, kot je terasa vzhodno od Volč, lahko že sprijeta v konglomerat ali
brečo. Mestoma (pri Mostu na Soči, Volčah, Modrejcah, Čiginju, Selih pri Volčah...) se med
rečnimi nanosi in morenami pojavljajo tudi jezerski sedimenti (jezerska kreda) iz časa
številnih ojezeritev v pleistocenu. Jugovzhodno od Zatolmina se nahajajo ledeniški sedimenti
(mlajša, nesprijeta morena). Enak ledeniški material se nahaja tudi vzhodno od Tolmina in
nadaljuje v pasu še naprej do Mosta na Soči. Dokaz za to so veliki morenski bloki južno od
Modrejc, ki so bili v preteklosti del sklenjenega morenskega nasipa. Navzdol od Mosta na
Soči pa je litološka sestava bolj enostavna; dno doline prekrivajo fluvialni holocenski
sedimenti, pobočja pa kredna apnenčeva breča in lapor (Buser, 1986).
Po območju potekajo štiri pomembnejši prelomi. Iz doline Idrijce se v dinarski smeri
nadaljuje Idrijski prelom, ki prečka Bučenico in Volče. Pri Volčah se združi z vzporednim
Volčanskim prelomom, ki je v Zgornjem Posočju pogosto ločnica med triasnimi in mlajšimi
plastmi. Tolminski prelom poteka od Tolmina do Poljubinja in je verjetno pomembno
prispeval k oblikovanju Tolminske kotline. Modrejski prelom pa poteka od Mosta na Soči
proti vzhodu (Buser, 1986).
Velika koncentracija prelomov v širši okolici Tolmina je pred poledenitivjo prispevala k
oblikovanju Tolminske kotline, ki je kasneje ledeniku omogočila nemoteno premikanje.
Pretrta kamninska zgradba ob prelomih je nudila ledeniku velike količine materiala za
odvzem in transport, kar je povečalo ledeniško erozijo navzdol po dolini in morebiti
omogočilo ledeniku, da je segel naprej od Mosta na Soči in Volč do Sel pri Volčah. Prevlada
različnih vrst apnenca je tudi verjetno pospešila ledeniško erozijo, saj je imel kot ledeniško
transportiran material veliko abrazijsko moč. Precej homogena litološka sestava pa po drugi
strani otežuje iskanje izvornega območja materiala. Pri Zatolminu lociran ledeniški material
potrjuje na terenu najdeno
moreno. Po litološki sestavi
se pripisuje terasama južno
od Sel pri Volčah fluvialen
nastanek,
medtem
ko
morfografska analiza kaže
na ledeniškega. Omenjeni
veliki morenski bloki, ki naj
bi se nahajali južno od
Modrejc, se tudi ne ujemajo
s terenskim opazovanjem
(slika 4).
Slika 4: pri Modrejcah najden potencialen ledeniški material. Avtor: Klemen Cof,
2015.

12

4.4. Morfogenetska analiza
Morene praviloma nastanejo z akumulacijo drobirja na stiku ledenika s podlago. Čelna
morena pri Mostu na Soči se je oblikovala pred ledenikom iz materiala, ki je zdrsnil z
ledeniškega čela, nato pa ga je ledenik porinil naprej in oblikoval nasip. Njen til je zato
nestratificiran, nesortiran, zaobljen in oražen, sami delci pa niso orientirani v katero koli
smer (Summerfield, 1991). Glede na višino nasipa je ledenik pri Mostu stagniral precej časa,
izpod njega pa je teklo malo vode. Ta bi namreč premikala ali odnašala pravkar sedimentiran
til, sama morena pa bi bila zato nižja in širša. Bočna morena pri Volčah se je oblikovala iz
materiala, ki se je na ledeniškem robu odložil zaradi preperevanja in pobočnih procesov.
Njen til ima enake lastnosti kot til čelnih moren (Thornbury, 1969). V primerjavi z moreno pri
Volčah je greben morene pri Zatolminu slabše izražen. Včasih so bočne morene v gorskih
območjih le amorfen kup ledeniškega materiala in do izraza pridejo šele, ko se združijo s
čelno moreno (Embleton, King, 1969). Zato je mogoče, da gre za čelno moreno dela ledenika,
ki je segel med Kozlov rob in Vodel. Bolj problematična je morfogeneza moren na kame
terasah. Možno je, da je ledenik odložil moreno, okoli nje pa so kasneje vodni tokovi
oblikovali kame teraso, ki je prekrila del morene (to bi pojasnilo manjše dimenzije teh
moren).
Kame terase tudi nastanejo ob strani ledenika, kjer se led pospešeno tali zaradi odbitega
sončevega sevanja. V nastalih razpokah se oblikuje proglacialno jezero, vanj pa vodni tokovi
iz ledenika odlagajo svoj material (Thornbury, 1969). Ker gre za rečno akumulacijo, je
material vsaj do neke mere sortiran. Po kasnejšem umiku ledenika se nasip ohrani, pogosto
pa se nekoliko posede (prej je bil naslonjen na ledenik). To je tudi razlog za naklon površja
kame teras, kakršnega sem izmeril pri obeh terasah. Še vedno pa je nejasno, kako sta se pri
Selih oblikovali dve različno visoki terasi. Mogoče se je pri posedanju del terase odlomil od
drugega ali pa je spodnja terasa mlajšega fluvialnega nastanka.

