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Izvleček:
Morfogeneza grbinastih travnikov
Grbinasti travniki so poseben tip površja, ki se pojavlja na nesprijetem karbonatnem gradivu.
Zanje so značilne številne grbine in vmesne kotanje. Grbinaste travnike so preučevali predvsem
nemško govoreči raziskovalci. Raziskovalci so si enotni glede dimenzij grbin, še vedno pa ni
pojasnjen njihov nastanek. Strinjajo se, da ima korozija pomembno vlogo, nepojasnjen pa ostaja
proces, ki sproži nastajanje grbinastih travnikov. Ker v Sloveniji grbinasti travniki niso dobro
raziskani, smo se odločili da podrobneje raziščemo dolino Krme in Zgornjo Radovno, na tem
območju se namreč nahaja več grbinastih travnikov. Na izoblikovanje grbinastih travnikov je v
preteklosti imel pomembno vlogo tudi človek, saj je območje naseljeno že od 16. stoletja dalje.
Pri oranju njiv so bile grbine izravnane, v zadnjih desetletjih so grbine tudi načrtno izravnavali,
tako je bila večina grbinastih travnikov izravnanih, nekaj pa se jih je zaraslo. Grbine so vidne
tudi v gozdu. Grbine se ne pojavljajo na vršajih, ob strugi in na mokrotnih območjih. Dinamika
izoblikovanja grbin je relativno velika, saj se na izravnanih površinah po nekaj desetletjih
grbine začnejo zopet pojavljati.
Ključne besede: Zgornja Radovna, Krma, kras, geomorfologija, grbinasti travniki
Abstract
Morphogenesis of hummocky meadows
Hummocky meadows are a special type of surface, which appears on loose carbonate material.
It is characterized by a numerous humps and pits. Hummocky meadows have been studied
mainly by German-speaking researchers. Researchers agree about size of humps, but they are
not sure about their formation. They agree that the corrosion has the important role, but it
remains unclear which process triggers the initial formation of hummocky meadows. As in
Slovenia hummocky meadows are not well studied, we decided to do field research in the upper
Radovna and Krma valley, since there are numerous hummocky meadows. On the formation
of hummocky meadows in the past a man played an important role, as the area is inhabited since
the 16th century. In plowed fields, humps were leveled. In recent decades, most hummocky
meadows were deliberately leveled. Some hummocky meadows turned into a forest due to
overgrowth. Humps are also seen in the forest. Humps do not develop on alluvial fans, close to
the river and on wet ground. The dynamics of humps formation is relatively significant, as in
leveled meadows, humps begin to appear after a few decades.
Keywords: upper Radovna, Krma, karst, geomorphology, hummocky meadows
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1. UVOD
Grbinasti travniki so poseben tip površja, ki se pojavlja na nesprijetem karbonatnem gradivu.
Zanje so značilne številne grbine in vmesne kotanje različnih dimenzij in oblik. Grbinasti
travniki se pojavljajo predvsem na območju severnih in južnih apneniških Alp. To je tudi razlog
da so bili nemški raziskovalci eni prvih ki so opozorili na ta pojav (Embleton-Hamann, 2004).
V slovenski geomorfologiji grbinastim travnikom do sedaj ni bilo namenjene večje pozornosti,
izjema je delo Piskernikove (1960/61) in Cvetka (1971). Vendar so grbinasti travniki zelo
značilni tudi za nekatere predele slovenskega alpskega prostora, zato bi bilo njihovemu
proučevanju potrebno nameniti več pozornosti. Grbinasti travniki veljajo za naravno
znamenitost, pomembno vlogo pa je imel tudi človek, ki je z ročno košnjo preprečil njihovo
zaraščanje. Za preprečitev zaraščanja se danes za košnjo grbinastih travnikov namenja posebna
finančna sredstva.
Do danes je grbinaste travnike proučevalo že mnogo raziskovalcev, vendar še vedno nimamo
splošno veljavne definicije, kaj grbinasti travniki sploh so. Prav tako še vedno niso pojasnjeni
vsi procesi, ki vplivajo na njihov nastanek. Do sedaj je bilo samo podanih več hipotez, ki
pojasnjujejo nastanek grbinastih travnikov, vendar nobena izmed njih ni splošno sprejeta, kar
ustvarja potrebo po nadaljnjem raziskovanju tega pojava.

1.1. NAMEN IN CILJI
Osnovni namen je ugotoviti kje na preučevanem območju se pojavljajo grbinasti travniki ter
ugotoviti njihov obseg in splošne značilnosti območij z grbinastimi travniki. Poleg grbinastih
travnikov bomo kartirali tudi grbinaste travnike v zaraščanju, grbine v gozdu in izravnane
grbinaste travnike. Na preučevanem območju bomo raziskali tudi ostale dejavnike, ki lahko
vplivajo na morfogenezo grbinastih travnikov. Skozi grbino in kotanjo bomo tudi izkopali
profil, ki nam bo omogočil preučitev notranje strukture grbinastega travnika. Preučili bomo tudi
zgodovinske vire o rabi tal na preučevanem območju, ter poskusili ugotoviti povezavo z
današnjim pojavljanjem grbin. Na podlagi zbranih podatkov bomo poskušali ugotoviti
morfogenezo grbinastih travnikov. Ob pisanju naloge smo si zastavili naslednje cilje:
- Izdelava geomorfološke karte, s poudarkom na pojavljanju grbin, ter drugih oblik, ki bi
lahko vplivale na razvoj površja.
- Izračunati gostoto grbin in vmesnih kotanj. Število grbin in kotanj bomo prešteli na dveh
reprezentativnih vzorčnih poligonih v obliki kvadrata velikosti 400 m2 (20 m × 20 m).
- Preučiti material, ki se nahaja pod grbinami in kotanjami. V ta namen bomo izkopali
profil ter ga detajlno analizirali.

1.2. METODE DELA
Najprej smo pregledali obstoječo literaturo. Zaradi pomanjkanja slovenske literature smo se
oprli zlasti na tuje avtorje. Temeljno delo v slovenščini je Cvetkov (1971) članek objavljen v
Geografskem vestniku, poleg tega dela smo pridobili tudi tri diplomske naloge in nekaj
poljudnih člankov. Od tuje literature nam je bil najbolj v pomoč zlasti znanstveni članek
avtorice Embleton-Hamann (2004), ki je v angleškem jeziku objavljen v reviji Catena. Poiskali
smo tudi nekaj starejših člankov objavljenih v nemškem jeziku. Pridobili smo tudi podatke o
lokacijah grbinastih travnikov v Sloveniji. Za preučevano območje smo pridobili tudi
kartografsko gradivo. Po kabinetnem delu je sledilo terensko delo, med katerim smo prehodili
celotno preučevano območje. Kartirali smo s pomočjo temeljnega topografskega načrta v
merilu 1:10.000 in ortofoto posnetkov. Na terenu smo na dveh popisnih ploskvah izmerili in
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prešteli grbine in kotanje. Za boljši vpogled v notranjo strukturo grbinastega travnika smo ročno
izkopali jarek. Po končanem terenskem delu smo v programu ArcMap digitalizirali pridobljene
podatke in izdelali karte. Sledil je še zapis terenskih ugotovitev.

2. TEORETSKA IZHODIŠČA
2.1. IZVOR TERMINA »GRBINASTI TRAVNIK«
Termin grbinasti travnik je dobesedni prevod nemškega termina »buckelwiesen« (buckelgrbina, wiesen-travnik). V angleščini ga zasledimo kot »hummocky meadow«, oziroma »pit
and mound microrelief« (Brezplačni spletni slovarji, 2013). Nemški termin izhaja iz izraza za
tak tip površja v Bavarskih predalpah in se je uveljavil predvsem zaradi dejstva, da so bili
nemško govoreči raziskovalci prvi, ki so preučevali ta pojav (Embleton-Hamann, 2004).
V slovenščini se je uveljavil termin grbinasti travnik, saj je ta izraz uporabila Piskernikova
(1960/61), ki je bila ena prvih, ki je pri nas opozorila na grbinaste travnike. Isti izraz kasneje
uporabi tudi Cvetek (1971), saj so po njegovem travniki dobesedno posejani z izboklinami
nepravilnih oblik, ki še najbolj spominjajo na grbine. Zaradi tega se mu je termin grbinasti
travniki zdel primeren. Bizjak (1999) uporabi tudi splošnejši izraz grbinasta tla, travnike na
katerih se pojavljajo, pa poimenuje grbinasti travniki.
Zanimivo je, da kmeti, ki grbinaste travnike obdelujejo, zanje ne uporabljajo posebnega
poimenovanja. Tako je tudi v Bohinju, kjer so grbinasti travniki zelo razširjeni. Večini tudi ni
poznan izraz grbinasti travniki. Nekateri grbinastim travnikom rečejo le, da je to svet kjer je
polno kucljev ali hribcev, oziroma da so tam same konte. Posebnih ledinskih imen povezanih z
grbinastimi travniki domačini ne uporabljajo (Odar, 1993).
Slovenski termin grbinasti travnik je uporabljen le v strokovni literaturi, med tem ko pri
domačinih ni poznan. Prav nasprotno je v nemškem jeziku, kjer strokovni termin izhaja iz
ljudskega poimenovanja za tak tip površja.

