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OBSEG PLEISTOCENSKE POLEDENITVE NA TRNOVSKEM GOZDU
Izvleček:
Trnovski gozd kot sestavni del Visokega krasa leži v zahodni Sloveniji. Nadmorske višine na
najvišjem grebenu Golakov se povzpnejo skoraj do 1500 m. Nadmorska višina in posamezni
sledovi so bili razlog proučevanja pleistocenske poledenitve na tem območju, ki je bila prvič
dokazana že v sredini dvajsetega stoletja. Z ozirom na nekatera nova spoznanja glacialne
geomorfologije je bilo površje ponovno morfografsko in morfometrično proučeno. Sledov
poledenitve je malo, zaradi kraškosti območja in kratke transportne poti. Sinteza na terenu
zbranih podatkov je pokazala, da je poledenitev obsegala drugačno območje, kot je bilo
ocenjeno v starejši literaturi. Najnižji sledovi poledenitve se nahajajo v Gorenji Trebuši na
nadmorski višini okrog 350 m. Bolj ali manj sklenjeno poledenelo območje je obsegalo
severno stran grebena Golakov ter pripadajoče odtočne in dolinske ledenike. Izven tega
sklenjenega območja so bile poledenele tudi konte v ostalih višjih predelih Trnovskega gozda.

Ključne besede: Trnovski gozd, glacialna geomorfologija, pleistocenska poledenitev, fizična
geografija

SCOPE OF PLEISTOCENE GLACIATION ON TRNOVSKI GOZD
Abstract:
Trnovski Gozd is situated in western Slovenia and represents a part of Visoki Kras. Its highest
ridge, named Golaki, reaches the altitude of 1500 m. Altitudes and individual traces of
glaciation were the reason to do a research into Pleistocene glaciation in this area, first
recognised in the middle of the 20th century. Due to some new findings in glacial
geomorphology, new additional morphographical and morphometrical analyses were carried
out in the area of Trnovski Gozd. Karstified surface and short transport route of glaciers
resulted in scarse traces of glaciation. Synthesis of field collected data shows that glaciation
scope was different to what was found in previous studies. The lowest traces of glaciation are
found in Gorenja Trebuša at the altitude of 350 m. North side of Golaki Ridge was more or
less glaciated along with corresponding outlet and valley glaciers. Beside glaciated area
mentioned above, also some konta glaciers are believed have existed in other high parts of
Trnovski gozd.

Keywords: Trnovski gozd, glacial geomorphology, Pleistocene glaciation, physical
geography
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1. UVOD
V diplomskem delu bomo proučili pleistocensko poledenitev na Trnovskem gozdu. Za
to smo se odločili ob prepoznanju nekaterih sledov poledenitve, na katere smo naleteli pri
osnovnem geomorfološkem pregledu planote. Delo je zajemalo kabinetno in terensko
udejstvovanje z namenom proučevanja že znanega in pridobivanja novih spoznanj in
podatkov, ki smo jih pozneje interpretirali v zaključeno celoto.
Trnovski gozd je planota na zahodu Slovenije. Uvrščamo jo med dinarska gorstva,
skupaj s sosednjima Hrušico in Nanosom pa sestavljajo Visoki kras. Sicer pretežno planotasto
površje je ponekod dvignjeno v bolj izpostavljene grebene, kjer doseže na vrhu Malega
Golaka (1495 m. n. v.) najvišjo točko in spodnji rob gozdne meje. Trnovski gozd je
intenzivno zakraselo območje s številnimi kraškimi pojavi, ki mu skupaj z gostim gozdom
dajejo značaj divjine.
S poledenitvijo Trnovskega gozda so se v preteklosti že ukvarjali. Prvi je na sledove
moren opozoril Melik (1959), ki je tudi postavil osnovo za nadaljnje proučevanje tega
območja. Buser (1965) je z geološkega stališča nekatere Melikove trditve o poledenitvi
potrdil, nekaj pa ovrgel. Temeljno delo s področja poledenitve Trnovskega gozda je postavil
Habič (1968), ki je v svoje proučevanje kraškega sveta med Idrijco in Vipavo vključil tudi
proučevanje poledenitve na Trnovskem gozdu. To je bilo tudi zadnje pomembnejše delo o
poledenitvi na Trnovskem gozdu. Vsa kasnejša dela so se opirala predvsem na njegove
ugotovitve.
Zaradi velikega časovnega razpona od zadnjih tovrstnih raziskav na Trnovskem gozdu
smo se v luči nekaterih novejših spoznanj v geomorfologiji odločili ponovno raziskati
Trnovski gozd z vidika pleistocenske poledenitve.

1.1. NAMEN
Osnovni namen diplomskega dela je podrobna geomorfološka analiza ledeniških oblik
na območju celotnega Trnovskega gozda. Poleg določitve razporeditve in obsega ledeniških
oblik je namen tudi rekonstrukcija največjega obsega pleistocenske poledenitve.

1.2. CILJI
Cilji diplomskega dela so naslednji:
- Analiza obstoječe literature o Trnovskem gozdu, o poledenitvi Trnovskega gozda,
literature o teoretskih izhodiščih poledenitve in kartografskega gradiva.
- Morfografska analiza glaciogenih oblik na površju Trnovskega gozda.
- Morfometrična analiza relevantnih glaciogenih oblik na površju Trnovskega gozda.
- Rekonstrukcija obsega poledenitve v višku zadnje poledenitve na območju
Trnovskega gozda in okoliških dolin.
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- Paleoklimatska interpretacija snežne meje in ravnovesne meje ledenikov na območju
Trnovskega gozda.

1.2. HIPOTEZE
Pri raziskovanju poledenitve Trnovskega gozda smo se opirali na dve postavljeni
hipotezi:
Hipoteza 1:
Poledenitev na Trnovskem gozdu je obsežnejša, kot jo navaja dosedanja literatura.
Hipoteza 2:
Konte so posredno ali neposredno vezane na poledenitev kraškega površja.

2. METODOLOGIJA
Uporabljena metodologija pri proučevanju poledenitve je obsegala kabinetno in
terensko delo, zato bo tu podrobneje opredeljeno, kako je bil posamezen od zastavljenih ciljev
dosežen.
Pregled literature je obsegal analizo edinega temeljitega dela o poledenitvi Trnovskega
gozda: Habič, Kraški svet med Idrijco in Vipavo (1968), poleg tega pa še ostale vire, ki so
obravnavali to območje. Za namen teoretskih osnov poledenitve smo proučili temeljno
glaciološko in glaciokraško literaturo. Pred terenskim delom je bila opravljena tudi podrobna
analiza kartografskega gradiva, predvsem topografskih kart v različnih merilih, geoloških
kart, ter pregled digitalnega modela nadmorskih višin.
Sledila je morfografska analiza celotnega območja Trnovskega gozda, ki je temeljila na
terenski identifikaciji in prostorski umestitvi erozijskih in akumulacijskih ledeniških oblik.
Morfografsko kartiranje je bilo izvedeno v merilu 1 : 10.000, za določena območja pa v
merilu 1 : 5.000.
Morfometrična analiza je bila opravljena za relevantne glaciogene oblike, na podlagi
katerih je mogoča nadaljnja rekonstrukcija obsega poledenitve ali pa paleoklimatska
interpretacija. Morfografska analiza je temeljila na analizi kartografskega gradiva in analizi
digitalnega modela nadmorskih višin, del morfometričnih meritev, predvsem nadmorske
višine talnih in bočnih moren, pa so bile opravljene na terenu s pomočjo barometričnega
višinomera in GPS-a.
Rekonstrukcija viška zadnje poledenitve je potekala na podlagi morfografskih in
morfometričnih podatkov, pridobljenih tako s terenskim delom kot s pomočjo kartografskega
gradiva. Teoretske osnove o debelini platojskih poledenitev, ki jih navaja literatura, so bile
uporabljene za rekonstrukcijo debeline platojske poledenitve. Teoretske osnove dinamike
odtočnih in dolinskih ledenikov pa so bile uporabljene za rekonstrukcijo poledenitve v dolini
Trebuše in Idrijce. Zato ker morfokronološki podatki o ledeniških akumulacijah niso bili
pridobljeni (zaradi finančnih omejitev), so se vse te akumulacije časovno uvrstile v zadnji
poledenitveni višek v Würmu, ker nobena ledeniška akumulacija ni bila litificirana.
Paleoklimatska interpretacija snežne meje in ravnovesne meje ledenika je bila
opravljena na osnovi rekonstrukcije viška zadnje poledenitve ter na osnovi ledeniških moren
na kontaktu med akumulacijskim in ablacijskim delom nekdanjega ledeniškega površja.
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Poskus paleoklimatske rekonstrukcije je potekal s pomočjo več različnih numeričnih in
empiričnih metod.

Karta 1: Severozahodni del Trnovskega gozda.
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3. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TRNOVSKEGA GOZDA
3.1.

GEOLOGIJA

Vzhodna meja Trnovskega gozda poteka ob ozkem pasu eocenskih flišnih kamnin, ki se
zajeda od Vrhpolja mimo Cola in Podkraja preko Vodic in Črnega vrha proti Idriji. Ob tem
pasu fliša je Trnovski gozd narinjen na avtohtono ozemlje Hrušice. Južno mejo Trnovskega
gozda predstavlja narivni rob, ob katerem je Trnovski gozd narinjen na plasti Goriškovipavskega sinklinorija. V zahodnem delu preide nariv v prevrnjeno antiklinalo Skalnice in
Sabotina, ki še zahodneje postane normalna in potone pod flišne plasti Goriških brd (Buser,
1964).
Slika 1: Geološka karta Trnovskega gozda.