5. Sinteza
S poledenitvijo Soške doline se je ukvarjalo že veliko raziskovalcev, vendar še vedno
obstajajo nerešeni problemi. Večina se jih strinja, da je ledenik segel do Mosta na Soči
oziroma do Sel pri Volčah. Izjema je Bavec (2001), ki meni, da ledenik ni segel niti do Bovške
kotline. Šifrer (1964/1965) je med Seli in Ročinjem na več lokacijah našel ledeniški material, s
Kunavrom (1978) pa sta našla celo čelne morene pri Selih oziroma nekoliko naprej od Sel.
Tudi če je ledenik odložil omenjeni material, je malo verjetno, da so se ti sledovi ohranili do
danes, posebej ob upoštevanju ožine doline v tem delu, moči rečne erozije in časa, ki je od
viška poledenitve (približno 15000 let) minil. Obstaja možnost, da se je na mestih ohranil
ledeniški material, kar zahteva bolj temeljito raziskavo, medtem ko se morene zagotovo niso
ohranile.
V geomorfološki analizi sem na preučevanem območju našel večino ledeniških oblik, ki sta jih
omenjala Šifrer in Kunaver. Te oblike tudi močno nasprotujejo trditvam Bavca. Pri Mostu na
Soči je ledenik stagniral precej časa, ob tem pa je odložil 60 m visoko čelno moreno. V Volčah
se je zelo dobro ohranila bočna morena, ki se je najverjetneje oblikovala po umiku
zahodnega kraka ledenika iz nižine med Seli in Volčami. Med Zatolminom in Tolminom je
ledenik (najverjetneje manjši krak, ki je segel med Kozlov rob in Vodel) odložil manjšo čelno
moreno. Na Bučenici najden ledeniški material (nadmorske višine preko 500 m) potrjuje
Šifrerjeve trditve o prisotnosti ledenika na vrhu. Hkrati pa to predstavlja problem, kajti bočna
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morena pri Volčah se nahaja več kot 250 m pod vrhom hriba. Če je ledenik res segel do vrha
Bučenice, bi verjetno moral bočno moreno odložiti višje nad dolinskim dnom. Ravno zato je
ledenik moreno moral odložiti kasneje kot til na Bučenici. Kame terasi pri Kozmericah in Selih
kažeta, da je ledenik moral segati preko Mosta na Soči. Nastanek moren, najdenih na obeh
terasah, je še nepojasnjen. Mogoče je, da sta se oblikovali pred kame terasami. Prav tako
ostaja nerešen problem stopnje med terasama pri Selih in kamninske zgradbe teh teras. Ta
namreč kaže na fluvialen nastanek.
Na podlagi vseh podatkov je mogoče vsaj približno oceniti obseg ledenika. Ledenik naj bi
izviral v krnicah in Kriških podih nad dolino Trente na nadmorskih višinah med 2200 in 2600
m. Ledenik je vsaj ob višku poledenitve segel preko Mosta na Soči in vsaj do Sel pri Volčah na
nadmorski višini okoli 150 m, kjer je oblikoval kame terase. Po ledeniških sedimentih na
Bučenici sodeč je bil pri Volčah debel še več kot 300 m. Sodeč po tem in dejstvu, da se kame
terase oblikujejo ob strani ledenika, je ledenik verjetno segal še navzdol po dolini, vendar
bom kljub temu za približen izračun ravnovesne meje uporabil nadmorsko višino doline pri
Selih. Po Bavcu (2001) je enačba za izračun ravnovesne meje po metodi razmerja višin med
glavo in čelom ledenika (RVGČ):
RVČG = (hRML – hČELO)/(hGLAVA – hČELO)
kjer je hRML nadmorska višina ravnovesne meje, hČELO nadmorska višina čela in hGLAVA
nadmorska višina glave ledenika. Običajna vrednost RVČG, izračunana za Alpe, naj bi bila
približno 0,5. Bavec in Tulaczyk opozarjata (2002), da je ta metoda praviloma uporabna le v
primeru, ko je obseg ledenika že znan, vendar je njena uporaba mogoča tudi za izračun
ravnovesne meje ocenjenega obsega ledenika. V primeru ledenika, ki je segal vsaj do Sel, se
je ravnovesna meja nahajala na nadmorski višini med 1175 in 1375 m.
Obstaja tudi metoda aritmetične sredine nadmorskih višin najvišjega vrha porečja in čela
ledenika (ang. TSAM; toe-to-summit altitude method), ki jo je prvi uporabil Louis (1955; cv:
Owen, Benn, 2005). Metoda naj bi nadmorsko višino ravnovesne meje v Alpah precenila za
okoli 100 m. Za najvišji vrh porečja Soče sem vzel Mangart (2677 m). Po tej metodi se je
ravnovesna meja soškega ledenika torej nahajala na nadmorski višini 1413,5 m. Zanesljivost
te metode je pri soškem ledeniku vprašljiva, saj je ledeniški jezik izpod Mangarta k
celotnemu soškemu ledeniku prispeval le majhen delež ledu (stranski ledeniki v Koritnici,
Možnici in Bavšici).
Precej podobna je Höferjeva metoda aritmetične sredine nadmorskih višin grebena nad
ledenikom in ledeniškega čela (ang. TRAM; toe-to-ridge altitude method). Greben nad
ledenikom sestavljajo najvišji okoliški vrhovi, za katere se izračuna skupna povprečna
nadmorska višina (Loibl, Lehmkuhl, 2014). Vrhovi, ki obkrožajo Trento, so: Bavški Grintavec
(2347 m), Jalovec (2645 m), Travnik (2378 m), Prisojnik (2547 m), Razor (2601 m), Bovški
Gamsovec (2391 m) in Pihavec (2419 m). Na podlagi njihove skupne povprečne nadmorske
višine (2475 m) se je ravnovesna meja soškega ledenika nahajala na nadmorski višini 1312,5
m. Ta metoda je zelo subjektivna, vendar upošteva celotno okolico glave ledenika, ne le
najvišjega vrha v porečju (ta je lahko nereprezentativen za ledenik).
Najvišje ležeče bočne morene je našel Kunaver (1987), kasneje pa tudi Bavec (2001) nad
Čezsočo na nadmorski višini približno 450 m. To je v skladu z izračunanimi vrednostmi, saj se
morene pojavljajo le v ablacijski coni. Bavec je za soški ledenik izračunane ravnovesne meje
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primerjal s tistimi, izračunanimi za celotne Alpe in ugotovil, da ledenik ni mogel segati niti do
Bovške kotline, ker bi bila njegova ravnovesna meja sicer locirana prenizko glede na Alpsko
povprečje. Dejstvo pa je, da je v sosednji dolini reke Tilment ledenik po širši dolini segel do
nadmorske višine manj kot 300 m in ustvaril ogromno čelno moreno. Zato je zelo verjento,
da se je podobno lahko zgodilo v Soški dolini, ki je v večini precej ožja.