2.2. DOSEDANJE RAZISKAVE
2.2.1. RAZISKAVE TUJIH AVTORJEV
Prve raziskave grbinastih travnikov so bile izvedene na območju severnih apneniških Alp,
predvsem na južnem Bavarskem. Izvajali so jih predvsem nemško govoreči raziskovalci, in
sicer: Penck (1941), Ebers (1939, 1957, 1959), Stini (1940), Knauer (1943), Lutz in Paul
(1947), Rathjens (1954), Priehäuser (1957), Schönhals (1957) in Schüller (1959) (cv:
Morawetz, 1969). Tako je danes večina obstoječe literature o grbinastih travnikih v nemškem
jeziku. Tem raziskovalcem so kasneje sledili še mnogi drugi (Embleton-Hamann, 2004).
Eden prvih raziskovalcev je bil Avstrijski geomorfolog Albrecht Penck (1940/41), ki je več let
proučeval pokrajino pri Mittenwaldu na južnem Bavarskem, ki je del severnih apneniških Alp.
Po Pencku so se s to tematiko začeli ukvarjati še drugi raziskovalci, med njimi Lutz in Paul,
(1947) in Müller (1962). Takrat sta se oblikovali dve glavni hipotezi nastanka grbinastih
travnikov. Prva hipoteza razlaga nastanek grbinastih travnikov s pomočjo korozije, po drugi
hipotezi pa so grbine rezultat delovanja zmrzali. Tema dvema hipotezama je bilo namenjene
največ pozornosti, zaradi česar so bile ostale potisnjene v ozadje. Ena izmed ostalih hipotez
govori o pomembni vlogi gozda za nastanek grbin, kar so si razlagali predvsem z dokaj
enakomerno razporeditvijo grbin, ki ustreza razporeditvi in gostoti dreves v predalpskih iglastih
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gozdovih. Vendar bolj natančnih metod za dokaz te hipoteze takrat niso uporabili (EmbletonHamann, 2004).
Ker so se prve raziskave opirale predvsem na opise površja, brez podrobnih analiz, tudi niso
ponudile konkretnih odgovorov glede nastanka grbin. Poleg tega so si tudi napačno razlagali
podobnost z Islandskimi tufurji ter mima travniki v Washingtonu in Oregonu, kjer gre le za
grbine na ravnem površju, brez vmesnih kotanj. Zaradi naštetih dejavnikov te raziskave tudi
niso ponudile nobenih konkretnih odgovorov glede morfogeneze grbinastih travnikov
(Embleton-Hamann, 2004).
Dodatno težavo so predstavljali različni profili prsti na različnih območjih z grbinastimi
travniki. Prvi tip profila, prvotno dokumentiran s strani Pencka (1940/41; cv: EmbletonHamann, 2004), ima tanjšo plast prsti na grbini, ter debelejšo plast prsti v kotanji. Tak profil
nakazuje na korozijo, kar pojasnjujejo s tem, da se več vode steka v kotanjo, kjer se z
raztapljanjem kamnine izoblikuje debelejša prst. Skica tega profila spominja na skico vrtače.
Drugi tip profila, prvotno dokumentiran s strani Engelschalka (1971; cv: Embleton-Hamann,
2004), je bolj heterogen in kaže na tanjšo prst v kotanjah in debelejšo prst na grbinah. Na
podlagi tega tipa profila je sklepal na delovanje zmrzali, saj se ob procesu krioturbacije prav
tako premešajo različni profili v prsti. Njegova hipoteza je bila kasneje ovržena (EmbletonHamann, 2004).
Slika 1: Različna profila skozi grbinasti travnik.

Kasnejše raziskave (Hamann 1984 in 1985; Embleton-Hamann 1999 in 2004; cv: EmbletonHamann, 2004) razlagajo nastanek grbinastih travnikov z več med seboj povezanimi procesi,
torej gre za poligenetski nastanek. Prvotne grbine naj bi nastale kot posledica viharjev, ki
podrejo oz. izrujejo drevesa. Ko se drevo podre, korenine dreves premestijo večjo količino
zemlje in kamenja. Tako nastaneta prvotna kotanja in grbina. Kotanja se kasneje z dodatnim
stekanjem vode in s procesom korozije še dodatno poglobi (Embleton-Hamann, 2004).
Obsežnejšo raziskavo je izvedla avstrijska geomorfologinja C. Embleton-Hamann (2004), ki je
proučevala grbinaste travnike na območju masiva Kräuterin v Avstriji, ki je del severnih
apneniških Alp. V tej raziskavi je bila izvedena tudi datacija z radioaktivnim ogljikovim
izotopom 14C. Vzorec je bil odvzet iz zasute organske snovi. Ta organska snov naj bi bila
3
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posledica podrtja drevesa, katerega ostanki so bili zasuti z materialom, ki se je premestil skupaj
s koreninskim sistemom. Do podrtja dreves naj bi prišlo med letoma 1120 in 1280. Ti dve letnici
označujeta morebiten začetek nastajanja grbinastega travnika na proučevanem območju. Ob
podrtju dreves naj bi bile ustvarjene začetne grbine in kotanje, ki so se kasneje z drugimi procesi
še dodatno poglobile. Ta podatek o začetku nastajanja grbinastega travnika se tudi ujema z
izračunanim volumnom kotanj in izračunano dinamiko raztapljanja. Glede na izračunano
dinamiko in današnji videz površja, je nemogoče, da bi se grbinasti travnik začel oblikovati
takoj po koncu ledene dobe, pred 10.000 leti (Embleton-Hamann, 2004).
Dinamika poglabljanja kotanj je bila izmerjena s pomočjo eksperimenta. V ta namen so 40 cm
pod grbino in kotanjo nastavili posodo za prestrezanje vode. Posode so bile dimenzije 20 × 25
cm. Meritve so potekale dva dneva. V tem času je padlo 6,9 mm padavin, poleg tega so
simulirali še dodatnih 5,0 mm padavin. Po končanem eksperimentu je ostala posoda pod grbino
popolnoma prazna, tista pod kotanjo pa je prejela večjo količino vode. Glede na razmerje
površin med grbinami in kotanjami so prišli do zaključka, da se v kotanje steka dvojna količina
padavinske vode. Pri 1.059 mm letnega odtoka padavin na proučevanem območju je dinamika
korozijskega zniževanja 77,2 mm/1000 let. Ta številka se na prvi pogled zdi prevelika, vendar
je rezultat stekanja vode v kotanjo, ki pospeši proces raztapljanja (Embleton-Hamann, 2004).
V tej raziskavi so torej ovrgli hipotezo o vplivu zmrzalnega delovanja na oblikovanje grbinastih
travnikov. Današnja dinamika raztapljanja je namreč prevelika, da bi se površje oblikovalo tako
dolgo časa. Poleg tega so z datacijo dokazali kdaj je prišlo do izoblikovanja začetnih grbin in
kotanj (Embleton-Hamann, 2004).
Kljub vsem dokazom pa avtorica navaja, da bi bile potrebne še dodatne raziskave, ki bi
zagotovile še več verodostojnih podatkov za potrditev te hipoteze. Predvsem bi bilo potrebno
podobno raziskavo izvesti še na drugih območjih (Embleton-Hamann, 2004).
2.2.2. RAZISKAVE SLOVENSKIH AVTORJEV
Prva omemba grbinastih travnikov v slovenski strokovni literaturi je bila leta 1960 s strani
biologinje A. Piskernik (1960/61). Takrat je opozorila na pomen ohranjanja grbinastih
travnikov in na potrebo po njihovem preučevanju.
Podrobneje se je s tematiko grbinastih travnikov ukvarjal J. Cvetek (1971). Pri tem se je oprl
predvsem na tujo literaturo in lastno terensko delo. Opisuje tudi kako naj bi izgledale grbine na
tipičnih grbinastih travnikih, pri tem poda tudi primere netipičnih oblik grbinastih travnikov.
Netipični grbinasti travniki se pojavljajo povsod, ne glede na kamninsko podlago. Na prvi
pogled so bolj ali manj podobni tipičnim grbinastim travnikom. Netipične travnike je razvrstil
glede na njihov nastanek. Ob krčenju gozda so za drevesi in grmovjem ostale večje ali manjše
izbokline. Grbine so nastale tudi na meji med dvema parcelama, kjer se je nekoč razraščalo
grmovje. Taka grbina naj bi nastala z razraščanjem koreninskega sistema in kopičenjem
humusa. Pogosto je v takih grbinah tudi kamenje, ki so ga nanosili kmetje ob spomladanskem
čiščenju travnikov. Če se to grmovje poseka, korenine zgnijejo in grbino preraste travna ruša.
Netipičen grbinasti travnik lahko nastane tudi kot posledica vetroloma, ko veter izpuli drevesa.
Pri tem na eni strani nastane grbina, na drugi strani pa kotanja. Z leti, ko se površje zaraste s
travo, nastane netipičen grbinasti travnik. V grbine se lahko preoblikujejo tudi prerasli kamni,
kupi zemlje in groblje. Vendar se tak travnik že po velikosti in razporeditvi grbin razlikuje od
tipičnega grbinastega travnika. Grbine lahko nastanejo tudi z zaraščanjem mravljišč. Takšne
grbine so tudi dokaj obstojne, saj travniške mravlje v mravljišče nosijo drobne kamenčke, ki
mravljišče še dodatno utrdijo (Cvetek, 1971).
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Bolj kakor z netipičnimi grbinastimi travniki se je Cvetek (1971) ukvarjal s tipičnimi
grbinastimi travniki. Ugotovil je da se grbine pojavljajo na različnih nadmorskih višinah in na
različnih naklonih, njihov pojav pa je vezan na zdrobljeno morensko gradivo. Grbine se
pojavljajo le na območjih, do koder ne segajo poplave ali talna voda, kar je vidno v Ukancu ob
Savi. Grbine v višino merijo 1,5 m, v prerezu pa običajno 2–3 m. Razporeditev grbin je
neenakomerna, gostota znaša 1.800–2.000 grbin na hektar in ni povezana z naklonom pobočja.
Na vrhu grbine je plast prsti najtanjša, v kotanji pa doseže globino do pol metra. V kotanji so
med prstjo tudi izprani kamni. Na podlagi izpranih kamnov v kotanji je sklepal na korozijsko
delovanje, vendar meni da je pri tem verjetno sodeloval še kakšen drug proces. Ledenik namreč
ni enakomerno odložil materiala, tako je bilo ponekod več drobnega peska in gline, ki jih je
voda izprala globlje v porozno morensko gradivo. Hkrati pa je prihajalo tudi do korozijskega
delovanja, ki je bilo najmočnejše ravno pri najfinejšem materialu. Ob nastanku prvotne kotanje
je bil proces poglabljanja še dodatno pospešen s koncentriranim vodnim odtokom v kotanjo.
Pri poglabljanju naj bi pomembno vlogo imel tudi sneg, saj se ga v kotanji nabere več kakor na
grbini, kar posledično pomeni večji odtok vode skozi kotanjo. Dopušča tudi možnost, da so
grbinasti travniki nastali tudi pri nasipavanju rek ob poplavah in ne le na morenskem gradivu
(Cvetek, 1971).
Slika 2: Profil grbinastega travnika po Cvetku.