Vir: Janež in sod., 1997
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Trnovski gozd predstavljajo predvsem mezozojski apnenci in dolomiti. Zastopani so
zgornjetriasni, jurski in kredni skladi. Starejši terciarni sedimenti se pojavljajo v glavnem na
južnem obrobju in v zahodnem delu Trnovskega gozda. Apneni grušč, ki na debelo pokriva
spodnje dele južnega roba, se je začel kopičiti že v pleistocenu, deloma pa nastaja še danes.
Severni del Trnovskega gozda od Črnega vrha prek ostenij nad Belco in Trebušo gradi glavni
dolomit zgornje triasne starosti. Poleg tega območja se glavni dolomit pojavlja tudi južno od
Predmeje in sestavlja večji del vzhodnega pobočja Čavna. Zaradi tektonike je dolomit
ponekod močno zdrobljen, kar je lepo vidno ob cesti Ajdovščina–Predmeja. Debelina
glavnega apnenca in dolomita znaša približno 1000 m. V zahodnih delih Trnovskega gozda je
ponekod rjavo siv apnenec z gomolji roženca jurske starosti. Od Cola proti zahodu poteka bel,
grebenski apnenec zgornje jurske starosti, v katerem je v bližini Otlice izoblikovano znano
Otliško okno. V vzhodnem delu Trnovskega gozda so temnosivi, bituminozni apnenci, v
zahodnem delu pa se pojavljajo temni, bituminozni apneni skrilavci, ki vsebujejo plasti
roženca, oboji pa so kredne starosti. Na Trnovskem gozdu je eocen zastopan s flišnimi
sedimenti. Menjavajo se plasti laporja in peščenjaka, ponekod pa na bazi fliša najdemo tudi
apnene breče. Kvartarne starosti sta grušč in pobočna breča na južnih pobočjih, ki časovno
pripadata pleistocenu in deloma holocenu. Buser izpotavlja tudi plasti ilovice, ki vsebuje
velike količine roženca in na debelo pokriva uravnano dno Male in Velike Lazne ter
Gospodove senožeti, predstavlja pa preperelino apnencev, ki vsebujejo veliko rožencev
(1965).
Tektonsko predstavlja Trnovski gozd nariv jurskih, krednih in zgornjetriasnih apnencev,
ki je s severovzhoda narinjen na eocenski fliš Vipavske sinklinale (Orehek, Ogorelec, 1979).
Slika 2: Narivni rob planote Trnovskega gozda nad Vipavsko dolino.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
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Južni narivni rob je v glavnem pokrit s pobočnim gruščem in brečo, narivni stiki pa so
vidni le pri Colu, južno od Predmeje in pod Čavnom. Narivna ploskev je lepo vidna na
jugovzhodnem pobočju Čavna, kjer vpada pod kotom 12° proti severozahodu (Buser, 1964).
Celotna planota Trnovskega gozda je prepredena s prelomi pretežno dinarske smeri ter
nekaterimi prečnimi in podolžnimi prelomi. Idrijski, Avški in Predjamski prelom so za to
območje najpomembnejši. Ob Idrijskem prelomu se je severno krilo v primerjavi s trnovsko
ploščo nekoliko znižalo. Avški prelom poteka od Avč, čez Lokve do Predmeje. Predjamski
prelom je eden daljših in poteka od Cerkniškega jezera preko Predjame skozi dolino Bele
južno od Podkraja in se nadaljuje skozi flišne plasti ob južnem robu Trnovskega gozda mimo
Predmeje in naprej proti Lokvam in Čepovanu (Buser, 1965).
Plasti z vložki rožencev so v glavnem tanko ploščati apnenci in roženci v njih niso
enakomerno razporejeni. Oolitne jurske plasti z vložki kremenastih rožencev so za
geomorfologijo pomembne, saj razpadajo hitreje kot druge karbonatne plasti in dajejo pri
preperevanju več netopnega ostanka. Razlika v hitrosti razpadanja je posebej izrazita v
periglacialnih razmerah. Roženci najprej razpadejo v ostrorobat grušč, ki v nadaljevanju
prepereva počasneje, krhek silikatni drobir pa preperi v rjavkasto peščeno ilovico, v kateri je
korozija dovolj intenzivna, da raztopi večino apneniškega drobirja. Med navadnimi apnenci in
apnenci z roženci so vidne tudi razlike v reliefu, saj je ob prisotnosti rožencev na površju
manj vrtač, te pa niso tako izrazite (Habič, 1968).
Slika 3: Z roženci nasuto dno Avške lazne.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
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3.2.

RELIEF

Lega med predalpskim hribovjem in nizkim primorskim svetom ter geološko tektonska
zgradba sta razlog za očitno reliefno izoliranost Visokega krasa. Lega Trnovskega gozda med
Idrijco in Vipavo je izrednega pomena za morfološki razvoj Visokega krasa (Habič, 1968).
Trnovski gozd v morfološkem smislu ni enotna kraška planota, ampak je sestavljen iz
močno zakraselih hrbtov in vmesnih podolij ter robnih uravnav. Ti hrbti ter vzdolžni in prečni
doli omogočajo morfografsko členitev Trnovskega gozda na manjše morfološke enote (Habič,
1968). Planotast značaj Trnovskega gozda potrjujejo relativno majhni nakloni, saj ima večina
površja naklon med 6° in 20° (Vrtovec, 2003).
Najmasivnejši in najvišji je osrednji hrbet, ki se znižuje od najvišjega Malega Golaka
(1495 m n. v.) v severozahodni smeri preko Velikega Bukovca (1445 m n. v.), na Veliki
Češčevnik (1349 m n. v.) in Škol (1128 m n. v.) ter proti jugovzhodu prek Javorškega vrha
(1404 m n. v.), na Potegle (1251 m n. v.) in na vrh Hoje (1105 m n. v.). Osrednji greben je
močno zakrasel, uravnanega površja pa je malo. Usmeritev osrednjega hrbta je dinarska in
greben je na severovzhodni strani zelo strm in razčlenjen. Med vrhovi grebena najdemo večje
konte (Habič, 1968).
Slika 4: Na levi Čaven, desno so najvišji vrhovi v grebenu Golakov.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
Osrednji hrbet Trnovskega gozda se proti Križni gori na vzhodu postopoma znižuje, tu
gre za lokalno tektonsko poglobitev (Habič, 1982), ter se nato nad Kovkom ponovno razširi.
Med Predmejo, Otlico in Kovkom je obsežna robna uravnava imenovana Predmejsko podolje.
Nastalo je ob prelomu, ki loči hrbet Golakov od Čavna in se nadaljuje preko Banjšic do Avč.
Ob robu nad Vipavsko dolino je kot podaljšek Predmejskega podolja izoblikovana Otliška
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robna polica. Vzporedno s Predmejskim podoljem je med Modrasovcem (1351 m n. v.) in
Cingolco (1309 m n. v.) proti vzhodu usmerjen manj izrazit dol Požgane jame (Habič, 1968).
Slika 5: Višinski profil čez Čaven in greben Golakov.

Avtor: Blaž Kodelja
Trnovski gozd je na vzhodni in zahodni del razdeljen z Lazensko-krniškim dolom, ki je
najdaljši dol na Visokem krasu in dosega 250 do 300 m globine. Začne se med Malim
Golakom in Bukovcem pri Paradani, poteka pa čez Malo lazno, Veliko lazno, Prevalo do
Krnice na nadmorski višini okrog 1000 m, kjer obvisi nad Vipavsko dolino med Čavnom in
Mrzovcem nad krajem Osek. Podolje ni enotno in uravnano, ampak je razčlenjeno z več
uravnavami. Zahodno od podolja je med Vipavsko dolino in Voglarsko planoto gorski hrbet z
najvišjim vrhom Mrzovcem (1406 m n. v.). Mrzovec se na severni strani spušča proti Lokvam
oziroma proti Lokvarskemu dolu, ki leži ob istem prelomu kot Predmejsko podolje in obvisi
nad Čepovanskim dolom. Med Paradano, dolino Trebuše, Lokvarskim podoljem in
Čepovanskim dolom je najvišji vrh Bukovec (1448 m n. v.), po katerem se imenuje hrbet
podaljška Golakov. Voglarska planota je najobsežnejše sklenjeno planotasto površje v
Trnovskem gozdu in je umeščeno nad Čepovanski dol in Grgarsko ravnico, ime pa je dobila
po naselju Voglarji (Habič, 1968). V glavnem leži v nadmorski višini med 800 in 900 m.
Sestavljajo jo nizki in položni kopasti vrhovi ter plitve kraške globeli. Omenjen Čepovanski
dol ali Čepovanska dolina predstavlja naravno pregrado med Banjšicami na zahodu in
Trnovskim gozdom na vzhodu. Globoka je tudi preko 300 m, dolga pa 20 km med
nadmorskima višinama 620 in 540 m. Zaključi se z razširitvijo pri Grgarju (Janež in
sodelavci, 1997).
Na celem območju planote Trnovskega gozda je razvit kras. Teren je povečini skalnat in
zelo razčlenjen. Velika količina padavin, specifične snežne razmere, poledenitev v
pleistocenu, visoka letna temperaturna nihanja so pripomogli k oblikovanju Visokega krasa.
Za to območje so poleg globokih brezen, jam in kotličev še posebej značilne konte in drage.
Pri poglabljanju in širjenju kont in drag so poleg korozije verjetno sodelovali tudi
denudacijski procesi. Velika globina kraških depresij in zelo intenzivno vertikalno razčlenjeno
površje je v direktni povezavi s korozivno močjo snežnice in vode, ki je pritekala izpod
ledenikov v pleistocenu (Habič, 1968).
Intenzivna zakraselost se kaže v mikroreliefnih kraških oblikah, v številčnosti vrtač, jam
in drugih kraških oblik. Jame dosegajo velike globine. Globoko zakraselost nakazujejo vodni
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izviri ob vznožju planote, saj imajo nekateri sifonsko oblikovane iztočne rove (Mrzlek, Divje
jezero) (Janež in sodelavci, 1997).
Trnovski gozd je zanimiv tudi iz speleološkega vidika. Od jamskih objektov
prevladujejo brezna, mnoga presegajo globino 100 m. Najbolj znana je Velika ledena jama v
Paradani, ki je raziskana že več kot do globine 700 m, ni pa najgloblji jamski objekt na
Trnovskem gozdu (Janež in sodelavci, 1997).
Kraške kotanje se na proučevanem območju pojavljajo različnih oblik, dimenzij in
gostote. Po Voglarski planoti so gosto posejane vrtače do Lokev. Lijakaste, kotličaste in
skalnate vrtače se pojavljajo v debelo skladovitih apnencih ob izrazitih razpoklinskih conah.
V osrednjem delu Trnovskega gozda najdemo poglobljene kraške kotanje imenovane konte in
drage. Izpiranje materiala je v teh oblikah pospešeno in vertikalna prepustnost je tu izrazitejša
kot v okolici. Največje kotanje domačini imenujejo drage. Najbolj znane so Smrekova,
Mojska in Mrzla draga (Janež in sodelavci, 1997).
Slika 6: Smrekova draga na severni strani Malega golaka.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
Drage so kraške kotanje z nepravilno obliko oboda in strmimi stenami. Dno je lahko
skalno in v njem se lahko pojavljajo brezna, ki so obraščena z grmovjem ali pritlikavimi
listavci. V dragah je značilen temperaturni in vegetacijski obrat. Pri oblikovanju teh
poglobitev so bili pomembni ledeniki, ki so prihajali z grebena Golakov. Ledena masa se je v
dragah zaustavljala in za seboj puščala morenski material. Drage so lahko podobne vrtačam,
vendar so za nekaj velikostnih razredov večje in imajo nepravilno oblikovan obod. Volumen
drag nakazuje na to, da je bilo korozijsko odnesenega 50 do 100 milijonov m3 materiala.
Vrtače so občutno manjše z volumnom od nekaj 10 do 10.000 m3 prostornine, prav tako pa
tudi konte na Golakih in Čavnu s prostornino od 0,5 do 5 milijonov m3 (Janež in sodelavci,
1997).
Konte bi lahko po velikosti uvrstili med vrtače in drage. Nastajajo v najvišjih predelih
Visokega krasa ob prisotnosti posebnih klimatskih, geoloških in morfoloških razmer.
Večinoma so oblikovane na nekoliko bolj uravnanih površinah med vrhovi in so močno
vezane na razpoke in prelome. Uvrščamo jih med posebne, klimatsko pogojene kraške oblike,
ker so se povečini oblikovale v območju pleistocenske poledenitve. V pleistocenu so bile
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konte večkrat pokrite z ledom, v interglacialih pa se vsaj v hladnem delu leta v njih zadržuje
snežna odeja. Ugotovljeno je bilo, da je bila poglobitev kont v zadnji ledeni dobi majhna, zato
lahko sklepamo, da so morale biti v glavnem oblikovane že prej (Habič, 1986; Radinja, 1972).
Najbolj tipične konte na Trnovskem gozdu najdemo v grebenu Golakov in na območju okoli
Bukovca (Habič, 1968).
Slika 7: Mala lazna (levo) in vhod v Veliko ledeno jamo v Paradani (desno).