6. Zaključek
V raziskavi sem preučil sledove poledenitve v Soški dolini. Pred mano se je s tem problemom
ukvarjalo veliko število raziskovalcev, ki pa so prišli do precej različnih zaključkov. S pomočjo
literature sem območje geomorfološke analize omejil na bližnjo okolico Mosta na Soči.
V okviru geomorfološke analize sem kartiral ledeniške oblike na preučevanem območju in
ugotovil njihove relevantne morfometrične lastnosti. Po geološki karti sem povzel glavne
litološke in strukturne lastnosti območja. Na podlagi v analizi pridobljenih podatkov sem
interpretiral nastanek ledeniških oblik na območju.
Na osnovi celotne raziskave sem v sintezi poskusil oceniti največji obseg ledenika in
izračunati njegovo ravnovesno mejo. To je pred mano počel že Bavec, ki je izračune primerjal
s tistimi za celotne Alpe. Kljub njegovim ugotovitvam menim, da je soški ledenik segal vsaj do
Sel pri Volčah.
Vsi cilji raziskave so bili doseženi. Še vedno pa obstaja več odprtih vprašanj. Nepojasnjene so
tako morene na kame terasah kot tudi spodnja kame terasa pri Selih pri Volčah. Potrebna je
natančnejša analiza materiala na Bučenici, ki bi pojasnila njegov izvor. Posvetiti se je tudi
treba odseku doline med Seli pri Volčah in Ročinjem, kjer naj bi se ohranil ledeniški material.
V splošnem pa je potrebna temeljita raziskava poledenitve v celotni Soški dolini. Ta bo
omogočila tudi uporabo bolj natančnih in manj subjektivnih metod za izračun ravnovesne
meje soškega ledenika.

7. Summary
In my research I studied the remnants of glaciation in the Soča valley. Multiple researchers
have dealt with this problem before me and they have come to varied conclusions. With the
help of literature I limited the study area of my geomorphological analysis to the immediate
surroundings of Most na Soči.
Over the course of the geomorphological analysis I mapped the glacial landforms in the
study area and determined their morfometric characteristics. Using a geological map I
summarized the main lithological and structural features of the area. Using data obtained in
the analysis I interpreted the formation of the glacial landforms in the area.
Based upon my research I attempted to assess the maximum extent of the aglacier and
calculate its equilibrium line. This was done by Bavec before me, who compared his
calculations with those for the entire Alps. Despite his findings I believe the Soča valley
glacier extended at least as far as Sela pri Volčah.
All of the research goals were achieved. Still, however, multiple questions remain. The
moraines on the kame terraces as well as the lower kame terrase near Sela pri Volčah
remain unexplained. A more detailed analysis of the material on Bučenica that would explain
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its origin is needed. Research must also be devoted to the part of the valley between Sela pri
Volčah and Ročinj, where glacial deposits are said to have been preserved. In general, a
thorough research of the glaciation of the entire Soča valley is needed. This will enable the
use of more accurate and less subjective methods of calculating the equilibrium line altitude
of the Soča valley glacier.
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