Za Cvetkom se je z grbinastimi travniki v Bohinju ukvarjala Š. Odar (1993), ki je izdelala
diplomsko delo z naslovom Okoljevarstvena problematika izravnavanja grbinastih travnikov v
Bohinju. Izvedla je terensko kartiranje grbinastih travnikov in prišla do zanimivih zaključkov.
Kartiranje je potekalo na 1.939,8 ha velikem območju. 39 % površin je bilo izravnanih, 19 %
je bilo še vedno grbinastih travnikov, 30 % grbinastih travnikov je bilo zaraščenih, ostalih 12
% pa predstavlja druge, negrbinaste površine (rečne struge, ceste, stavbna zemljišča).
Podrobneje je obravnavala tudi tematiko izravnavanja grbinastih travnikov, vzroke za
izravnavanje, načine izravnavanja ter predvsem negativne posledice izravnavanja (Odar, 1993).
Kratek, poljudni članek je bil leta 1997 objavljen v reviji Gea. Članek sicer ne ponudi novih
spoznanj, njegova vloga je predvsem v seznanjanju širše skupine ljudi o značilnostih grbinastih
travnikov (Lukan Klavžer, 1997). Ista avtorica je leta 1999 objavila tudi članek o Dolini
Radovne, v katerem tudi omenja grbinaste travnike (Lukan Klavžer, 1999).
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Leta 2006 je bila na Biotehniški Fakulteti izdelana diplomska naloga z naslovom Grbinasti
travniki v Zgornji Radovni. V nalogi je podrobneje obravnavana tematika izravnavanja
grbinastih travnikov. Za vsak izravnan travnik so bili zbrani podatki o načinu in letu izravnave.
Podrobneje so bile izvedene tudi pedološke analize na grbinastem in na izravnanem travniku.
Za boljši prikaz grbinavosti so bile izvedene tudi geodetske meritve. Ključna ugotovitev je, da
se tudi na izravnanih travnikih začnejo grbine znova pojavljati (Ambrožič, 2006).
Leta 2012 je bila na Biotehniški fakulteti izdelana še diplomska naloga z naslovom Vegetacija
in vlažnostne razmere na grbinastih travnikih v Zgornji Radovni. Izpostavljena je bila izredna
pestrost rastlinskih vrst na grbinastih travnikih, drobna izoblikovanost reliefa namreč ustvari
zelo različne rastiščne pogoje. Te ugotovitve le še dodatno potrjujejo pomen ohranjanja
grbinastih travnikov (Prezelj, 2012).
2.2.3. POVZETEK DOSEDANJIH RAZISKAV
Z grbinastimi travniki se je do sedaj ukvarjalo veliko avtorjev, ki so ta pojav preučevali na
različnih območjih. Zaradi tega tudi prihaja do kar velikih odstopanj v dimenzijah, ki jih
navajajo, čeprav se v splošnem držijo določenega okvira. Prav tako še vedno nimamo enotno
potrjene natančne definicije grbinastega travnika niti še ni popolnoma pojasnjen njihov
nastanek.
2.2.1.1. MORFOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Grbine so različno velike, vendar so si po obliki podobne. Po travniku so razvrščene brez
posebnega reda. Zgornji konveksni del grbine se preko vmesnega dela spusti v konkavno
kotanjo (Lukan Klavžer, 1997). V splošnem gre za tip reliefa, značilnega za nekatere gorske
travnike in pašnike na območju, ki ga sicer porašča iglasti, navadno smrekov gozd. Na površju
so dobro vidne grbine, ki se izmenjujejo z vmesnimi kotanjami (Embleton-Hamann, 2004).
Grbine v višino merijo do 1,5 m, v prerezu pa običajno merijo 2–3 m (Cvetek, 1971).
Engelschalk (1971, cv: Embleton-Hamann, 2004) na podlagi številnih meritev navaja, da so
grbine dolge 100–700 cm, povprečna višina med grbino in kotanjo pa znaša 25–150 cm.
Embleton-Hamann (2004) je izvedla obsežno raziskavo v masivu Kraüterin v Avstriji. V tej
raziskavi so med drugim izvedli geodetske meritve na območju velikosti 12 × 15 m. Prišli so
do drugačnih rezultatov kot drugi raziskovalci. Po njihovem povprečna višinska razlika med
grbino in kotanjo znaša 52 cm. Grbine v dolžino merijo 250–510 cm, ter 170–270 cm v širino.
Gostota grbin znaša 400 grbin/ha, pri čemer so vse grbine orientirane v isto smer (EmbletonHamann, 2004).
V Krmi so bile na 20 × 20 m velikem območju izvedene geodetske meritve. Povprečna višinska
razlika med grbino in kotanjo znaša 32 cm. Podatka o dolžini in širini grbin ne navajajo
(Ambrožič, 2006).
Tako kakor pri dimenzijah, tudi pri gostotah grbin avtorji navajajo različne podatke. Cvetek
(1971) je proučeval grbinaste travnike v Bohinju. Na podlagi terenskih meritev je izračunal
povprečno gostoto grbin, ki znaša med 1.800 in 2.000 grbin na hektar. Med naklonom površja,
na katerem se grbine pojavljajo in njihovo gostoto ter velikostjo ni našel nobene povezave.
Engelschalk (1971, cv. Embleton-Hamann, 2004) navaja veliko nižjo številko, in sicer 170–900
grbin na hektar.
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Preglednica 1: morfografske značilnosti grbin.

avtor

Višina [cm]
(najnižja/najvišja)

Premer grbin [cm]
(najmanjši/največji)

Gostota grbin
[grbin/ha]
(najnižja/najvišja)

Engelschalk (1971); 40–50 (25/150)
cv.
EmbletonHamann, 2004

200–400 (100/700)

570 (170/900)

Gracanin (1970); 50–100 (150/n. p.)
cv.
EmbletonHamann, 2004

80–300

n. p.

Wölfel (1975); cv. nad 100
EmbletonHamann, 2004

100–300

500

Müller (1959); cv. 30–150
EmbletonHamann, 2004

n. p.

n. p.

Penck (1940/41); cv. 30–50
EmbletonHamann, 2004

200–300

n. p.

Knauer (1943); cv. do 150
EmbletonHamann, 2004

200–300

n. p.

Lutz (1947); cv. 50
EmbletonHamann, 2004

300–400

n. p.

Cvetek (1971)

do 150

200–300

2.000

Ambrožč (2006)

32

n. p.

n. p.

2.2.1.2. MORFOSTRUKTURNE ZNAČILNOSTI
Vsi avtorji so si enotni, da grbinasti travniki nastajajo na nesprijetem karbonatnem gradivu.
Zato so tudi grbinasti travniki vezani na območja, ki so grajena iz karbonatnih kamnin, oziroma
so bile prenesene na to območje od drugod, bodisi z ledeniškim ali rečnim transportom (Cvetek,
1971; Embleton-Hamann, 2004).
Grbine v Bohinju se pojavljajo na karbonatnem peščenem in zdrobljenem morenskem gradivu,
vendar le tam, kjer je talna voda dovolj globoko. Na območjih, kjer talna voda sega do površja,
ali prihaja do poplav, ni grbin. Zaradi pojavljanja na morenskem gradivu naj bi izdajali, kje se
nahaja morensko gradivo. Vendar Cvetek (1971) dopušča tudi možnost pojavljanja grbinastih
travnikov na rečno prinesenem materialu, med tem ko Lukan Klavžer (1997) trdi, da naj bi vsi
grbinasti travniki nastali na apnenčastih ledeniških grobljah oziroma morenah.
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Profil grbine in kotanje je grajen iz večjih in manjših izpranih kamnov, manjkajo pa bolj fini
delci. V kotanji, kjer je prst debelejša, so v prsti še posamezni izprani kamni. Na grbinah, kjer
je prst izredno tanka teh izpranih kamnov ni (Cvetek, 1971).
2.2.1.3. MORFOGENETSKE ZNAČILNOSTI
Cvetek (1971), si je nastanek pravih grbinastih travnikov razložil z delovanjem več, med seboj
povezanih procesov. Po njegovem že ledenik ni odložil materiala do enakih višin, poleg tega
morensko gradivo ni povsod enake velikosti. Na tistih mestih, kjer je bilo več drobnega peska
je zaradi spiranja skozi sipek morenski material nastala kotanja. Tak nastanek si razlaga z
izpranimi kamni, ki jih je našel v kotanjah. Določen vpliv pripisuje tudi koroziji. Bolj droben
material korozijsko hitreje preperi kot večji kamni. Ko pa obstaja manjša kotanja, se prične
dodatno stekanje vode, ki proces raztapljanja v kotanji še dodatno pospeši.
2.2.1.4. MORFOKRONOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Po Cvetku (1971) so grbinasti travniki začeli nastajati takoj po koncu ledene dobe, t.j. pred
približno 10.000 leti. Vendar konkretnih dokazov za to hipotezo ni podal, saj je le sklepal iz
dejstva da se grbinasti travniki pojavljajo na morenskem gradivu, ki je ledenodobne starosti.
Novejše raziskave temeljijo na bolj znanstvenem pristopu, zato naj bi ponudile boljše rezultate.
Embleton-Hamann (2004) je v svoji raziskavi uporabila tudi datacijo z radioaktivnim
ogljikovim izotopom 14C. Vzorec je bil odvzet iz zasute organske snovi, ki so jo našli v
horizontu. Ta organska snov naj bi bila posledica podrtja drevesa, katerega ostanki so bili zasuti
z materialom, ki se je premestil skupaj s koreninskim sistemom. Do podrtja dreves naj bi prišlo
med letoma 1120 in 1280. Ti dve letnici označujeta morebiten začetek nastajanja grbinastega
travnika na proučevanem območju, saj so bile ob podrtju dreves ustvarjene začetne grbine in
kotanje, ki so se kasneje še dodatno poglobile. Ta podatek o začetku nastajanja grbinastega
travnika se tudi ujema z izračunanim volumnom kotanj in izračunano dinamiko raztapljanja.
Glede na izračunano dinamiko in današnjo morfologijo površja, je skoraj nemogoče, da bi se
grbinasti travnik začel oblikovati takoj po koncu ledene dobe, t.j. pred približno 10.000 leti
(Embleton-Hamann, 2004).
Poleg datacije z radioaktivnim ogljikovim izotopom 14C je bila v tej raziskavi izračunana tudi
dinamika poglabljanja kotanj na proučevanem območju. Prišli so do rezultata, da pri 1.059 mm
letnega odtoka padavin na proučevanem območju, dinamika korozijskega zniževanja kotanj
znaša 77,2 mm/1000 let. Ta vrednost se na prvi pogled zdi prevelika, vendar je rezultat stekanja
vode v kotanjo, kamor se tako koncentrira dvojna količina padavinske vode (EmbletonHamann, 2004).