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
Ob že naštetih reliefnih značilnostih lahko omenimo še Paradano. Paradana je kraška
kotanja, ki leži med Malo lazno in Smrekovo drago, severozahodno od Malega Golaka. Je
ledeniško kraška kotanja, ki se v dnu nadaljuje v Veliko ledeno jamo v Paradani, obenem pa
predstavlja začetek Lazensko-krniškega dola. Kot v ostalih večjih depresijah na Trnovskem
gozdu je tudi v Paradani izrazita temperaturna in rastlinska inverzija, še posebej je opazna ob
vhodu v jamo.
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3.3.

KLIMA

Trnovski gozd, skupaj s sosednjmi Banjšicami na zahodu in Hrušico na vzhodu,
predstavlja prvo večjo oviro vlažnim zračnim masam, ki prihajajo v notranjost s
Sredozemskega morja. Posledica učinka dinarske pregrade in prisilnega dviga zračnih mas je
velika namočenost območja (Zupančič, 1980). Trnovski gozd kot strukturna stopnja se na
kratki razdalji hitro in strmo dvigne iz Vipavske doline za več kot 1300 m. Vlažne zračne
mase z jugozahoda so zato prisiljene v hiter dvig, pri tem pa pride do ohlajevanja in
kondenzacije, kar predstavlja osnovo za obilne orografske padavine. Količina padavin narašča
od roba proti notranjosti in znaša od 1700 do 3200 mm na območju Golakov. Največ padavin
pade oktobra in novembra, najmanj pa februarja in marca. Sicer so padavine precej
enakomerno razporejene preko celega leta. V povprečju prvi sneg zapade novembra, obleži pa
do marca ali sredine aprila, v mraziščih lahko tudi do prvih poletnih mesecev (Klimatografija
Slovenije II, 1989).
Povprečna letna temperatura v Trnovskem gozdu je 5° C, srednja januarska temperatura
je okrog –4° C, srednja julijska temperatura pa 12–18° C (Klimatografija slovenije, 1988).
Za območje Trnovskega gozda je burja najznačilnejši veter. Ta močni severovzhodni
veter lahko dosega izredno velike hitrosti in povzroča nastajanje vetrovnih krošenj pri
drevesih, hiše pa morajo imeti strehe obložene s kamenjem. Vetrovi južnih smeri večkrat
prinašajo vlažne zračne mase in padavine, pozimi sneg.
Slika 8: Vetrolom pod Čavnom (zgoraj), vetrovna krošnja pod Sinjim vrhom (levo),
klimadiagram Vojskega (desno).

Avtor: Blaž Kodelja, 2012. (vir klimadigrama: ARSO)
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3.4.

PRST

Za kras je značilna plitva, neenakomerno debela rjava do rdečkasta ilovnata prst.
Globlje je bolj rdečkasta in bolj glinasta, tako prepušča manj vode in bolje zadržuje vlago.
Padavinska voda, ki je prst ne more zadržati, odteče v podzemlje, zato je kras bolj podvržen
suši. Voda, ki pronica v podzemlje, poleti ogreva, pozimi pa ohlaja kraško notranjost (Gams,
1998).
Na Trnovskem gozdu prevladujejo rendzine ter rahlo bazične rjave pokarbonatne prsti,
ki so se razvile na krednih in jurskih apnencih ter triasnih dolomitih. Najvišja in najbolj
skalnata območja so prekrita s plitvimi rendzinami ki, imajo izrazit profil AC (Vrtovec,
2003).
Slika 9: Prst je v glavnem plitva in pogosto vsebuje večje kose nepreperele matične kamnine.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
Na Trnovskem gozdu mozaično prehajata ena v drugo dve vrsti prsti, rendzina in plitve
skeletne in skalnate pokarbonatne prsti. Prst je neenakomerno debela in njena globina niha od
5 do 50 cm pa tudi več. Globlja je v glavnem med skalami in kamenjem. Na območjih
apnencev z roženci so se razvile bolj kisle prsti. Nekoliko bolj kisla je tudi prst na dolomitni
podlagi, kjer je tudi plitvejša (Zupančič, 1980; Zupančič, 1999).
Na debelino prepereline vpliva zakraselost, obilne padavine, ki spirajo prst, pa tudi
burja, ki odnaša prst iz robnih območij in izpostavljenih leg ter jo odlaga v zavetrnih legah in
globelih. Na nekatera območja je vplival tudi človek z goloseki, požari in pretirano pašo
(Zupančič, 1999). Na nekaterih območjih so precej prepereline in prsti prestavili tudi
denudacijski procesi, največ na območju večjih uravnav na planoti (Vrtovec, 2003).
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3.5.

RASTJE

Na Trnovskem gozdu je prevladujoča oblika rastja gozd. Ta pokriva več kot 75 %
površja, njegov delež pa se še povečuje zaradi opuščanja kmetovanja. Večina travnih, pašnih
in njivskih površin je na obrobju nad Vipavsko dolino in ponekod na večjih uravnavah, kot so
Lokve. Posebnosti zasledimo v mnogih mraziščih, kjer je prisoten vegetacijski obrat. Kljub
nizki nadmorski višini se na najvišjih vrhovih že pojavlja gozna meja, na višini 1430–1440 m
n. m. Najbolje je opazna na grebenu Golakov (Vrtovec, 2003).
Slika 10: Vegetacijski obrat v Smrekovi dragi.

Avtor: Blaž Kodelja, 2011
Poleg Kočevskega je gozd, ki prerašča Trnovski gozd in Hrušico, največji ohranjen
obsežni gozdni kompleks v Sloveniji. Zaradi stičišča predalpskega, primorskega in dinarskega
območja spada obravnavana planota med pomembnejša botanična območja v Evropi
(Kozorog, 1998). Na južnem robu Trnovskega gozda je izrazita klimatska ločnica med
submediteranskim podnebjem Vipavske doline in podnebjem nižjega gorskega sveta najvišjih
predelov Trnovskega gozda. Ta stik je posredno opazen preko spremembe vegetacije (Ogrin,
2001). Prehod med vegetacijskimi pasovi je viden ob južnem robu planote in se kaže s
prepletanjem in mešanjem različnih rastlinskih elementov. Čaven in Kucelj sta botanično
najbolj zanimiva (Gosar, Jeršič, 1998).
Vlažna gorska klima je ugodna za rast jelke in bukve. Ti dve vrsti prevladujeta v sestavi
obsežnega dinarskega jelovo-bukovega gozda (Abieti-Fagetum dinaricum) oziroma gozda
bukve in spomladanske torilnice (Omphalodo-Fagetum), ki ga v bolj vlažnih rastiščih
zamenja dinarski gozd kljukastosemenske zvezdice in bukve (Stellario montanae-Fagetum).
V mraziščih sta značilna subalpski smrekov gozd ter gozd smreke in belkaste bekice
(Zupančič, 1980).
V višjih nadmorskih višinah so na Trnovskem gozdu pogosto v prevladi listavci,
predvsem bukev, najbolj izrazito v vzhodnem in južnem delu. Na nekaterih nižjih območjih in
v mraziščih, kot sta Mala Lazna in Smrečje, so v prevladi smrekovi gozdovi. Na najostrejših
klimatskih območjih uspeva pritlikavo dinarsko ruševje, na severnem obrobju pa tudi alpsko
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ruševje. V mraziščih in dragah se pojavljata dinarska gozdova modre kostenike in smreke, na
dnu pa ruševje in šotni mahovi. Prisojna in topla pobočja nad Vipavsko dolino in
Čepovanskim dolom naseljujeta toploljubni grmišči črnega gabra in hrasta puhavca ter
jesenske vilovine in črnega gabra (Zupančič, 1980).
Gozd ima zaradi skrbnega gojenja, kljub temu da raste na kamniti podlagi, debelo
humusno osnovo. Občasno se pojavlja sušenje jelke, lokalno pa tudi hudi vetrolomi. Koncept
gospodarjenja je sicer vedno bolj sonaraven (Kozorog, 1998).
Na izpostavljenih območjih grebenov je rastje podvrženo močnemu vplivu burje.
Posledično je nižje rasti in ima značilno enostransko rastoče veje v obliki vetrovnih krošenj.
Meritve kažejo, da so najbolj izpostavljena severna pobočja Sinjega vrha, podobno pa je tudi
na robu Gore (Ogrin, 2000).
Trnovski gozd je kraško območje in zato ima gozdna vegetacija vpliv tudi na razvoj
krasa. Večja evapotranspiracija, ki jo povzroča gozd, zmanjšuje odtočni količnik vode in
pripomore k večji trdoti. Zmanjšuje nihanje vodnega odtoka in spiranje prsti. Gozd senči tla in
s tem znižuje temperaturo vode, ki odteka v podzemlje (Gams, 1994).
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3.6.

HIDROGEOGRAFIJA

Trnovski gozd leži med hidrografskima omrežjema Idrijce in Vipave. Od Banjšic ga
ločuje Čepovanski dol na severozahodu, na jugovzhodu pa meji na Hrušico. Čeprav je
padavin veliko, na celem območju Trnovskega gozda ni nobene površinsko tekoče ali stoječe
vode. Močna zakraselost je razlog, da padavine hitro poniknejo in pridejo ponovno na dan v
močnih kraških izvirih v podnožju planote (Hubelj, Lijak, Divje jezero, Mrzlek in izviri v
Podroteji). Geološka zgradba Trnovskega gozda omogoča hitro prepustnost za vodo, kar se
kaže v tem, da se vode v notranjosti masiva zadržujejo manj kot leto dni (v primerjavi z
nekaterimi drugimi kraškimi območji, kjer se vode lahko zadržujejo tudi tisočletje).
Razvodnica je zaradi kraškega površja precej nejasna. Zahodni del Trnovskega gozda se
odvodnjava v kraški izvir Mrzlek ob Soči. Geološka zgradba nakazuje, da se v kraški izvir
Hubelj odvodnjava večina vzhodnega dela Trnovskega gozda, ki je na južni in vzhodni strani
omejen s flišnim pasom med Predmejo, Colom, Vodicami in Lomami pri Črnem vrhu.
Preostanek planote se drenira v Vokliški izvir Divje jezero, ki skupaj z izviri v Podroteji
predstavlja močne izvire Idrijce. Spodnji del južnih pobočij med Ajdovščino in Colom je
zgrajen iz fliša, na katerega je odložena debela plast pobočnega grušča, ponekod že sprijetega
v brečo. Ta litološki stik karbonatnih kamnin z nepropustnim flišem se kaže v številnih večjih
in manjših izvirih, ki so lokalno pomembni za oskrbo prebivalstva z vodo (Janež in sod.,
1997).
Slika 11: Izvir Hublja po močnem deževju 25. 12. 2009.

Avtor: Blaž Kodelja, 2009
Odsotnost površinske vode je problematična s stališča poselitve. Zato so že od nekdaj
želeli zgraditi vodovod tudi do bolj odmaknjenih območij na Trnovskem gozdu. Do
uresničitve tega je v določeni meri že prišlo in še prihaja. S tem pa se pojavljajo nove težave
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in ogroženost vodonosnika, ki napaja Vipavsko dolino, saj se na Trnovskem gozdu povečuje
uporaba vode na prebivalca, kar pomeni večji vnos odpadne vode neposredno v podzemlje, ki
pa je zaradi kraških značilnosti ne more očistiti (Janež in sod., 1997).