2.3. IZRAVNAVANJE GRBINASTIH TRAVNIKOV
Zaradi oteženega obdelovanja so bili grbinasti travniki pogosto izravnani. V preteklosti naj bi
jih izravnavali fantje, ki niso želeli v avstrijsko vojsko. Obsežne površine so bile za potrebo
gradnje vojašnic izravnane tudi med prvo svetovno vojno. V zimskih mesecih, ko ni bilo toliko
dela, so jih izravnavali tudi kmetje (Cvetek, 1971).
Izravnavanje grbinastih travnikov je bilo prisotno tudi še kasneje. Grbinasti travnik je namreč
neprimeren za strojno obdelavo. Zato so nekatere travnike izravnali, na nekaterih pa so opustili
košnjo in so se tako zarasli. Vendar je izravnavanje grbinastih travnikov sporno, saj se s tem
uniči naravno in kulturno dediščino (Ambrožič 2006). Poleg tega je grbinasti travnik tudi
biotsko veliko bolj pester od izravnanega travnika, saj so na grbinah in v kotanjah zelo različni
rastiščni pogoji (Prezelj, 2012). Namesto izravnavanja grbinastih travnikov je veliko bolj
primerno če se ti uporabijo kot turistična atrakcija (Odar, 1993).
8

Simon Koblar

Morfogeneza grbinastih travnikov

Na območju Zgornje Radovne se je izravnavanje travnikov vršilo v obdobju med letoma 1976
in 1989. Nekateri lastniki so za izravnavanje dobili tudi nepovratna sredstva od takratne občine
Jesenice (Ambrožič, 2006). Izravnavanje grbinastih travnikov na območju triglavskega
narodnega parka (TNP) je bilo namreč dovoljeno vse do leta 1991, ko je bil sprejet poseben
odlok. Do sprejetja tega odloka je bilo dovoljeno tudi izravnavanje v ožjem varstvenem
območju Triglavskega narodnega parka. Od sprejetja odloka, pa je bilo potrebno pridobiti
soglasja pristojnih institucij, in sicer: TNP, zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine,
vodno-gospodarske skupnosti in gozdno-gospodarske skupnosti. Vendar so se mnogi kmetje
izravnavanja lotili kar sami, brez potrebnih dovoljenj. Taka dela so izvedli v najkrajšem
možnem času, tako da jim gradbeni inšpektor ni moral preprečiti posega (Odar, 1993).
Kljub izravnavanju se začnejo grbine ponovno pojavljati. Kako hitro se grbine začnejo znova
pojavljati, je odvisno od načina izravnavanja. Tam, kjer so le preložili material iz grbine v
kotanjo, se grbine kmalu znova izoblikujejo. Tam, kjer so pri izravnavanju prekopali celoten
profil do dovolj velike globine, se grbine ne začnejo pojavljati tako kmalu, vendar se čez nekaj
časa kljub temu izoblikujejo. Na to opozarjajo tudi kmetje, ki te travnike obdelujejo, saj se pri
strojni obdelavi opazi že manjše nepravilnosti v površju. To je bilo dodatno dokazano s
pomočjo detajlnih geodetskih meritev na območju izravnanih travnikov (Ambrožič, 2006).
Ponovno pojavljanje grbin kaže na aktivnost procesov nastajanja grbinastih travnikov.
Da bi preprečili zaraščanje in izravnavanje grbinastih travnikov, so bila v okviru skupne
kmetijske in okoljske politike uvedena neposredna plačila za košnjo grbinastih travnikov
(Ambrožič, 2006). Neposredna plačila so začeli izvajati leta 2004. Takrat je bilo v ta program
vključenih 23 ha grbinastih travnikov. Naslednja leta so se površine malo spreminjale, leta 2010
pa je bilo v program vključenih 21,7 ha grbinastih travnikov (Volk, 2011). V letu 2013 plačilo
za košnjo grbinastega travnika znaša 132,84 €/ha. Ta ukrep se lahko kombinira tudi z ostalimi
ukrepi, tako da je lahko končno plačilo še dosti višje. Plačila se izvajajo na območjih ki so v
uradnem seznamu grbinastih travnikov (Uredba o plačilih ..., 2013).

3. OBMOČJE PREUČEVANJA
Terensko delo je potekalo na območju Zgornje Radovne in doline Krme, saj se tu nahaja več
grbinastih travnikov na različnih lokacijah. Območje preučevanja leži na nadmorski višini 700–
900 m. Podrobnejše analize so bile izvedene na območju Zasipske planine, ki se nahaja v dolini
Krme na nadmorski višini 860–900 m. Na Zasipski planini se nahaja tudi dobro poznana
Kovinarska koča (Temeljni topografski načrt …, 1989).
Zgornja Radovna in dolina Krme se nahajata na severozahodnem delu Slovenije in sta del
Julijskih Alp. Dolina Krme, tako kakor tudi dolini Vrat in Kota poteka v smeri jugozahod–
severovzhod. Zgornja Radovna se nahaja na izteku dolin Kota in Krme, ki se nadaljujeta v
dolino Radovne. Zaradi tega se vode iz dolin Kota in Krme ne odmakajo neposredno v
Zgornjesavsko dolino, tako kakor Triglavska Bistrica, ki teče po dolini Vrat, temveč po dolini
Radovne, ki poteka v smeri severozahod–jugovzhod. Krmo na jugu obdaja visoka kraška
planota Pokljuka, na vzhodu Mežaklja, na zahodu pa jo omejuje triglavsko pogorje. V Kotu je
večino časa suha struga hudourniškega potoka Kotarice, v Krmi pa prav tako večino časa suhe
struge hudournika Krmarice (Lukan Klavžer, 1999).
Preučevano območje je del Triglavskega narodnega parka (Državna pregledna karta, 2008), kar
posledično pomeni strožje varstvene ukrepe. Strožji varnostni režim pomeni tudi večjo možnost
za ohranjanje grbinastih travnikov.
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Karta 1: Lega preučevanega območja.

Dolina Radovne je bila zaradi manj ugodnih naravnih pogojev razmeroma pozno poseljena.
Prva omemba doline sicer sega že v pozno 15. stoletje, vendar v tem obdobju dolina še ni bila
stalno naseljena. V dolini so namreč imeli le rovte, na katerih so v poletnih mesecih pasli živino.
Na teh rovtih so od sredine 16. stoletja naprej začeli postopoma ustanavljati kmetije (Mlinar,
2004). Današnji travniki so tako obdelani že več stoletij, kar je verjetno vplivalo na
izoblikovanje oziroma na uničenje grbinastih travnikov. Poleg travnikov so kmetje namreč
imeli tudi njive, ki so jih orali. Ob oranju se je premešal profil prsti, grbine pa so bile s tem
izravnane. Njivske površine so bile v preteklosti obsežnejše kot danes, saj so nekoč imele
kmetije višjo stopnjo samooskrbe kakor danes, za kar so bile potrebne dodatne njivske površine.
Obseg obdelovalnih površin v začetku 19. stoletja nam kaže tudi Franciscejski kataster iz leta
1826 (Franciscejski kataster za …, 1826).

3.1. GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Preučevano območje je del Julijskih Alp, ki so v večji meri zgrajene iz apnenca in dolomita
triasne starosti. Predvsem po dolinah in pobočjih prevladuje holocenski material (Osnovna
geološka karta ..., 1987). Ker se območje Krme in Radovne nahaja v dolini, skozi katero je v
preteklosti tekel ledenik, danes pa skoznjo material prenašajo hudourniki, je za to območje
pomembna geološka zgradba širšega območja, predvsem je pomembno območje od koder so
se v dolino Kota in Krme stekali ledeniki.
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Karta 2: Geološka zgradba širšega območja dolin Krme in Radovne.

3.1.1. PREGLED STRATIGRAFSKIH ENOT
Spodnji trias: spodnje triasne plasti so na preučevanem območju redko zastopane. Nahajajo se
okoli Viševnika, manjši del pa tudi v Velski dolini pod Triglavom. Te plasti so zgrajene iz
dolomita, laporja, apnenca, oolitnega apnenca, skrilavca, meljevca in peščenjaka (Jurkovšek,
1987; Osnovna geološka karta ..., 1987).
Srednji trias: srednje triasne plasti so nekoliko obsežnejše od spodnje triasnih. Nahajajo se na
območju Viševnika, v zatrepu doline Krme in v spodnjem delu Velske doline. Te plasti so
zgrajene iz brečastega konglomerata ter iz skladnatega dolomita in apnenca (Jurkovšek, 1987;
Osnovna geološka karta ..., 1987).
Zgornji trias: zgornje triasne plasti gradijo največji del območja. Vendar so tudi znotraj teh
plasti pomembnejše razlike (Osnovna geološka karta ..., 1987).
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Območje ob zgornjem delu doline Krme: Debeli vrh, Mali Draški vrh, Veliki Draški vrh, Tosc,
Veliki Pršivec in Velska dolina so zgrajeni iz skladnatega dachsteinskega apnenca, med
apnenčevimi skladi se nahajajo tudi plasti dolomita (Osnovna geološka karta ..., 1987).
Višji deli so zgrajeni iz masivnega in skladnatega apnenca. Iz teh plasti so grajeni tudi vršni
deli Triglava in Rjavine (Osnovna geološka karta ..., 1987).
Območje ob zgornjem delu doline Kota in spodnjem delu doline Krme je zgrajeno iz masivnega
in skladnatega dolomita in apnenca. To območje je sicer manjše, vendar ima zaradi bližine
doline toliko večjo vlogo na sestavo sedimenta v dolini (Osnovna geološka karta ..., 1987).
Manjši del območja je zgrajen tudi iz plasti jurske starosti, vendar so tako oddaljene da na
dolino Krme nimajo vpliva. Pomembnejši so sedimenti pleistocenske starosti. V večini gre za
talno, ponekod pa tudi za bočno moreno, ki še ni sprijeta v konglomerat. Morena se nahaja na
Pokljuki in v dnu alpskih dolin Vrat, Kota in Krme, vendar le v osrednjem delu dolin, saj jih s
strani zasipa mlajši pobočni material. Območje Radovne je zgrajeno iz nesprijetega
fluvioglacialnega sedimenta (Osnovna geološka karta ..., 1987).

3.2. GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Gre za značilno ledeniško preoblikovano dolino, saj je tod v pleistocenskih poledenitvah tekel
ledenik, ki je erodiral pobočja doline. Ledenik je segal vse do Blejskega kota. Dno doline je
zapolnjeno s talno moreno, fluvioglacialnim materialom in recentnim fluvialnim materialom.
V pobočjih je več erozijskih jarkov, po katerih tečejo občasni hudourniki, ki so v dno doline
nasuli manjše vršaje. Ob pobočjih se nahaja pobočni grušč.
V dolini je struga hudourniškega potoka, ki je večino časa suha. Voda je v strugi stalno prisotna
šele pod naseljem Zgornja Radovna. Po hudourniških potokih se ob močnih nalivih lahko
prenaša velika količina materiala, ki se odloži na območju z manjšim naklonom. Po
pripovedovanju domačinov se je večji tak dogodek zgodil leta 1926, ko je na večji del Zgornje
Radovne prekrilo s prodom (Ambrožič, 2006).
Fotografija 1: Struga Radovne.