4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TRNOVSKEGA GOZDA
Do poselitve Trnovskega gozda in podobnih visokih kraških planot je prišlo kot
posledica agrarne prenaseljenosti dolin in kmetijsko ugodnejših območij. Najprej so imeli na
Trnovskem gozdu svoje planine prebivalci Vipavske in Soške doline ter Pivke, predvsem v
poletnem obdobju. Kot posledica nenačrtnega in postopnega poseljevanja so se oblikovale
samotne kmetije in posamezni razloženi zaselki. Poleg pastirjev so prve prebivalce planote
predstavljali še gozdarji in lovci. Prva stalna naselja na tem območju beležijo v prvi polovici
17. stoletja (Lokve, Predmeja). Kolonizacija je najprej zajela vzhodni del planote z
domačinskim imenom Gora (Zupančič, 1999).
Poselitev v Trnovskem gozdu je razpršena, mnogo je samotnih kmetij in razpršenih
zaselkov, ki skupaj tvorijo nekaj naselij (Kovk, Gozd, Otlica, Predmeja, Lokve, Trnovo).
Večina prebivalstva je danes koncentrirana na južnih robovih planote. V zadnjem stoletju se
je število prebivalcev v glavnem zmanjševalo, in sicer od prve svetovne vojne naprej. V prvi
polovici dvajsetega stoletja so se ljudje zaradi slabih gospodarskih in političnih razmer
izseljevali v tujino, severno Ameriko, Argentino in Brazilijo. V drugi polovici dvajsetega
stoletja so se zaradi razmaha industrije ljudje preseljevali v dolino in v bližnja mestna
središča. Število prebivalcev se je zniževalo po vsej planoti, razen na Colu, ki je v primerjavi
z ostalimi naselji in zaselki prometno najbolj dostopen kraj na planoti. Neugodna je na
Trnovskem gozdu tudi starostna sestava, ki kaže na velik delež prebivalcev starejših od 60 let
in zelo majhen delež prebivalcev starosti do 19 let. Demografska ogroženost je vidna tudi
skozi izobrazbeno strukturo, saj je delež ljudi s srednjo, višjo ali visoko izobrazbo nižji od
slovenskega povprečja (Zupančič, 1999).
Gospodarstvo na planoti, s katerim so se prebivalci preživljali, je imelo lokalni značaj.
Kuhanje oglja, žganje apna, kopanje železove rude, steklarstvo, tovorjenje lesa, še danes pa
sta prisotna živinoreja in gozdarstvo. V nekaterih jamah (ledenih jamah) so domačini kopali
led, ki so ga vozili v Gorico in Trst, od tam pa celo z ladjami naprej (Kozorog, 1998).
Poleg živinoreje in lesa je v današnjem času pomemben vir dohodka za domačine tudi
turizem. Njegovi začetki segajo v začetek dvajsetega stoletja, ko so odkrili ugodne učinke
podnebja Trnovskega gozda (Gosar, Jeršič, 1998). Na Lokvah in v Tihi dolini na Predmeji je
danes razvit zimskošportni turizem. Prav tako na Lokvah in v Mali lazni je kmečki turizem.
Planinci in dnevni obiskovalci predstavljajo veliko prometa skozi celo leto v planinskih kočah
in v okolici naravnih znamenitosti. Ob vikendih zaradi bližine meje v Trnovski gozd pride
tudi veliko italijanskih obiskovalcev (Vrtovec, 2003).
Velik pomen gozda na Trnovski planoti so odkrili že zelo zgodaj, saj je bila prva izmera
opravljena že leta 1736, podroben gozdnogospodarski načrt je bil izdelan leta 1771 in spada
med najstarejše v Evropi, obenem pa temelji na trajnostnem gospodarjenju z gozdovi. Za
namen gospodarjenja z gozdovi so v 19. stoletju začeli razvijati omrežje gozdnih poti. Že v
sredini 18. stoletja je bila na Trnovo speljana prva cesta, ki je omogočila izvajanje načrtne
sečnje. Struktura in število zaposlenih v gozdarstvu sta se močno spremenila po letu 1960, ko
so začeli uvajati motorne žage in traktorje. Skupaj z modernizacijo sečnje pa so začeli
posodabljati tudi prometno omrežje (Kozorog, 1998).
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Slika 12: Spomenik Jozefu Resslu na Predmeji, ki je pripeljal prvo cestno povezavo iz
Lokavca čez Predmejo na Trnovski gozd.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
Na Trnovskem gozdu, ki je kraška planota, so se domačini vedno oskrbovali z vodo iz
vodnjakov (štirn). Od nekdaj so se trudili speljati na Goro vodovod, vendar je bil projekt
napeljave vode na planoto uspešno zaključen šele v zadnjem desetletju. Vodo so sicer že
pripeljali do planote med prvo in med drugo svetovno vojno, vendar v obeh primerih zgolj za
vojaške potrebe (Alič, 2003).
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Slika 13: Spomenik vodi na Predmeji.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
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5. TEORETSKA
IZHODIŠČA
TRNOVSKEGA GOZDA
5.1.

PLEISTOCENSKE

POLEDENITVE

PREGLED DOSEDANJE LITERATURE

Velika reliefna razgibanost, gosta poraščenost in odmaknjenost Trnovskega gozda so
razlogi za pozno odkritje sledov poledenitve na planoti. Prve sledove je odkril Anton Melik
ob planinski poti pod Velikim Golakom. Opazil ga je kot ostrorobato kamenje, ki izstopa iz
okoliške žive skale. Nižje je v Smrekovi dragi našel moreno, ki naj bi jo odložil ledenik, ki je
prihajal izpod grebena Golakov, za severni greben Smrekove drage pa je predvideval, da je
nasutje iz morenskega materiala in tako tvori enakomerno visok rob drage. Melik ni ugotovil,
ali je ledenik, ki je dotekal v Smrekovo drago, le-to tudi prešel in se spuščal v dolino Trebuše,
zato je kotanjo Smrekove drage smatral za čelno kotanjo ledenika. Odprto je pustil tudi
vprašanje širine ledenika in ni poiskal vzhodne in zahodne meje ledenika, ki naj bi zapolnil
drago. V povezavi s sedanjim stanjem je predvideval snežno mejo ob višku würmske
poledenitve na višinah okrog 1300 m n. v. ali celo nižje. Nizko višino snežne meje je
povezoval z usmeritvijo dinarske pregrade, ki predstavlja oviro prehodu vlažnih zračnih mas
in s tem veliko količino padavin ter pogosto oblačnost, ki klimatske pasove potiska v nižje
nadmorske višine (Melik, 1959).
Morene, ki jih je Melik našel v Smrekovi dragi, je ovrgel Buser. Ta navaja, da material,
ki tvori nasip v Smrekovi dragi, ni prišel z Malega Golaka, saj je drugačne litološke sestave.
Po njegovem mnenju je bila Smrekova draga v veliki meri zapolnjena z ledom, material pa se
je z južnega pobočja drage preko snega in ledu transportiral na severno pobočje. Ob tem ne
zanika poledenitve na Trnovskem gozdu, ampak le opozori na previdnost pri določanju izvora
zaplat ledeniškega materiala (Buser, 1965).
Habič je iz Melikovih in svojih opažanj predpostavil poledenitev Trnovskega gozda na
območjih višjih od predvidene snežne meje 1300 m n. v. in izdelal karto poledenitve (Habič,
1968).
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Slika 14: Habičeva karta poledenitve.

Vir: Janež in sod., 1997
Habič (1968) ugotavlja, da se led ni nikjer stekal v izrazito obliko dolinskega ledenika.
Na območjih poledenitve je opredelil globoke kraške konte, v katere se je odcejala voda izpod
ledu in snežišč. V povezavi z nizko snežno mejo je predvideval, da je bila izdatna poledenitev
tudi na južni, prisojni strani Trnovskega gozda. Edino morebitno moreno na južni strani
omenja Habič (1968) v bližini Iztokove koče pod Golaki, za katero pa tudi ne pozna točnega
izvora. Ob zavedanju kakšna naj bi bila poledenitev na severni strani sklepa, da se led na jugu
ni spustil pod 1000 m n. v. V celotnem osrednjem delu Trnovskega gozda in Golakov ni
odkril nikakršnih očitnih sledov poledenitve. Ponekod so v grapah manjše količine
periglacialnega grušča, sicer pa izgled pokrajine pripisuje neposredni povezavi s kamninsko
sestavo in pogostim menjavanjem dolomita in apnenca. Izpostavlja odsotnost krnic v višjih
delih, obenem pa so prisotne konte, katerih nastanek je neposredno povezan s poledenitvijo
(Habič, 1968).
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V južnem vzpetem delu Trnovskega gozda, med Čavnom in Cingolco, niso bili odkriti
sledovi poledenitve, prav tako ne na drugih vzpetih območjih. Povsod pa navaja konte, ki jih
tako poimenuje zaradi razlik med vrtačami in kotliči (Habič, 1968).
Habič navaja večino ledeniškega materiala ob vznožju severnega grebena osrednjega
hrbta Golakov med Smrekovo drago in Črno drago ter na planotastem površju okrog Škrbine
in na Hudem polju v razvodju med Belico, Idrijco in Trebušo. Ob nadaljnih raziskavah je
ugotovil, da je zunanji rob Smrekove drage v nasprotju z Melikovimi (1959) trditvami le na
tanko nasut z morenskim gradivom, in iz tega lahko trdi, da je bila kotanja Smrekove drage v
neki točki gotovo popolnoma zapolnjena z ledom, ki je tudi padal čez severni rob v dolino
Trebuše. Ob vzhodnem in zahodnem robu Smrekove drage je našel bočne morene, ki
nakazujejo, da se je ledenik napajal z ledom s severne strani Malega Golaka. Zahodno od
Smrekove drage omenja ob Bukovcu (1448 m n. v.) več kont, podobnih tistim na grebenu
Golakov, ni pa nasipov, ki bi jih lahko opredelil kot morene, razen v Mojski dragi (Habič,
1968).
Jugovzhodno od Smrekove drage je Habič izpostavil planotasto površje okrog Škrbine
na nadmorski višini med 1250 in 1270 m. Nad to uravnavo je strmo pobočje, ki se vzpenja
proti Golakom, od koder se je tudi tu lahko zbiral led. Zaradi razgibanega reliefa in goste
poraščenosti je tudi tukaj ločevanje med robovi kont in neizrazitimi drobirskimi nasipi zelo
zahtevno. Ledeniškega materiala je na tem območju odkril precej manj, vendar domneva, da
je bilo to območje nekoč bolj na debelo nasuto, material pa je bil preoblikovan ali odstranjen.
Led je tudi tu, podobno kot v Smrekovi dragi, predvidoma padal v dolino Trebuše (Habič,
1968).
Še bolj vzhodno, pri Poslušanju v Črni dragi, je ledeniškega drobirja več, in sicer zaradi
posebne reliefne oblike. S treh strani zaprt zatrep je zbiral led z okoliških vrhov, ledenik pa
naj bi odtekal proti robu nad Belico. S strmih pobočij je prišlo v Črno drago tudi precej
ledeniškega drobirja, ki je v celoti izravnal zakraselo dno. V robu zatrepa je vrezan ozek in
izrazit žleb, ki naj bi ga izdolbel podledeniški potok ob umikanju ledenika. Ledenik v Črni
dragi Habič opredeljuje kot edini bolj izrazit dolinski ledenik na Trnovskem gozdu. Ker pa
tudi na pregibu proti dolini manjka čelnomorenski nasip, sklepa, da je ob višku poledenitve
ledenik segal proti dolini, podobno kot pri Smrekovi dragi in Škrbini. Še nekoliko vzhodno je
zabeležil nekaj manjših sledov občasne poledenitve na polici nad Belico na višini okrog 1100
m (Habič, 1968).
Na podlagi opazovanj in raziskav je bila opredeljena poledenitev na severni strani
Trnovskega gozda mnogo obsežnejša od poledenitve na južni strani. Odložene morene so bile
odkrite na višinah med 1100 in 1250 m n. v., precej materiala pa je ledenik nasul tudi v dolini
Belice in Trebuše. Zaradi velikih strmin pobočij nad omenjenima dolinama je bilo nemogoče,
da bi se ledeniški material v pobočjih ustavil in oblikoval morenske nasipe. Večina
prenešenega ledeniškega gradiva naj bi bila odnešena in premešana s pobočnim gruščem.
Zaradi padanja večjih količin ledu čez rob planote so bila pobočja nad Belico in Trebušo
ledeniško preoblikovana (Habič, 1968).
Najbolj tipične morenske nasipe je našel že Melik na Hudem polju med Belico in
Trebušo. Habič je to območje nadalje preučil in ugotovil, da je bila na Hudem polju edina
možnost, da se ledeniški drobir ustavi in ohrani. Vzhodno in zahodno od uravnave Hudega
polja je led drsel globlje v dolino, kjer se je kasneje premešal s pobočnim materialom in ga ni
bilo možno nikjer opredeliti. Čelnomorenski nasip na Hudem polju naj bi imel dva do tri
neizrazite viške, zapira pa plitvo suho dolino, ki se hitro prevesi v strmo grapo v povirju
Idrijce. Habič domneva, da je bilo lahko Hudo polje kdaj tudi zalito z vodo ali poplavljeno,
voda pa naj bi prihajala po neizraziti strugi iz višjega zatrepa, ki ga funkcijsko opredeljuje kot
tipično ledeniško krnico. V tem zatrepu se je z višjih območij zbiral led in odtekal do Hudega
polja, kjer je ustvaril izrazit nasip, tu pa se je tudi raztekal proti Belici in Trebuši. Izrazitejše
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sledove je opaziti na Trebuški strani. V čelnomorenskem nasipu Hudega polja prevladuje
dolomitni grušč, prisotne manjše količine apnenca pa izvirajo iz višje ležečega zaledja
Golakov. Čelna morena na Hudem polju po Habičevem mnenju presega akumulacijske
možnosti ledenika, ki bi pritekal zgolj iz bližnjega zatrepa, zato ga povezuje s poledenitvijo,
ki je prišla z Golakov. To moreno je opredelil kot višek würmske poledenitve, moreno pod
Golakom na višini 1350 m n. v. pa kot mlajši stadial (Habič, 1968).
Zahodno od Hudega polja omenja Habič še več manjših uravnav, na katerih je manjša
količina grušča in nekaj krniških oblik, kjer se je zadrževal led. Prav ledeniške nasipe na
Hudem polju jemlje kot dokaz za to, da je ledenik drsel čez rob v dolino Trebuše na območjih
Škrbine, Smrekove drage, Bukovca, Zelenega roba in Poldanovca. Kljub večjemu pretoku
ledu na severno stran pa ni bilo najdenih sledi, ki bi nakazovale ledenik med Golaki in
Bukovcem (Habič, 1968).
Ob višku würmske poledenitve je Habič (1968) sklepal, da je bila spodnja snežna meja
na severni strani precej nižja kot na prisojnih pobočjih. Ocenjuje nadmorsko višino 1200 m,
saj so bili čelnomorenski nasipi najdeni na nadmorski višini 1035 m. Konte na južni strani
grebena Golakov se nahajajo do 1200 m n. v. Na podlagi tega sklepa, da je bila snežna meja
na prisojni strani 100 do 150 m višja kot na osojni strani Trnovskega gozda.

5.2.

GLACIOLOŠKA TERMINOLOGIJA

V sodobni slovenski strokovni literaturi je opaziti pomanjkanje terminologije, ki bi
sistematično obravnavala glaciološke procese in oblike. Z namenom terminološkega
razumevanja nadaljnjega besedila je bilo zbranih nekaj osnovnejših in pomembnejših
strokovnih izrazov, ki so prevedeni v slovenščino in je njihov pomen podrobneje razložen.
Ablacijsko območje ledenika (angleško ablation zone) je tisti del ledenika, kjer je
taljenje v toplejšem delu leta intenzivnejše in presega akumulacijo snega pozimi. V tem delu
ledenika se stali zadnja snežna odeja in lahko tudi del ledeniškega ledu. Kot posledica
intenzivnejšega taljenja je masna bilanca ledenika v tem območju negativna. Ablacijsko
območje ledenika se običajno nahaja v spodnjem delu, od akumulacijskega dela ledenika pa
ga loči ravnovesna meja (Nesje, Dahl, 2000).
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Slika 15: Shematski prikaz akumulacijskega in ablacijskega območja ledenika ter snežne
meje.

Vir: Stepišnik, Žebre, 2011
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Akumulacijsko območje ledenika (angleško accumulation zone) je tisti del ledenika,
kjer je akumulacija snega v hladnem delu leta dovolj obsežna, da se ta v toplem delu leta ne
stali popolnoma. Masna bilanca ledenika je v tem območju, nasprotno od ablacijskega
območja, pozitivna. Akumulacijsko območje ledenika se običajno nahaja v zgornjem delu
ledenika, od ablacijskega dela pa je ločeno z ravnovesno mejo (Nesje, Dahl, 2000).
Dolinski ledenik (angleško valley glacier) je ledenik, ki leži v globoki dolini, led pa
prejema iz višje ležeče krnice ali ledeniškega pokrova. Ponavadi dolinske ledenike obdajajo
strma kamnita pobočja, ki niso poledenela, z njih pa se lahko prožijo snežni plazovi, ki s tem
pripomorejo k znatno večji akumulaciji snega in ledu (Benn, Evans, 1998).
Firn (angleško firn) je star in grobozrnat sneg, ki se je obdržal vsaj preko ene talilne
sezone. Gostota firna je od 0,40 do 0,83 g/cm3 (Nesje, Dahl, 2000).
Krniški ledenik (angleško cirque glacier) je ledenik, ki leži v krnici, kotanji polkrožne
oblike, ali pa se preko krniškega praga nadaljuje v dolino in lahko predstavlja izvorni del
večjega dolinskega ledenika. Masna bilanca krniških ledenikov je običajno pod velikim
vplivom snega, prinesenega z vetrom (Nesje, Dahl, 2000).
Ledeniški pokrov (angleško ice cap) je velika gmota ledu, ki je podobna ledenemu
ščitu, pokriva pa območje manjše od 50.000 km2. V srednjem območju je lahko debelina
ledeniškega pokrova tudi več sto metrov in tipično popolnoma prekriva spodaj ležeče površje
(Nesje, Dahl, 2000). Iz osrednjega območja ledeniških pokrovov odvajajo večino ledu odtočni
ledeniki, ki se najpogosteje nahajajo ob robovih ledeniških pokrovov (Benn, Evans, 1998).
Masna bilanca ledenika (angleško glacier mass balance) je sprememba mase ledenika
kadarkoli in kjerkoli na njegovem površju. Ponavadi pa pomeni spremembo mase celotnega
ledenika v standardni enoti časa (letna masna bilanca) (Nesje, Dahl, 2000).
Odtočni ledenik (angleško outlet glacier) je ledenik, usmerjen iz notranjosti ledeniških
pokrovov navzven, ki se ponavadi hitro premika. Na morfologijo in druge značilnosti toka
odtočnega ledenika vpliva ledeniška podlaga in pogoji, ki se ustvarijo na njej. Voda na tem
stiku je ključnega pomena za hitro premikanje ledenika (Benn, Evans, 1998).
Ravnovesna meja ledenika (angleško equilibrium line) je navidezna linija na ledeniku,
na kateri je masna bilanca anaka nič (Porter, 2000) oziroma na tisti nadmorski višini ledenika,
kjer sta akumulacija in ablacija ledu v ravnovesju (Benn, Evans, 1998). V novejših
znanstvenih objavah se enači ravnovesno mejo ledenika s terminom snežna meja (Porter,
2000).
Snežna meja (angleško snowline) je ločnica večnega snega. Količina padavin in
temperatura sta najpomembnejša izmed mnogih dejavnikov, od katerih je višina snežne meje
odvisna. Poleg tega imajo nanjo velik vpliv tudi ekspozicija in struktura reliefa. V gorskih
območjih srednjih in visokih geografskih širin se lahko snežna meja spreminja na manjših
območjih tudi za nekaj sto metrov, predvsem v povezavi s količino padavin in prejeto količino
sončnega obsevanja, ki je odvisna od ekspozicije pobočja, na katerem opazujemo snežno
mejo. Snežna meja sega najnižje na severovzhodnih ekspozicijah, ker je na tej usmeritvi
količina sončnega obsevanja najmanjša, hkrati pa se lahko na tako usmerjenih območjih
zadržijo največje količine snega, če upoštevamo prevladujočo jugozahodno smer vetrov
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(Benn, Evans, 1998). Snežna meja na toplih alpskih ledenikih sovpada z mejo firna in je
hkrati enaka spodnji meji snega ob koncu ablacijskega obdobja. Na takih ledenikih lahko
jemljemo mejo firna kot približek ravnovesni meji (Stepišnik, Žebre, 2011).
Talna strižna napetost (angleško basal shear stress) je napetost na stiku ledenika s
podlago, po kateri se le-ta premika. Opišemo jo lahko kot funkcijo ledu in naklona podlage,
po kateri poteka premikanje ledu (Mayhew, 2004).
Topli ledenik (angleško warm/temperate glacier) je ledenik, katerega temperatura ledu
je, z izjemo zime, nad tališčem. Premikanje ledenika je povezano s pritiskom, ki proizvaja
tanko plast vode na stiku ledu s podlago (Allaby, 2002).
Kontski ledenik je termin, ki še ni uporabljen v strokovni literaturi. Kontski ledenik je
ledenik, ki leži v konti ali skupini kont. Pojavlja se izključno na glaciokraškem površju. V
kotanji so za nastanek ledu dobre razmere zaradi pogostega temperaturnega obrata, zato lahko
najdemo led v kontah tudi nekoliko nižje od snežne meje. Konte in kontski ledeniki so
vzajemno povezani, saj nastanek kont pripisujemo vplivu ledu v le-teh.

5.3.