Avtor: S. Koblar.
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Dno doline Krme je v večjem delu široko do 200 m, le na območju zasipske planine se razširi
do 300 m. Na območju spodnje Krme se dolina zopet razširi na več kot 300 m. Na območju
Zgornje Radovne je dolina skoraj ravna, dolinsko dno pa je široko več kot 600 m. Kasneje se
dolina usmeri proti vzhodu, kjer se zopet zoži na manj kot 200 m (Digitalni model nadmorskih
..., 2013).

3.3. ZNAČILNOSTI RASTLINSTVA
Naravna vegetacija na preučevanem območju je gozdna združba bukve in trilistne vetrnice
(Vegetacijska karta gozdnih …, 2002). Vendar je bila naravna vegetacija po naselitvi območja
močno spremenjena. Gozd so namreč gospodarsko izkoriščali, kar je vplivalo na njegovo
sestavo. Na tem območju je bilo močno razvito oglarstvo, za kar so potrebovali velike količine
bukovega lesa. S časom je bil bukov gozd skoraj povsem izkrčen. Kasneje se je zaradi
gospodarske zanimivosti, tako kakor drugod po Sloveniji, povečal zlasti delež smreke (Ogrin,
Plut, 2009). Iglasti gozdovi so prevladovali že na začetku 19. stoletja (Franciscejski kataster za
…, 1826). Tudi danes na območju prevladujejo smrekovi gozdovi, ki prevladujejo predvsem
na nekdanjih obdelovalnih površinah. V nekaterih gozdovih je še vedno prisotna bukev.

3.4. PEDOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Na celotnem območju so zastopane le rendzine (Pedološka karta Slovenije …, 2007), ki so tudi
sicer najpogostejši tip prsti v Sloveniji. Gre za mlade, plitve prsti z enim temnim, jasno
izraženim humusnim horizontom. V gozdu se nad humusnim horizontom nahaja še različno
preperela organska snov. Zaradi svoje plitvosti so kljub dobrim kemičnim in fizikalnim
lastnostim manj primerne za kmetijsko rabo (Lovrenčak, 1994).

3.5. PODNEBNE ZNAČILNOSTI
Območje doline Krme spada v gorski podnebni tip, natančneje v podnebje nižjega gorskega
sveta (Ogrin, 1996). Na preučevanem območju se nahaja meteorološka postaja Zgornja
Radovna, ki leži na nadmorski višini 755 m. Zaradi bližine meteorološke postaje, so ti podatki
dovolj reprezentativni za celotno preučevano območje. Povprečna letna količina padavin v
referenčnem obdobju 1961–1990 znaša 1.907 mm, v obdobju 1971–2000 znaša 1.780 mm, v
obdobju 1981–2010 pa je znašala 1.701 mm. Kar kaže na postopen upad povprečne letne
količine padavin. Za to območje je značilna tudi pogosta snežna odeja, vendar se tako kakor
povprečna količina padavin, tudi število dni s snežno odejo v zadnjih desetletjih niža. V obdobju
1981–2010 je bila snežna odeja v povprečju prisotna 108 dni na leto (Nadbath, 2012).
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Grafikon 1: Letne višine padavin na meteorološki postaji v Zgornji Radovni.

Vir: Nadbah, 2012.
Grafikon 2: Povprečne mesečne količine padavin na meteorološki postaji v Zgornji Radovni.

Vir: Nadbah, 2012.

Ker je najbližja meteorološka postaja, ki meri temperaturo v Ratečah, smo podatke o povprečni
letni temperaturi odčitali iz karte o povprečni letni temperaturi za obdobje 1971–2000. Karta je
izdelana na osnovi meritev klimatoloških meteoroloških postaj. Pri interpolaciji podatkov je
bila upoštevana tudi nadmorska višina in mikrolokacija, kar zagotavlja bolj realne podatke
(Povprečna letna …, 2013).
Na večjem delu preučevanega območja povprečna letna temperatura za obdobje 1971–2000
znaša 6–8 °C, v zgornjem delu doline Krme pa znaša 4–6 °C (Povprečna letna …, 2013)
Na meteorološki padavinski postaji v Zgornji Radovni ne izvajajo meritev izhlapevanja, tako
da ne moremo izračunati povprečnega letnega odtoka. Ta podatek bi nam služil pri računanju
dinamike raztapljanja kamnine.
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Karta 3: Temperaturne značilnosti
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4. PREGLED GRBINASTIH TAL NA PREUČEVANEM OBMOČJU
Grbinasta tla smo razdelili v tri kategorije in sicer na grbinaste travnike, grbinaste travnike v
zaraščanju in na grbine v gozdu. Posebno pozornost smo namenili tudi ravnim travnikom, saj
smo poskušali ugotoviti ali so bili izravnani, ali se grbine ne pojavljajo zaradi katerih drugih
vzrokov.
Grbinasti travniki na preučevanem območju se pojavljajo na več lokacijah. Ponekod so še vedno
obdelani, kar preprečuje njihovo zaraščanje. Na nekaterih grbinastih travnikih se izvaja ročna
košnja, drugod pa paša. Nekaj grbinastih travnikov je danes v fazi zaraščanja, še veliko večji
del pa predstavljajo že zaraščeni grbinasti travniki. Kjer so tudi v današnjem gozdu grbine dobro
opazne, lahko sklepamo da gre za zaraščen grbinasti travnik. Velik del grbinastih travnikov se
je zarasel po letu 1989, kar sklepamo iz temeljnega topografskega načrta, ki je bil za to območje
izdelan leta 1989 (Temeljni topografski načrt …, 1989). Pri ostalih gozdih površinah ne vemo
točne letnice kdaj so se zarasle. Najstarejši kartografski vir imamo iz leta 1826 in sicer
Franciscejski kataster za Kranjsko. Sodeč po katastru je bila nekoč površina travnikov veliko
večja kakor danes, veliko večji je bil tudi delež njiv (Franciscejski kataster za …, 1826).
Fotografija 2: Najizrazitejše grbine smo našli na območju Rovtov v Spodnji Krmi.

Avtor: S. Koblar.

Današnja površina obdelanih grbinastih travnikov znaša 15,2 ha, k čemur lahko prištejemo še
2,3 ha grbinastih travnikov v zaraščanju, tako da skupna površina znaša 17,5 ha. Od 124,4 ha
trajnih travnikov in kmetijskih zemljišč v zaraščanju grbinasti travniki in grbinasti travniki v
zaraščanju tako predstavljajo le 12,2 % površine (Raba tal, 2013). Večji je delež izravnanih
travnikov, saj je bilo po evidencah, med letoma 1976 in 1989 izravnanih 67,4 ha grbinastih
travnikov (Ambrožič, 2006), kar znaša več kakor polovico vseh današnjih travnikov in
kmetijskih zemljišč v zaraščanju. Vendar smo med terenskim pregledom opazili še dodatne
izravnane površine, ki jih uradne evidence niso zajele. Po naših podatkih tako skupna površina
izravnanih travnikov znaša 92,5 ha. Če ti travniki ne bi bili izravnani bi skupna površina
grbinastih travnikov znašala 110 ha, kar znaša 88,4 % od vseh travnih površin in kmetijskih
zemljišč v zaraščanju (Raba tal, 2013). Večina ostalih negrbinastih površin je na vršajih ali pa
v bližini struge.
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Karta 4: Grbinasta tla na preučevanem območju.
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4.1. OBMOČJE OKROG KONCBAHOVEGA ROVTA
Območje se nahaja severno od vasi Zgornja Radovna. Leži na morenskem nasipu na nadmorski
višini okrog 840 m in je od dna doline dvignjeno za približno 55 m. Površje ni povsem ravno,
ampak je nekoliko valovito. Na tem območju je bil travnik že leta 1826 (Franciscejski kataster
za …, 1826), ter tudi leta 1877 (Franciscejsko-Jožefinska …, 1877), le da je bil obseg travnika
takrat na južni strani nekoliko večji.
Na severnem delu se nahaja grbinasti travnik v zaraščanju velikosti 0,2 ha. Prav tako so tudi na
jugovzhodnem delu travnika ob robu opazne grbine. Zato sklepamo da je bil osrednji del
travnika v velikosti 5,8 ha izravnan. Vendar so tudi na izravnanem travniku ponekod opazne
manjše kotanje, kar kaže na ponovno izoblikovanje grbin. Vendar te grbine niso bile tako
izrazite, da bi jih uvrstili med grbinaste travnike. Območje okrog travnika porašča mešani gozd
bukve in smreke. V gozdu je težko prepoznati grbine, saj že korenine večjih dreves ustvarijo
neravno površje. Le na manjšem delu so bile grbine bolje vidne, druga območja zaradi slabo
izrazitih grbin nismo uvrstili v kategorijo grbine v gozdu.

4.2. OBMOČJE SEVERNO OD STRUGE KOTARICE IN KRMARICE
Območje bo predstavljeno od zahoda proti vzhodu. Na celotnem območju so bili travniki že
leta 1826, nekaj je bilo tudi njiv (Franciscejski kataster za …, 1826). Večji del območja je
zgrajen iz fluvioglacialnega proda in peska, pobočja pa so zgrajena iz morenskega materiala.
Strugi Kotarice in Krmarice sta zarezani 2–3 m, tako da danes ob normalnih razmerah ne
poplavljata izven struge.
Na območju s toponimom Klančnica se med pobočjem in strugo Kotarice nahaja obsežen
izravnan travnik. Travnik na severni strani sega do pobočja, na južni strani pa je pred nekaj
metrov globoko zarezano strugo še ozek pas gozda. Kljub izravnavi pa se na travniku pojavljajo
posamezne manjše kotanje, ki jih kmetje zasipajo z zemljo in si tako olajšajo obdelovanje. V
gozdu, ki se nahaja med travnikom in strugo so opazne manjše grbine. Izravnan travnik proti
vzhodu sega vse do ceste, ob pobočju pa se nahaja manjši grbinasti travnik.
Grbinasti travnik se nahaja ob kmetiji Bišček v Zgornji Radovni. Ker se nahaja v pobočju v
preteklosti ni bil izravnan. Je med manjšimi grbinastimi travniki, saj meri zgolj 0,35 ha. Pobočje
ima naklon do 20 ° in je zgrajeno iz morenskega materiala, zato so na površju vidne tudi večje
skale. Grbine so dobro vidne in izrazite.
Območje Golobovega rovta je bilo v preteklosti izravnano, vendar so se grbine na nekaterih
delih začele zopet pojavljati. Najizrazitejše so v osrednjem delu, kjer so grbine že tako izrazite,
da smo se odločili da ta del travnika uvrstimo k grbinastim travnikom.
Del pobočja je nekoliko mokrotnega, tam tudi ni grbin. Južno od izravnanega travnika se nahaja
manjši gozd, ki ga leta 1826 in 1877 še ni bilo (Franciscejski kataster za …, 1826;
Franciscejsko-Jožefinska …, 1877). V tem gozdu ni grbin. Lahko da se je zarasel po tistem ko
so bile grbine že izravnane, ali pa grbin ni zaradi kakšnega drugega vzroka. Travnik med tem
gozdom in strugo Kotarice je bil izravnan.
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Fotografija 3: Grbinasti travnik ob domačiji Bišček v Zgornji Radovni.

Avtor: S. Koblar.

Pri Požrvu se na pobočju zgrajenem iz morenskega materiala nahaja manjši grbinasti travnik.
Grbine so, tako kot na grbinastem travniku pri Biščku dobro vidne.
Območje med Golobovim rovtom in cesto je bilo v celoti izravnano (Ambrožič, 2006). V
preteklosti je bilo na tem območju tudi nekaj njiv, vendar zaradi kasnejše izravnave to niti ni
pomembno (Franciscejski kataster za …, 1826; Temeljni topografski načrt …, 1989). Med
izravnanim travnikom in strugo je manjši gozd. Na tem območju so grbine majhne, kar je lahko
posledica izravnave v preteklosti, ali pa je Krmarica prestavljala svojo strugo in tako ni bilo na
voljo dovolj časa da bi se grbine izoblikovale.
Na območju med Pesnjakom in Gregorjem se nahaja izravnan travnik (Ambrožič, 2006). Iz
severa pa na območje segata dva hudourniška vršaja. Med tem travnikom in strugo se nahaja
gozd, v katerem ni grbin, površje je le rahlo valovito. Leta 1826 je bil na tem območju travnik
(Franciscejski kataster za …, 1826), leta 1877 pa gozd (Franciscejsko-Jožefinska …, 1877).
Ker je območje blizu struge, je mogoče, da je struga nekoč potekala severneje, mogoč pa je tudi
vpliv hudourniškega potoka, ki je nasul vršaj pri Kladjah. Tako za nastanek grbin ni bilo na
voljo dovolj časa.
Travnik pri Gogalu je bil izravnan (Ambrožič, 2006). V gozdu nasproti Gogale ni grbin, kar je
verjetno posledica prestavljanja struge Radovne, ki je glede na Franciscejski kataster za
Kranjsko (1826) tekla južneje kot danes. Na novo nasutem materialu ni bilo na voljo dovolj
časa za izoblikovanje grbin.

4.3. OBMOČJE MED STRUGO KRMARICE IN KOTARICE
Območje je na severu zamejeno s strugo Kotarice, na jugovzhodu s strugo Krmarice, na zahodu
pa s pobočjem Biščekove glave. Kamninska podlaga je fluvioglacialni prod in pesek. V letih
1826 (Franciscejski kataster za …, 1826) in 1877 (Franciscejsko-Jožefinska …, 1877) so bili
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na celotnem delu travniki, nekaj je bilo tudi njiv. Njive so bile na mestu današnjih izravnanih
travnikov.
Tako kakor drugod, je bila tudi tu večina grbinastih travnikov izravnana. En neizravnan travnik
se nahaja med cesto in travnikom z ledinskim imenom Brinje. Je eden redkih grbinastih
travnikov v Zgornji Radovni, ki v zadnjih desetletjih ni bil izravnan. Danes je travnik v
lastništvu TNP in je v okviru Zakona o Triglavskem narodnem parku zavarovan kot naravna
znamenitost (Zakon o Triglavskem ..., 1981). Ob travniku je postavljena tudi informacijska
tabla, ki opozarja na to reliefno zanimivost. Grbinasti travnik ima površino 1,5 ha. Na severnem
robu je že delno zaraščen, zato smo ta del uvrstili k grbinastim travnikom v zaraščanju. Okrog
travnika z ledinskim imenom Brinje so grbine v gozdu, manjši del je tudi grbin v zaraščanju.
Zahodno od grbinastega travnika TNP se nahaja še en grbinasti travnik v zaraščanju. Ob
pobočju Biščekove glave so grbine prerasle z gozdom. Tu je še leta 1989 bil travnik (Temeljni
topografski načrt …, 1989). Na pobočju ni grbin, saj zaradi velikega naklona prevladujejo
pobočni procesi, ki onemogočajo nastanek grbin.
Fotografija 4: Del grbinastega travnika TNP se zarašča.

Avtor: S. Koblar.

4.4. OBMOČJE NA DESNEM BREGU KRMARICE
Kamninska podlaga je fluvioglacialni prod in pesek, na pobočjih pa pobočni material. Tudi tu
je bil velik delež travnikov izravnan, nekaj pa se jih je zaraslo z gozdom.
Ob domačiji Kuhar je večji izravnan travnik. Ob cesti pa je gozd, v katerem so vidne grbine.
Ob vršaju zaradi nasipavanja novega materiala ni grbin. Grbin tudi ni ob strugi. Ob domačiji
Boštjan so grbine v gozdu. Ta del je bil poraščen z gozdom tudi leta 1826 (Franciscejski kataster
za …, 1826). Travniki med Boštjanom in Kurjo vasjo so bili v celoti izravnani, prav tako tudi
travnik južno od Kurje vasi.
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Na območju Rovtov so grbine še vedno ohranjene. Večji del jih sicer porašča gozd, na severni
strani je očiščen grbinasti travnik, na južni pa grbinasti travnik v zaraščanju. Grbine so na tem
območju nadpovprečno velike. Med obema grbinastima travnikoma je enodoben smrekov gozd,
v katerem so grbine dobro vidne. Zarasel se je že pred letom 1989 (Temeljni topografski načrt
…, 1989).
Južneje so bili travniki izravnani, v gozdu pa so še vedno vidne grbine. Manjši del tega gozda
se je zarastel šele po letu 1989 (Temeljni topografski načrt …, 1989), med tem ko je preostali
gozd prisoten že dalj časa.
V gozdu na pobočju Velikega vrha ni grbin, saj je pobočje strmo. Naklon pobočja je skoraj
povsod nad 32 ° (Digitalni model …, 2013), zaradi česar prevladujejo pobočni procesi (Komac,
Zorn, 2007).

4.5. OBMOČJE NA LEVEM BREGU KRMARICE
Grbinasti travnik pod Belo pečjo leži na nadmorski višini okrog 790 m na razmeroma ravnem
površju. Meri 0,5 ha in se nahaja na fluvioglacialnem produ in pesku. Ta travnik je uvrščen na
uradni seznam grbinastih travnikov (Javni pregledovalnik …, 2013). Od struge Krmarice je
dovolj oddaljen, da ga ta ne poplavlja. Travnik na nasprotni strani poti je bil izravnan. Grbine
so tudi v gozdu okrog travnika.
Fotografija 5: Rob izravnanega travnika na Pocarjevem Rovtu.

Avtor: S. Koblar.

Travnik na Pocarjevem rovtu je bil izravnan, grbine so ohranjene le v gozdu ob travniku. Med
Pocarjevim in Lojzovim rovtom iz pobočja na zahodni strani priteka hudourniški potok, ki je
nasul manjši vršaj. Na delu Lojzovega rovta zato ni grbin, grbine so prisotne v gozdu, do kamor
nasipavanje materiala ne seže.
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4.6. ZASIPSKA PLANINA
Tu se nahaja največji grbinasti travnik na preučevanem območju s površino 11,8 ha. Grbine so
dobro izrazite in dokaj pravilno razporejene. Leta 1826 je bil na območju Zasipske planine le
manjši travnik oz. pašnik (Franciscejski kataster za …, 1826), leta 1877 je bil obseg travnika
nekoliko večji (Franciscejsko-Jožefinska …, 1877), a vseeno manjši kakor danes. Največji
obseg travnika je na karti iz leta 1989 (Temeljni topografski načrt …, 1989), vendar se je
kasneje na vzhodnem robu zarastel. Danes je tam mlad enodoben smrekov gozd.
Iz jugozahodnega dela na travnik priteka hudournik, prav tako sta na tem delu dva vršaja iz
stranskih grap, ki ob večjih nalivih nasipajo nov material. Hudourniška struga nato poteka ob
severozahodnem robu grbinastega travnika. Struga je široka do nekaj metrov in globoka 1–1,5
m. Na spodnjem delu grbinastega travnika se struga slepo konča. Na tem delu se iz pobočja
Macesnovca priteka hudourniški potok, ki ima na dnu doline manjši vršaj. Zaradi nasipanja
materiala iz glavne struge in iz stranske grape, tudi tu ni grbinastega travnika, saj je površje na
tem delu na debelo prekrito z drobnim sedimentom.
Fotografija 6: Grbinasti travnik na Zasipski planini. Pogled proti severu.

Avtor: S. Koblar.
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5. MORFOGENETSKE ZNAČILNOSTI GRBINASTIH TRAVNIKOV
5.1. MORFOGRAFSKA ANALIZA
Grbinasti travniki na preučevanem območju se ponekod nahajajo na morenskem gradivu, na
večini območij pa se nahajajo na fluvioglacialnem produ in pesku. Ker gre za nesprijet in
porozen material, padavinska voda hitro odteče in ne zastaja v profilu prsti. Oddaljenost od
nivoja talne vode je povsod dovolj velika, da ne prihaja do vdora talne vode v profil prst.
Natančnejšo morfografsko analizo smo izvajali na grbinastem travniku na Zasipski planini, saj
so tam grbine dobro izrazite in dovolj pravilno razporejene. Za natančnejši vpogled v notranjo
strukturo grbinastega travnika je bil skozi naključno izbrano grbino in sosednjo kotanjo izkopan
jarek. V dolžino je jarek meril 2 m, v širino 50 cm, globina pa je znašala 60–100 cm. Pod to
globino je bil namreč le še prod, brez organske snovi, zato globlje nismo kopali.
Fotografija 7: Kopanje profila skozi grbino in kotanjo.

Avtor: S. Koblar.
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Fotografija 8: Profil skozi grbino. Oznake na merilnem traku so oddaljene 10 cm.

Avtor: S. Koblar.