TIPI POLEDENITVE TRNOVSKEGA GOZDA

Ob pregledu starejše literature lahko utemeljeno sklepamo, da je na Trnovskem gozdu
obstajala pleistocenska poledenitev. Take ugotovitve se kažejo že odkar je Melik (1959)
odkril moreno pod Golaki. Še podrobneje pa je poledenitev opredelil Habič (1968). Sam
pogled na relief nam ne razkriva tipičnih sledov poledenitve, kot jih je moč najti v alpskih
dolinah v obliki velikih morenskih nasipov ali fluvioglacialnih teras. Lahko pa na podlagi
podrobne proučitve reliefnih značilnosti sklepamo, kakšne tipe poledenitve je sploh moč
pričakovati na grebenih in planoti Trnovskega gozda.
5.3.1. PLATOJSKA POLEDENITEV
Platojski ledenik ali ledeniški pokrov je večja količina ledu, ki pokriva območje do
velikosti 50.000 km2. Debelina ledu je praviloma tolikšna, da popolnoma prekriva spodaj
ležeče površje. Ob robu platojskega ledenika lahko pogosto najdemo odtočne ledenike, ki
odvajajo led iz osrednjega območja poledenitve v nižje ležeče predele (Nesje, Dahl, 2000;
Benn, Evans, 1998).
Trnovski gozd lahko opredelimo kot pretežno planotasto površje. S tega vidika lahko
upravičeno pričakujemo platojsko poledenitev – vsaj na večjih uravnavah. Če zanemarimo
raziskave in se neobremenjeno ozremo po planoti, lahko vidimo kar nekaj večjih uravnav, kjer
bi se platojski ledeniki lahko razvili.
Najobsežnejša planota je na zahodnem delu Trnovskega gozda (Voglarska planota). Tu
so nadmorske višine najnižje, površje je intenzivno zakraselo, v robnih delih planote ni opaziti
nikakršnih oblik, ki bi lahko nakazovale na odtok vode ali ledu s planote. Za to območje ni
nihče omenjal, da bi bilo kdaj lahko pod ledom.
Voglarsko območje bi lahko bilo na severovzhodu povezano z Lokvami, uravnavo na
severnem delu Trnovskega gozda. Površje je tu manj intenzivno zakraselo, kar bi lahko
nakazovalo na odložen ledeniški material. Opozoriti pa moramo tudi na različno geološko
strukturo med Voglarsko planoto in Lokvami.
Dlje proti vzhodu je večja uravnava na območju Male lazne, ki se nadalje povezuje v
območje Velike lazne in Smrečja. Tu je na tleh več sedimenta, površje pa je uravnano.
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Nekateri avtorji omenjajo, da je vsaj območje Male lazne na meji pleistocenske poledenitve,
in da je material, ki je poglobitev Male lazne zasul, ledeniškega izvora (Ogrin, 2001).
Na južnem robu Trnovskega gozda je nekoliko bolj vzdignjen svet, kjer bi glede na
predvideno snežno mejo, kot jo postavlja Habič na osojni strani na 1300 m n. v., že nekoliko
lažje pričakovali platojsko poledenitev. Območje Čavna med Krnico, Praprotjo in Malim
Modrasovcem proti Vipavski dolini je po nadmorski višini blizu predvidene snežne meje,
nekateri vrhovi pa jo celo presegajo.
Dve manjši uravnavi najdemo nad Predmejo. Prva je med Kališčem, Mošančarskim
hribom in Javorščkom, višja pa je pod vrhovi Velikega in Malega Golaka.
Na severni strani grebena Golakov imamo uravnavo na nadmorski višini od 1100 do
1300 m, ki sega od Bukovca mimo Smrekove drage in Bukovega vrha do Poslušanja. Po
nadmorski višini je ta uravnava najvišja in bi na njej najbolj upravičeno pričakovali
poledenitev, kar sta v preteklosti že potrdila Melik (1959) in Habič (1968).
5.3.2. KRNIŠKI LEDENIKI
Krniški ledenik je ledenik, ki se nahaja v polkrožni kotanji, lahko pa se tudi nadaljuje v
dolino in s tem predstavlja izvorni del dolinskega ledenika. Krniški ledeniki večino snega
dobijo z vetrnimi nanosi (Nesje, Dahl, 2000).
V reliefu Trnovskega gozda je težko najti tipično obliko krnice. Natančnejši pregled
površja nam pokaže nekaj krnicam podobnih oblik, za katere pa bi bilo težko trditi, da se je v
njih nahajal ledenik. Nekaj takih zaobljenih oblik najdemo v najvišjem grebenu Golakov. Od
Malega golaka proti Paradani je oblika, ki spominja na krnico s kontami v dnu. Podobno
obliko najdemo jugovzhodno od Smrekove drage. Ob tem je treba opozoriti, da nobena od teh
dveh kotanj nima tipične krniške oblike, zato je nemogoče trditi, ali sta po svoji funkciji izvor
krniškega ledenika.
5.3.3. ODTOČNI IN DOLINSKI LEDENIKI
Odtočni ledenik je ledenik, ki se nahaja na robu ledeniških pokrovov in iz notranjosti
poledenelega območja odvaja led. Tu bomo omenili še dolinske ledenike, ki se tipično
nahajajo v dolinah in se napajajo z ledom iz krnice ali višje ležečega ledeniškega pokrova.
Pogosto so obdani s strmimi nepoledenelimi pobočji, ki lahko s snežnimi plazovi v zimskem
delu leta povečujejo količino ledu in snega (Benn, Evans, 1998).
Če pregledujemo Trnovski gozd s stališča potenciala za dolinske in odtočne ledenike, je
možnosti za ti dve vrsti precej, saj je planota z vseh strani, razen z vzhoda, obdana z dolinami,
poleg tega pa tudi na planoti najdemo nekaj podolgovatih oblik.
Na severozahodu imamo Čepovanski dol, ki bi se lahko napajal iz območja Lokev in
Voglarske planote. V jugozahodnem delu je Vipavska dolina, ki ima sicer zelo nizko
nadmorsko višino, bi se pa na pobočjih lahko zadrževali odtočni ledeniki. Jugovzhodno od
Predmeje je v planoto zajedeno pobočje, po katerem bi prav tako lahko drsel ledenik proti
dolini, sama oblika pa se povezuje v podolje, ki vodi od Predmeje proti Magnovcu, in bi po
obliki lahko bilo območje dolinskega ledenika. Dlje proti vzhodu so nadmorske višine, z
izjemo Sinjega vrha, mnogo nižje in zato površja nismo podrobneje raziskali. Dolini podobna
oblika se vije tudi v smeri severovzhodno od Krnice proti Smrečju in Mali lazni, od tam pa
podobno smer ohrani proti Smrekovi dragi. To obliko smo že prej imenovali LazenskoKrniški dol. Na skrajnem severovzhodnem robu Trnovske planote imamo dolini Belice in
Trebuše, ki bi lahko prejemali led iz območja med Mojsko drago in Ciganskim vrhom.
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5.3.4. KONTSKI LEDENIKI
Na Trnovskem gozdu imamo posamezna območja, ki bi glede na nadmorsko višino
lahko bila poledenela, ne moremo pa jih vključiti v platoje, doline ali krnice. K temu tipično
pripomore kraškost obravnavanega površja. Drage, konte, vrtače, kotliči so oblike, ki lahko na
dovolj veliki nadmorski višini in v povezavi s temperaturno inverzijo tudi v današnjem
obdobju obdržijo snežno odejo še dolgo v toplejšo polovico leta. Zato bi lahko po pregledu
reliefa sklepali, da so bile vsaj večje konte in drage, ki jim že Habič (1968) pripisuje
povezavo z ledom in snegom, zapolnjene z ledom.
V tako obliko bi lahko uvrstili območje Mrzle drage, Mojske drage in Smrekove drage,
večje konte okrog Bukovca, konte na severni in južni strani grebena Golakov in Paradano. Na
območju Čavna bi bile lahko tem oblikam najbolj podobne Požgane jame.
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6. PLEISTOCENSKA POLEDENITEV TRNOVSKEGA GOZDA
Po pregledu literature in teoretični proučitvi območij potencialne poledenitve, je bilo
izvedeno tudi detajlno pregledovanje in morfografsko kartiranje posameznih območij
Trnovskega gozda. Najdene so bile različne geomorfološke oblike, ki jih lahko povežemo z
različnimi tipi poledenitve (predvsem morene in konte).

Karta 2: Ledeniške akumulacije na Trnovskem gozdu.
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Karta 3: Obseg poledenitve na Trnovskem gozdu.
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6.1.

PLATOJSKA POLEDENITEV

Na območju Trnovskega gozda smo našli različne akumulacije ledeniškega materiala.
Rekonstrukcijo debeline poledenitve smo izdelali predvsem na podlagi analize topografskih
značilnosti območja in lege najdenih in zabeleženih erozijskih in akumulacijskih oblik. Za
območja ledeniških pokrovov, kjer iz oblik na površju ni mogoče jasno določiti debeline ledu
in obsega poledenitve, smo izdelali rekonstrukcijo debeline ledu s pomočjo Patersonove
parabolične enačbe (Paterson, 1994), ki temelji na vrednostih strižne napetosti (߬ ) na stiku
ledenika s podlago:
߬ ൌ ߩ ή ݃ ή ݄ ή  ߙ

V enačbi nam ߩ predstavlja gostoto ledeniškega ledu (900 kg/m3), g je težnostni
pospešek (9,81 m/s2), h je debelina ledu in ߙ je naklon površine ledenika v stopinjah.
Meritve, izvedene na različnih ledenikih po svetu, so pokazale, da se strižna napetost
stika dolinskega ledenika s podlago običajno giblje med 50 in 150 kPa (Schilling, Hollin,
1981), ledeni ščiti (ice sheet) pa imajo to vrednost nižjo in se giblje med 0 in 100 kPa (Nesje,
Dahl, 2000). Vrednost strižne napetosti 100 kPa je bila uporabljena na primeru rekonstrukcije
platojskega ledenika Serra de Estrela na Portugalskem (Vieira, 2008) in na platojskih
ledenikih v Skandinaviji (Evans in sod., 2002). Prav tako je bila ista vrednost uporabljena na
ledeniškem pokrovu v severnem delu Skalnega gorovja (Locke, 1995). Vrednost strižne
napetosti 100 kPa pri modeliranju predstavlja led kot dober približek popolni plastični snovi
(Paterson, 1994).
Če poznamo strižno napetost, lahko izračunamo največjo debelino ledenika na
poljubnem prečnem preseku vzdolžnega profila ledenika. Specifične mehanske lastnosti
ledeniškega ledu botrujejo k temu, da imajo vzdolžni profili ledeniških pokrovov obliko
parabole. Debelino ledu na posamezni točki vzdolž profila ledenika lahko tako izračunamo na
podlagi parabolične enačbe (Paterson, 1994):
݄ ൌ ඥʹ ή ߬ ή ܮȀߩ ή ݃ሺʹ ή ߬ ή ܮȀߩ ή ݃ሻǡହ
Pri tem je h debelina ledu v metrih, ߬ je strižna napetost na stiku ledenika s podlago po
kateri drsi, L je horizontalna oddaljenost točke od ledeniškega čela (izražena v metrih), ρ je
gostota ledeniškega ledu (900 kg/m3) in g je težnostni pospešek (9,81 m/s3).
Patersonovo parabolično enačbo lahko zapišemo tudi na poenostavljen način:
݄ ൌ ݇ ή ξܮήܮǡହ

Pri tem je h debelina ledu v metrih, L je horizontalna oddaljenost izbrane točke od
ledeniškega čela v metrih in k je konstanta, ki je odvisna od vrednosti strižne napetosti (Nesje,
Dahl, 2000).
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Preglednica 1: Vrednosti strižne napetosti ߬ in pripadajoče vrednosti koeficienta k.
࣎࢈

k
5
1,1
10
1,5
20
2,1
30
2,6
40
3,0
50
3,4
60
3,7
70
4,0
80
4,3
90
4,5
100 4,7
Vir: Nesje, Dahl, 2000.

Patersonovo enačbo lahko tako uporabimo na množici točk na ledeniškem pokrovu, kjer
lahko na podlagi horizontalne oddaljenosti od ledeniškega čela izračunamo debelino ledu za
vsako točko posebej. Če seštejemo izračunano debelino ledu in nadmorsko višino pripadajoče
točke v reliefu, dobimo paleotopografijo ledeniškega pokrova ob času viška zadnje
poledenitve.
Na primeru platojskega ledenika, ki je pokrival Smrekovo drago in okolico, smo pri
izračunih debeline ledu izbrali koeficient 4. Po izračunih s tem koeficientom lahko
izračunamo tudi največjo debelino ledu. Predpostavimo lahko, da je bil led najdebelejši prav
nad Smrekovo drago, saj je bila le-ta popolnoma zapolnjena z ledom, poleg tega pa je bilo
ledu še nekaj deset metrov nad njenim robom. Izračun nam pokaže, da je bila debelina ledu
nad najglobljim delom Smrekove drage ob višku zadnje poledenitve 285 m.

Smrekova draga
V skrajno zahodnem delu Trnovskega gozda na Voglarski planoti in v okolici Lokev
nismo našli sledov, ki bi nakazovali na možno poledenitev v pleistocenu. Prav tako ni bilo
ledeniških ostankov v južnem delu planote.
Podobno kot Melik (1959) in Habič (1968) smo odkrili sledove poledenitve na severni
strani grebena Golakov. Prvo sklenjeno območje poledenitve lahko opredelimo na podlagi
moren v okolici Smrekove drage. Ves severni rob Smrekove drage je nasut z ledeniškim
drobirjem. Materiala je malo, vendar je razporejen po celi dolžini drage, in le posamezni
živoskalni roglji v bližini kote 1256 niso nasuti s tilom. To nam nakazuje, da je ledenik, ki je
Smrekovo drago zapolnjeval z jugozahoda, v določenem obdobju drago popolnoma
zapolnjeval in tudi padal v smeri doline Trebuše. Nadaljnji sledovi tega platojskega ledenika
so ob cesti jugovzhodno od Smrekove drage, kjer poteka neizrazit greben morenskega
materiala v obliki bočne morene v smeri od kote 1236 proti Belemu hribu (1469 m n. v.) in
manjša morena v pobočju jugovzhodno pod Zelenim robom.
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Slika 16: Z morenskim materialom nasuto pobočje Smrekove drage.

Vir: Blaž Kodelja, 2012
Morenskega materiala je zelo malo, kar je pričakovano glede na zelo majhno območje,
ki ga je ledenik pokrival, in glede na kraško površje (Stepišnik in sod., 2010). Nad višino
ledenika je bilo malo vrhov, ki bi oddajali material na površino ledenika, lahko pa tudi
sklepamo, da je bilo nekaj materiala korozijsko odnešenega, s severnega grebena Smrekove
drage pa je bil morenski drobir tudi gravitacijsko prestavljen v Trebušo. Ob prenosu sledov
poledenitve na karto nadmorskih višin lahko sklepamo, da je poledenitev na tem mestu
obsegala območje obdano z Zelenim robom, Velikim Bukovcem, Smrekovim vrhom, Malim
Golakom in Belim hribom. Površina ledu je bila okrog 4 km2. Led je popolnoma pokrival
konte med Malim Golakom in Belim hribom, ter se stekal proti Smrekovi dragi. Prav tako so
bile pod ledom vse konte v območju med Velikim Bukovcem in Zelenim robom, od koder se
je nekaj ledu stekalo proti jugu, nekaj pa proti Smrekovi dragi in proti Trebuši. Glede na
sledove lahko z gotovostjo trdimo, da je ledenik odtekal tudi v območju med Smrekovim
vrhom in Velikim Bukovcem proti zahodu in najverjetneje zapolnjeval bližnje konte, od
katerih je najbolj markantna konta ta, v kateri je Velika ledena jama v Paradani. Na tem
zahodnem območju ni bilo opaziti nikakršnih sledov poledenitve, razen nekoliko bolj
zbrušenih kamnitih pregrad med posameznimi kraškimi kotanjami. Te so v primerjavi s
tistimi v nižjih predelih, kjer poledenitev ni bila zabeležena, bolj opazno erodirane.
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Slika 17: Morensko gradivo na severnem robu Smrekove drage.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
Količina ledu, ki se je stekala preko severnega roba Smrekove drage v Trebušo, je bila
zadostna, da je v dolini ustvarila dolinski ledenik, ki bo omenjen kasneje.
Škrbina
Drugo območje, pokrito s platojskim ledenikom, je bilo nad Škrbino. Tu se je led zbiral
pod najvišjimi vrhovi Trnovskega gozda: od Malega, Srednjega in Velikega Golaka, do
Kurjega brda in Poslušanja. Ta ledenik je bil po površini nekoliko manjši kot tisti nad
Smrekovo drago. Sledove moren smo zasledili na zahodni strani blizu kote 1236, kjer je
možno, da se je stikal s platojskim ledenikom Smrekove drage in v severnem grebenu
Poslušanja, kjer je materiala malo, ta pa se po grebenu nadaljuje proti severovzhodu. Led je
na tem območju popolnoma zapolnjeval planoto in le robni vrhovi so verjetno segali iznad
ledeniškega pokrova. Ledenik se je proti severu stekal v dolino v obliki odtočnega ledenika,
in sicer proti Hudemu polju.
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Slika 18: Morensko gradivo na območju Škrbine.

Avtor: Blaž Kodelja, 2011
Slika 19: Z rdečo črto označena rama v Poslušanju, ki jo je zbrusil ledenik.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
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6.2.

ODTOČNI IN DOLINSKI LEDENIKI

Hudo polje
Najbolj očiten odtočni ledenik na obravnavanem območju se je stekal s Škrbinskega
pokrova na Hudo polje kot en krak, drugi krak pa po zahodni strani Bukovega vrha direktno
proti Trebuščici. Na Hudem polju lahko predvidevanja Melika (1959) in Habiča (1968) o
ledeniku potrdimo. Več čelno in bočnomorenskih nasipov je razporejenih po širšem območju
uravnave Hudo polje. Ledenik je sem pritekal s Škrbinskega platoja čez Sončni rob in pustil
sledove predvsem v smeri proti vzhodu proti Belci. Iz ostankov ledeniškega materiala lahko
sklepamo, da sta vzhodno odtekala dva manjša jezika ledu, katerih bolj oddaljeni ostanki so
bili predvidoma odnešeni s fluvialnimi procesi. Jezik, ki je s Hudega polja odtekal proti
Trebuši na severozahod, ni pustil za seboj nobenih opaznih moren.
Slika 20: Uravnava na Hudem polju (zgoraj), morenski drobir na Hudem polju (levo), greben
bočne morene (desno).

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
Trebuša
V dolino Trebuše je večina ledu pritekala iz območja Smrekove drage, ni pa ovržena
možnost, da je v določenem obdobju led do tu pritekal tudi iz smeri Hudega polja. Led je
padal v dolino preko zelo strmega pobočja in je zato lahko v kratkem obdobju prišel v zelo
nizke nadmorske višine, verjetno v obliki ledenega slapu. Najvišje morene v dolini smo našli
v bližini ceste med Čukom in Šinkovcem na nadmorski višini okrog 650 m. Poleg teh se
nahajajo bočne morene še na območju med zaselki Plužnje, Sedejski grič in Pri Kovaču. Tu so
morene prislonjene na živo skalo v desnem bregu potoka Trebuščica. Ker nižje po dolini
nismo odkrili nikakršnih ostankov ledeniškega materiala, sklepamo, da se je ledenik ustavil na
nadmorski višini 350 m.
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Slika 21: Najnižja bočna morena v Trebuši.

Avtor: Blaž Kodelja, 2012
Razlog, da je ledenik prišel tako nizko, je v osojni legi, ki je pripomogla k
počasnejšemu taljenju ledu v dolini. Morenskega materiala je v dolini več kot višje na planoti.
Sklepamo lahko, da je ledenik, ki je padal čez strma pobočja pod Smrekovo drago, s seboj
prinašal material, ki ga je odtrgal s pobočja. Tako kot drugje po Trnovskem gozdu morenski
material ni izrazito zaobljen, kar je posledica sestave materiala, ki ga je ledenik nosil s seboj
in se je prej zdrobil kot zaobljil. Morene so bile v Trebuši opažene kot posledica razlike v
strukturi med drobirskim materialom in okoliško matično kamnino.
Črna draga
Na vzhodni strani uravnave na severni strani grebena Golakov smo odkrili
bočnomorenske nasipe pri gozdarski koči na Poslušanju in na nasprotni strani iste doline na
podobni nadmorski višini. Ta ledenik je imel akumulacijsko območje med izrazitejšimi vrhovi
Poslušanjem, Kurjim brdom, Vrcem, Javorškim vrhom in Ciganskim vrhom. Na grebenu med
Poslušanjem in Kurjim brdom se je stikal s Škrbinskim pokrovom. Površina ledu je bila okrog
1,5 km2. Stekal se je po grapi proti Črni dragi, kjer se je zaključil. Nižje po grapi nismo
zasledili nobenih morenskih ostankov, saj je bilo vse odnešeno s fluvialnimi procesi.
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Slika 22: Črna draga (zgoraj), morena pod Ciganskim vrhom (spodaj).

Avtor: Blaž Kodelja, 2012

6.3.

KONTSKI LEDENIKI

Kot kontske opredeljujemo tiste ledenike, ki so se nahajali v kontah, najbolj tipično nad
snežno mejo. V neposredni bližini platojske poledenitve na severni strani grebena Golakov je
Mojska draga. Po dimenzijah je večja od kont in je celo večja od Smrekove drage. V njej smo
zasledili nekaj morenskih nasipov na južni in jugozahodni strani. Na dnu drage je večja
uravnava, nasuta z drobnim materialom različne granulacije. Na severni strani Mojske drage
je precej preperele matične kamnine in je zato težko določiti, ali je led segal do roba in se
zlival proti Trebuši, zato smo omejili ledenik v notranjost drage. Na južni strani je segal v
bližino Mojskega vrha in verjetno tik pod grebenom proti koti 1375, ter najvišjo točko dosegel
na višini 1350 m pod Velikim Bukovcem. Na severni strani se je po vsej verjetnosti
zaključeval nekoliko pod robom, ki se odpira proti Trebuši. Z gotovostjo lahko trdimo, da je
Poldanovec segal izven poledenitve, saj je popolnoma priostren.
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Slika 23: Uravnano dno v Mojski dragi.

Avtor: Blaž Kodelja, 2010

6.4.