Po vrhu je tanka plast travne ruše in rendzine, ki na večini delov skupaj ne presegata debeline
15 cm. Ta plast je najbolj enakomerna, saj je prisotna na celotnem profilu. Pod to plastjo je
različno debela plast nekoliko svetlejše zelo skeletne prsti.
Pod globino 50 cm se povsod nahaja le še matična podlaga. Material je delno sortiran v plasteh,
na nekaterih delih pa je povsem pomešan. Plasti so vzporedne in so debele 5–10 cm. Velikost
skeletnih delcev po večini ne presega premera 5 cm, vmes je le nekaj večjih kosov, vendar tudi
ti ne presegajo premera 10 cm. Ves material je tudi dobro zaobljen. Prostor med večjimi
skeletnimi delci zapolnjuje pesek.
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5.2. MORFOMETRIČNA ANALIZA
Na dveh popisnih ploskvah dimenzije 400 m2 (20 m × 20 m), so bile izvedene podrobnejše
meritve. Popisni ploskvi sta bili izbrani na reprezentativnih lokacijah, ki sta značilni za večji
del območja pojavljanja grbinastih travnikov. Znotraj tega območja so bile preštete vse grbine
in vmesne kotanje. Pri štetju se je pojavila težava v definiranju, kaj je že nova grbina, kaj pa je
le del večje sosednje grbine. Prav tako je težavno določanje grbin, ki so ravno na robu popisne
ploskve. Tu smo bili prepuščeni subjektivni oceni, kar otežuje primerjavo s podatki, ki jih
navajajo drugi raziskovalci. Nekaj najznačilnejših grbin je smo tudi podrobneje izmerili.
Na prvem območju smo našteli 70 grbin, gostota grbin tako znaša 1.750 grbin/ha. Ob
upoštevanju le največjih grbin bi bila ta številka veliko nižja. Poleg grbin smo prešteli tudi
kotanje, ki smo jih razdelili na večje in na manjše, pri čemer smo bili zopet podvrženi
subjektivni oceni. Na popisni ploskvi je bilo 50 večjih in 13 manjših kotanj. Gostota večjih
kotanj tako znaša 1.250 kotanj/ha, skupaj z manjšimi kotanjami pa 1.575 kotanj/ha.
Na drugem območju smo našteli 71 grbin, gostota tako znaša 1.775 grbina/ha. Vendar smo tudi
tu zraven šteli vse grbine, ob upoštevanju le največjih bi bila ta številka nekoliko nižja. Na tem
območju je bilo občutno več kotanj kakor na prvem območju, njihovo število je celo preseglo
število grbin. Večjih kotanj je bilo 52, poleg teh pa še 29 manjših. Gostota ob upoštevanju le
večjih kotanj tako znaša 1.300 kotanj/ha, ob upoštevanju vseh kotanj pa 2.250 kotanj/ha.
Fotografija 9: Grbine imajo kljub enotnemu videzu zelo različne dimenzije.

Avtor: S. Koblar.

Grbine so kljub na prvi pogled enotnemu videzu, zelo različnih dimenzij. Pri nekaterih je
višinska razlika med vrhom grbine in kotanje le nekaj decimetrov, med tem ko ta ponekod znaša
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preko enega metra. Večina grbin je nekoliko ovalne oblike, daljša os poteka prečno na dolino,
vendar je razlika v dolžini obeh osi majhna. Povprečen premer grbine znaša okrog 2 m,
povprečna višinska razlika med grbino in kotanjo pa znaša 50 cm.
V diplomskem delu je Tanja Ambrožič (2006) izvajala tudi geodetske meritve. Izvedla je
meritve na dveh izravnanih travnikih, ter na grbinastem travniku, ki je v lasti TNP. Meritve je
izvajala na 400 m2 (20 m × 20 m) velikem območju. Za boljši prikaz grbin smo v programu
ArcMap 10.1 iz njenih podatkov izdelali digitalni model višin. Najprej smo digitalizirali vseh
113 izmerjenih točk s podatkom o višini in vmesne plastnice. Iz teh podatkov smo z orodjem
Topo to raster izdelali digitalni model reliefa.
Na digitalnem modelu reliefa je dobro vidna nepravilna izoblikovanost površja. Vidne so tudi
različno velike kotanje, ponekod so poleg večjih tudi manjše kotanje. V takih primerih je ob
terenskem pregledu terena težko presoditi, katero kotanjo šteti za samostojno, katera pa je le
del druge, večje kotanje.
Karta 5: Digitalni model višin grbinastega travnika TNP.

Največje grbine na preučevanem območju se nahajajo na območju Rovtov v Spodnji Krmi.
Najbolje so sicer vidne na očiščenem grbinastem travniku, čeprav grbine na zaraščenem
grbinastem travniku in v gozdu niso nič manjše. Največje grbine imajo premer preko dveh
metrov, višinska razlika med kotanjo in grbino pa znaša do 1,5 m.
Rezultati meritev kažejo na podobne vrednosti kot so jih pridobili ostali avtorji (Preglednica 1).
Do odstopanj v rezultatih pa lahko pride tudi zaradi subjektivnosti raziskovalca, mnogokrat smo
namreč v dilemi ali neko grbino šteti za samostojno ali ne.
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5.3. MORFOGENETSKA ANALIZA
5.3.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Grbine se na preučevanem območju nahajajo na različnih območjih, veliko travnikov je bilo
izravnanih, nekaj pa je tudi zaraščenih. Grbine se ne pojavljajo na območjih kjer prihaja do
nanašanja materiala. Največ nanašanja materiala je neposredno ob strugi in na vršajih, kjer
nasipa tudi ob ne tako izjemnih nalivih. Leta 1926 so hudourniški potoki ob velikem nalivu na
večjem območju Zgornje Radovne nasuli prod in pesek. Točnega obsega nasutja sicer ne
poznamo (Ambrožič, 2006), vendar lahko iz tega sklepamo da so se podobni dogodki dogajali
tudi v preteklosti. S tem ko na novo nasuli material zapolni kotanje med grbinami nastane ravno
površje. Na tem površju se grbine lahko začnejo znova pojavljati, vendar se zaradi počasnega
nastajanja, oz. prepogostega zasipanja novega materiala ne morejo dobro razviti.
Grbin ni tudi na pobočjih z velikim naklonom. Na večjih naklonih namreč prevladujejo pobočni
procesi, ki sproti premeščajo material v nižje lege. V naših razmerah naravni posipni kot znaša
32 ° (Komac, Zorn, 2007), zato na večjem naklonu naj ne bi bilo grbinastih travnikov. Ta
hipoteza se je na preučevanem območju tudi potrdila, saj smo najstrmejše grbinaste travnike
našli le pobočju z naklonom do 20 °. Pregledali smo tudi gozdove z večjim naklonom, vendar
tam grbin nismo našli.
Na mokrotnih območjih tudi ni grbin. To se je lepo pokazalo na območju okrog majhnega
izvira. Tam je bila prst vlažna, drugačno je bilo tudi rastlinstvo. Podobno je tudi na spodnjem
delu vršajev, kar se je pokazalo na Zasipski planini. Pod vršajem je namreč ravno območje
zapolnjeno s finim sedimentom. Ob večjih padavinah tam verjetno prihaja do zastajanja vode.
Podobno je tudi na območju Lojzovega rovta, kjer ob samem vršaju ni grbin, kar je verjetno
posledica dveh dejavnikov in sicer občasnega nasipanja večjega materiala ter večje vlažnosti
prsti in zastajanja vode na spodnjem delu vršaja.
5.3.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Nepojasnjeno ostaja vprašanje v kolikšni meri so ljudje s kmetovanjem vplivali na oblikovanje
grbinastih travnikov. Območje zgornje Radovne je namreč poseljeno že vsaj od druge polovice
16. stoletja (Mlinar, 2004). Po naselitvi območja so naseljenci izsekali gozd in si uredili
travnike, pašnike in njive. Z oranjem njiv so izravnali tudi grbine. Karte iz leta 1826
(Franciscejski kataster za …, 1826) in leta 1877 (Franciscejsko-Jožefinska …, 1877) kažejo na
to, da je bilo v 19. stoletju na območju Gornje Radovne manj gozdnih površin kot danes, veliko
večji pa je bil delež njiv. Z oranjem njiv je bil tako izravnan dobršen delež površin. Njive so
bile sicer na lokacijah današnjih izravnanih travnikov, tako da tu ni vpliva na izoblikovanost
današnjih grbinastih travnikov. Zanimivo je, da je bil na območju Zasipske planine obseg
travnika v 19. stoletju manjši kakor danes.
Danes so grbine izrazitejše na območju nekdanjih rovtov kot okrog vasi. Grbine na grbinastem
travniku TNP so namreč med najmanjšimi. Predvidevamo da so grbine tu manjše kot drugod
zaradi dejstva, da se grbinasti travnik nahaja blizu vasi oz. v sami vasi. Lahko da so v preteklosti
kolobarili in so imeli njive na različnih površinah, torej tudi na tistih, ki niso označene kot
njivske na kartah iz let 1826 in 1877. Druga mogoča razlaga je, da so se že v preteklosti lotili
izravnavanja grbin na travnikih okrog vasi. Dokumentacije o teh posegih sicer nimamo, vendar
je Cvetek (1971) ugotovil, da so v Bohinju grbinaste travnike ročno izravnavali že pred prvo
svetovno vojno, za kar tudi obstajajo zgodovinski zapisi. Rovti so bili od vasi bolj oddaljeni,
kar je verjetno vplivalo tudi na manj intenzivno obdelovanje, kar je pripomoglo k boljši
ohranjenosti grbin.
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Večja izravnalna dela so na območju Zgornje Radovne izvajali med leti 1976 in 1989. Vendar
se tudi na izravnanih površinah grbine s časom ponovno izoblikujejo. Hitrost ponovnega
izoblikovanja grbin je odvisna predvsem od načina izravnave. Najkasneje se izoblikujejo na
travnikih, ki so jih ravnali tako, da so premešali celoten profil travnika. Tam, kjer so le zasuli
kotanjo z materialom iz grbine, so se grbine kmalu ponovno izoblikovale (Ambrožič, 2006).

5.4. MORFOKRONOLOŠKA ANALIZA
Grbinasti travniki na preučevanem območju se pojavljajo tako na morenskem kot tudi na
fluvioglacialnem gradivu. Ker so se ledeniki v zaledju dolin Krme in Kota zaradi višje
nadmorske višine ohranili še nekaj časa po koncu ledene dobe, so hudourniški potoki v tem
času še intenzivno nasipavali prod in pesek. Torej je površje mlajše od 10.000 let. Težko je
oceniti koliko je bilo kasneje, ko je bil material v Zgornji Radovni že nasut, večjih poplav, ki
so nasule dodaten material. Nepojasnjeno je tudi na kako velikem območju je bil dodaten
material nasut. Zadnja večja poplava je bila leta 1926 (Ambrožič, 2006), vendar ne poznamo
točnega obsega te poplave.
Pod nekaterimi drevesi je bilo opaziti prazen prostor. Ker drevesa začnejo rasti na ravnem
površju in ne dvignjena od tal, predvidevamo, da je manjkajoči material odneslo med tem ko je
drevo raslo. Na preučevanem območju smo opazili več takih dreves, pod njimi pa je bilo
različno veliko praznega prostora. Pod drevesom ob grbinastem travniku TNP je bilo do 20 cm
praznega prostora. Ob predpostavki da je starost drevesa 60 let, dinamika odnašanja materiala
znaša 3 mm/leto oz. 3.000 mm/1000 let, kar je veliko več kot navajajo drugi avtorji. EmbletonHamann je v masivu Kräuterin v eksperimentu izračunala dinamiko raztapljanja v kotanjah 77,2
mm/1000 let. Pri tem je upoštevala letni odtok padavin 1.059 mm (Embleton-Hamann, 2004).
Za preučevano območje sicer nimamo točnega podatka o povprečnem letnem odtoku, zato smo
ta podatek pridobili iz poročila o značilnostih vodne bilance Slovenije 1971–2000, saj je v njem
tudi karta letnega odtoka. Odčitana vrednost odtoka znaša 1.200–1.500 mm (Dolinar, Frantar,
Kurnik, 2008), kar je nekoliko več kot v masivu Kräuterin, vendar ta razlika ne more pojasniti
ogromne razlike v dinamiki raztapljanja. Mogoče je sicer, da je pri teh drevesih deloval še
kakšen drug proces, lahko je bila znižana lokalna erozijska baza, čeprav dokazov za to nismo
našli.
Embleton-Hamann (2004) je v eksperimentu ugotovila da se vsa padavinska voda na
grbinastem travniku steka v kotanje. Vendar so med eksperimentom imeli le 11,9 mm padavin.
Težava je namreč v tem, da prve padavine odtekajo po površju, kasneje ko se prst že navlaži,
voda začne odtekati vertikalno. Ob večji količini padavin in ob spomladanskem taljenju snega
je celoten profil prsti vlažen, tako v grbinah kot v kotanjah, zato se skupaj s kotanjami znižujejo
tudi grbine. Zniževanje grbin je nekoliko počasnejše, saj določen delež padavin odteka v
kotanje, v kotanjah se nabere tudi večja količina snega, saj ga na površini veter izravna.
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Fotografija 10: Odnašanje materiala pod koreninami smreke ob grbinastem travniku TNP.

Avtor: S. Koblar.

Na izravnanih travnikih kmetje opažajo ponovno nastajanje grbin. Sicer so grbine še zelo
majhne, vendar kažejo na to, da je dinamika nastajanja grbin dokaj velika. Na izravnanih
travnikih je bilo namreč na voljo le 25–45 let za izoblikovanje grbin (Ambrožič, 2006).
Na preučevanem območju so grbinasti travniki na različnih lokacijah, večina ostalih površin pa
je bila izravnana. Ker območje leži v dolini se nam zdi malo verjetno, da bi vihar podrl drevesa
na celotnem območju. Poleg tega se ob vetrolomu ne prevrnejo vsa drevesa, del dreves namreč
odlomi višje na deblu (Jakša, Kolišek, 2009; Papler-Lampe, 2006).
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6. SKLEP
Grbinasti travniki so poseben tip površja, za katerega so značilne številne grbine in kotanje
različnih dimenzij. Pojavljajo se na nesprijetem karbonatnem gradivu, zato so vezani na
območja zgrajena iz karbonatnih kamnin. Nemško govoreči raziskovalci so bili eni prvih, ki so
preučevali ta pojav. Kasneje so jim sledili tudi slovenski avtorji. Prva omemba je bila s strani
A. Piskernik (1960/61), sledil je obsežnejši članek J. Cvetka (1971), ki je do danes ostal
temeljno slovensko delo na področju grbinastih travnikov.
V slovenščini se je uveljavil izraz grbinasti travniki, vendar večini kmetom izraz ni poznan.
Prav tako v zvezi z grbinastimi travniki ne uporabljajo posebnih ledinskih imen (Odar, 1993).
Za razliko od slovenskega, nemški izraz prihaja iz izraza za tak tip površja v Bavarskih
predalpah (Embelton-Hamann, 2004).
Nekateri avtorji navajajo, da se grbinasti travniki pojavljajo zgolj na morenskem materialu
(Klavžer, 1997), med tem ko drugi dopuščajo tudi možnost pojavljanja na fluvioglacialnem in
fluvialnem produ in pesku (Cvetek, 1971; Embleton-Hamann, 2004). Na preučevanem območju
je večina grbinastih travnikov na fluvialnem produ in pesku, le manjši delež jih je na
morenskem materialu.
Različni avtorji navajajo različne dimenzije grbin, vendar se v splošnem držijo nekega okvira.
Višina grbina tako znaša 30–150 cm, premer grbin 80–700 cm in gostota 170–2.000 grbin/ha
(Preglednica 1). Velika odstopanja v navedenih podatkih so posledica preučevanja na različnih
območjih, različni metodologiji merjenja in subjektivne odločitve raziskovalca. Na našem
preučevanem območju so grbine na različnih travnikih različno velike. Višina grbin znaša 30–
150 cm, premer grbin 100–500 cm in gostota okrog 1.750 grbin/ha.
Odprto ostaja vprašanje o tem, kdaj so grbinasti travniki začeli nastajati. Nekateri avtorji
navajajo da se je oblikovanje grbin začelo takoj po koncu ledene dobe, 10.000 let nazaj (Cvetek,
1971). Embleton-Hamann (2004) navaja, da je grbinasti travnik, ki ga je preučevala, začel
nastajati med leti 1120 in 1280 našega štetja, saj naj bi takrat prišlo do podrtja dreves.
Preučevano območje je večinoma zgrajeno iz proda in peska, ki so ga hudourniki nanašali še
po koncu ledene dobe. Občasno je prihajalo do večjih neurij, ob katerih je dolinsko dno na novo
prekril prod in pesek. Zadnji tak dogodek se je zgodil leta 1926 (Ambrožič, 2006). Ob nasutju
novega materiala pride do zasutja kotanj, kar izravna grbinasti travnik.
Najpomembnejši dejavnik pri nastajanju grbinastih travnikov je korozija. Embleton-Hamann
(2004) je izmerila korozijsko zniževanje kotanj 77 mm/1000 let. Mi nismo izvajali podobnih
analiz, vendar na podlagi pojavljanja grbin na izravnanih površinah sklepamo, da je dinamika
poglabljanja kotanj relativno velika.
Preučevanje grbinastih travnikov nam otežuje dejstvo, da je bil velik delež grbinastih travnikov
v obdobju po drugi svetovni vojni izravnan. Še večjo težavo predstavlja dejstvo, da ne vemo ali
so grbinaste travnike izravnavali tudi pred tem. Tako ne moremo zagotovo vedeti ali so bili
grbinasti travniki prepuščeni le naravnim procesom, ali je na njihovo izoblikovanje vplival tudi
človek. Na preučevanem območju je bila večina grbinastih travnikov izravnanih, nekaj pa se
jih je zarastlo.
V prihodnosti bi bilo smiselno uporabiti LIDAR (Light Detection And Ranging), s katerim bi
lahko natančneje preučili mikrorelief grbinastih travnikov. Če bi imeli na voljo več časovnih
presekov LIDAR posnetkov bi tudi lažje spremljali dinamiko nastanka grbinastih travnikov.
Prav tako bi bilo smiselno spremljati oblikovanje grbin na izravnanih travnikih, vendar kmetje
nebi smeli zasipavati kotanj. Z LIDAR posnetki bi bilo mogoče narediti statistično analizo
grbinastih travnikov in med seboj primerjati različna območja z grbinastimi travniki. Pri tem bi
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primerjali morfometrične značilnosti grbinastih travnikov z značilnostmi posamezne lokacije
(naklon, nadmorska višina, podnebne razmere, vegetacija itd.). Pomembno bi bilo tudi popisati
vse grbinaste travnike v Sloveniji.
Kot alternativno možnost bi lahko uporabili klasične geodetske meritve. Predvsem bi bilo
pomembno natančno spremljanje posameznih grbinastih travnikov, saj bi tako lahko določili
dinamiko izoblikovanja grbin.
V grbini in kotanji bi lahko tudi izvajali meritve odtoka padavinske vode. S tem bi prišli do
podatka, kolikšen delež padavinske vode odteče po površini v kotanje, kolikšen delež pa jih
pronica skozi grbine. Naknadno bi izmerili tudi trdoto vode, na podlagi česar bi določili
dinamiko raztapljanja kamnine.

31

Simon Koblar

Morfogeneza grbinastih travnikov

7. SUMMARY
Hummocky meadows are a special type of surface which is characterized by a numerous humps
and pits. They are appearing on loose carbonate material, therefore are related to the areas built
of carbonate rocks. German-speaking researchers were among the first who studied this
phenomenon. Later the Slovenian authors followed. The first mention was by A. Piskernik
(1960/61), followed by a more extensive article written by J. Cvetek (1971), which to this day
remains a fundamental work in Slovenia.
In Slovene language the term grbinasti travnik (literally: “hummocky meadow”) is established,
but most of the farmers are not familiar with this term. They don´t even use any special names
for this phenomena. Unlike in Slovene, German term comes from the term for his type of
surface in Bavarian Prealps.
Some authors state that the meadows occur only on the moraine material, while others allow
the possibility of the occurrence on the fluvioglacial and fluvial gravel and sand. In the study
area, most hummocky meadows are on fluvial gravel and sand, only a small proportion of them
are on the moraine.
Different authors cite different dimensions of humps, but generally stick to a certain framework.
Hump height is 30–150 cm, diameter 80–700 cm and density of 170 to 2,000 humps/ha. Large
variations in these figures are result of different study areas, different measurement
methodology and subjective decisions of researchers. Even in our study area humps size wary
on different pastures. Humps height is 30–150 cm, 100–500 cm in diameter and density of about
1,750 humps/ha.
It still remains uncertain when the hummocky meadows began to form. Some authors claim
that it began to form immediately after the end of the Ice Age, 10,000 years ago. EmbeltonHamman (2004) states that the hummocky meadows she investigated, began to form between
1120 and 1280 AD, at that time there was a tree throwing event. Our study area almost entirely
covered with gravel and sand, which was brought there by torrent streams after the ice age.
From time to time there have been mayor storms during which torrent streams covered valley
floor with gravel and sand. The last mayor event happened in 1926. When torrent streams
covers valley floor with gravel and sand, pits are filled with this material therefore the
hummocky meadows are leveled. Hummocky meadows are formed by karst processes.
The research of hummocky meadows is difficult by the fact that a large proportion of
hummocky meadows were leveled after World War II. An even greater problem is caused by
the fact that we do not know whether the meadows were leveled before that. Therefore we can´t
know for sure that the hummocky meadows were left only to natural processes, or their
formation was also affected by man.
It would be useful to use LIDAR (Light Detection And Ranging) for easier comparison between
hummocky meadows and for comparing different time series. As an alternative option, we
could use geodetic measurements. We could also measure rain runoff on humps and pits.
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