PRIMERJAVA POLEDENITVE OBMOČIJ DOLOČENIH PO HABIČU Z
NOVEJŠIMI UGOTOVITVAMI

Izdelali smo karto, na kateri primerjamo območje poledenitve, kot ga je določil Habič
(1968), z območjem poledenitve, kot je bilo določeno z zadnjimi raziskavami. Na karti lahko
vidimo očitna odstopanja. Površina poledenelega območja je z zadnjimi ugotovitvami precej
manjša, kot je bila določena v preteklosti. Bistvena razlika se pozna na tistih območjih, kjer
nismo odkrili glaciogenih sedimentov. Tako se pojavijo velika odstopanja v okolici Mrzovca,
na južni strani grebena Golakov, po celem območju Čavna in še na nekaj manjših območjih,
kjer Habič (1968) predideva poledenitev, vendar le-te nismo uspeli dokazati z glaciogenimi
sedimenti. Osrednje območje poledenitve na severni strani grebena Golakov je poledenelo v
obeh primerih. Večja razlika pa je pri določanju, kako daleč je dolinski ledenik segal v
Trebušo. Habič je predvideal le, da je led padal čez rob v dolino, razen na Hudem polju
navaja morenske grebene, ki nakazujejo na zastajanje ledu. Na podlagi morenskega gradiva,
najdenega v dolini Trebuše (najnižje ležeče morene se nahajajo v Gorenji Trebuši), lahko
trdimo, da je dolinski ledenik, ki je pritekal iz smeri Smrekove drage, zapolnjeval dolino
Trebuše do nadmorske višine 350 m.
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Karta 4: Primerjava poledenelih območij (podatki za karto so pridobljeni na podlagi novejših
terenskih raziskav in po Habiču /1968/).
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7. PALEOKLIMATSKA REKONSTRUKCIJA SNEŽNE MEJE
Snežno mejo zadnje poledenitve je moč rekonstrurirati s pomočjo morfografske analize
in z rekonstrukcijami nekdanjih obsegov poledenitve. Obstoječe metode morfograskega
določanja snežne meje lahko apliciramo le na dolinske ledenike. Edina tipična morena
dolinskega ledenika je v Črni dragi med Ciganskim vrhom in gozdarsko kočo na Poslušanju.
Rekonstrukcijo snežne meje smo poskusili izvesti s pomočjo štirih metod: z metodo
zgornje meje bočnih moren, z metodo srednje višine ledenika, z metodo relativne velikosti
akumulacijskega dela ledenika ter z metodo obtežene površine ledenika.

7.1. METODA ZGORNJE MEJE BOČNIH MOREN
Pri metodi zgornje meje bočnih moren predpostavljamo, da snežna meja sovpada z
najvišjo točko bočnih moren pri ledenikih v stabilnem stanju. Če so bočne morene nekdanjega
ledenika dobro ohranjene, lahko ob nadmorski višini njihovega najvišjega dela
predpostavljamo približek takratne snežne meje (Porter, 2000). Ta metoda se je sicer na
območju alpskih dolin izkazala za nezanesljivo, ker so bile v večini dolin morene
presedimentirane (Meierding, 1982). Na glaciokraškem površju so (kot posledica vertikalnega
odtoka vode s površja) morene dobro ohranjene in nepresedimentirane, zato lahko to metodo
uporabimo tudi na primeru Trnovskega gozda.
Slika 24: Metoda zgornje meje bočnih moren.

Vir: Stepišnik, Žebre, 2011
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7.2. METODA SREDNJE VIŠINE LEDENIKA
Metoda določanja snežne meje na podlagi srednje višine nekdanjega ledenika kot
približka za snežno mejo je osnovana na empiričnih opazovanjih. V današnjem času lahko
ugotovimo, da se meja ledeniškega firna, ki na ledenikih zmernih geografskih širin predstavlja
snežno mejo, pojavlja približno na polovici ledenika. Ta metoda je načeloma enostavna za
uporabo ob predpostavki, da je imel ledenik normalno razporeditev poledenelega območja v
odnosu do višinske krivulje in imamo obenem na razpolago dovolj natančne topografske
podatke. Določanje spodnje meje ledenika je ob proučitvi čelnih moren ali fluvioglacialnih
vršajev ob zaključku nekoč poledenelega območja relativno enostaven proces. Mnogo
zahtevnejše in pod vplivom subjektivne presoje pa je določanje zgornje meje ledenika znotraj
krnice. Prav specifična subjektivnost določanja meje ledenika v krnici lahko v končnem
izračunu pripelje do odstopanja v razponu nekaj deset do celo nekaj sto metrov (Porter, 2000).
Najnovejša opazovanja današnjih ledenikov sicer sprožajo domneve, da metoda srednje višine
ledenika precenjuje vrednosti snežne meje (Nesje, Dahl, 2000).
Slika 25: Metoda srednje višine ledenika.

Vir: Stepišnik, Žebre, 2011

7.3. METODA
LEDENIKA

RELATIVNE

VELIKOSTI

AKUMULACIJSKEGA

DELA

Relativna velikost akumulacijskega dela ledenika je razmerje med akumulacijskim
območjem ledenika in vsoto akumulacijskega in ablacijskega območja. Izkušnje ob
empiričnem proučevanju današnjih ledenikov kažejo, da je povprečna relativna vrednost
akumulacijskega dela ledenika v stabilnih pogojih običajno v razponu med 0,5 in 0,8 (0,65 ±
0,15), iz česar lahko razberemo, da akumulacijski del ledenika zavzema približno dve tretjini
celotnega ledenika. To razmerje lahko izdatno spremeni drobirski plašč, s katerim je prekrita
površina ledenika in je tako ledenik dodatno izoliran, posledično pa se ablacija močno
zmanjša (Clark, Clark, Gillespie, 1994). Ledeniki z drobirskim plaščem (debris mantled
glaciers) so v primerjavi z nepokritimi ledeniki mnogo manj občutljivi na segrevanje zaradi
podnebja in lahko napredujejo do nižjih nadmorskih višin, kot pa ledeniki brez drobirskega
plašča (Porter, 2000). V takšnih razmerah se relativna velikost akumulacijskega dela ledenika
zmanjša in se njegova vrednost giblje v razponu med 0,3 in 0,5 (Kirkbride, 1995), kar pomeni
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da lahko akumulacijski del predstavlja le polovico ali še manjši delež celotne površine
ledenika.
Pri uporabi te metode za računanje nekdanje snežne meje moramo predpostavljati
stabilne pogoje, obseg in topografijo ledenika pa določimo na podlagi terenskih
morfografskih in morfometričnih podatkov. Pri rekonstrukciji ledeniškega površja je potrebno
upoštevati zakone ledeniškega toka, kar pomeni značilno konkavno obliko za ledenik v
stabilnem stanju in konveksno obliko v ablacijskem delu ledenika. Stopnja konkavnosti in
konveksnosti se povečuje z oddaljevanjem od predhodno določene snežne meje, ki smo jo
določili z metodo srednje višine ledenika. Ko je topografija ledenika rekonstruirana in
poznana, sledi izračun površine med vzporednimi plastnicami. Ta površina se v nadaljevanju
uporabi za izdelavo kumulativne krivulje, ki grafično prikazuje višinsko razporeditev
ledenika. Ob predpostavki stabilnega stanja lahko snežno mejo določimo tudi na podlagi
grafikona (Porter, 2000).
Najverjetnejši vir napake, do katerega lahko pride pri obravnavani metodi
rekonstrukcije snežne meje, je povezan z rekonstrukcijo topografije nekdanjega ledenika.
Dobljeni rezultati so nezanesljivi predvsem pri velikih ledenikih s kompleksno strukturo.
Mnogo manjše so napake izračuna snežne meje pri manjših ledenikih z normalno razporejeno
kumulativno krivuljo. Na podlagi velikega števila raziskav (Osmaston, 1989; Torsnes, Rye,
Nesje, 1993; Meierding, 1982) je metoda relativne velikosti akumulacijskega dela ledenika
uvrščena med najbolj zanesljive metode za določanje višine snežne meje nekdanjega ledenika.
Slika 26: Metoda relativne velikosti akumulacijskega dela ledenika.

Vir: Stepišnik, Žebre, 2011
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7.4. METODA OBTEŽENE POVRŠINE LEDENIKA
Prvič je bila metoda obtežene površine ledenika (area-weighted mean-altitude)
uporabljena že leta 1891, ko jo je vpeljal Kurowsky (cv: Hughes, 2004), kasneje pa je bila
opuščena do 70-ih let dvajsetega stoletja, ko sta jo uporabila Osmaston (cv: Hughes, 2004) pri
raziskavah v Vzhodni Afriki in Sissons (1974) v Veliki Britaniji.
Ob predpostavki, da sta akumulacijski in ablacijski gradient linearno povezana z
nadmorsko višino, je nadmorska višina snežne meje odvisna od višinske razporeditve
ledeniškega površja in jo lahko izračunamo z enačbo:
σୀ ܣ ݄
ݔൌ 
σୀ ܣ

Pri tem je x nadmorska višina snežne meje v metrih, Ai je površina ledenika na intervalu
i med dvema posameznima izohipsama v kvadratnih kilometrih, hi je srednja nadmorska
višina intervala i v metrih in n+i je število intervalov (Sissons, 1974).
Metoda obtežene površine ledenika predpostavlja, da sta akumulacijski in ablacijski
gradient enaka in v linearni povezavi z nadmorsko višino ledenika. Proučevanje današnjih
ledenikov kaže, da je akumulacijski gradient pogosto manjši od ablacijskega (Kaser,
Osmaston, 2002), s čimer preceni vrednost snežne meje, izračunane z metodo Kurowskega.
Metoda Kurowskega je sicer najbolj primerna za manjše Krniške ledenike (cv: Hughes,
2004), bila pa je uporabljena tudi za izračun snežne meje pri manjših ledeniških pokrovih in
dolinskih ledenikih na Britanskem otočju (Sissons, 1974; Ballantyne, 1989; Hughes, 2002).
Slika 27: Metoda obtežene površine ledenika.

Vir: Stepišnik, Žebre, 2011

43

7. ZAKLJUČEK
Trnovski gozd je planota na zahodu Slovenije in hkrati predstavlja skrajni
severozahodni del dinarskega gorstva. Nadmorske višine, ki jih planota dosega, so zadostne,
da lahko pričakujemo ostanke poledenitve, saj marsikje presegajo v Sredozemlju zabeleženo
pleistocensko snežno mejo (Stepišnik, Žebre, 2011). Pleistocensko poledenitev
obravnavanega območja sta že opisala Melik (1959) in Habič (1968).
Raziskave, opravljene v namen proučevanja pleistocenske poledenitve, so zajemale
kabinetno in terensko delo. Kabinetni del je obsegal pregled obstoječe literature o poledenitvi
in identifikacijo potencialnih ledeniških oblik, opaznih na topografskih kartah in topografskih
načrtih. Temeljno delo o poledenitvi je objavil Habič (1968), ki je dokaj podrobno opisal in
omejil poledenitev na Trnovskem gozdu. Večji del poledenitve je omejil na severno stran
grebena Golakov, ki je najvišji greben na planoti, poleg tega pa je predpostavil poledenitev
tudi na vseh območjih, višjih od predvidene snežne meje. Tako so bila po njegovem mnenju
poledenela območja grebena Golakov, Čavna in Mrzovca.
Pregled zemljevidov izbranega območja je ob poznavanju glacialne geomorfologije
pokazal na morebitna območja poledenitve na Trnovskem gozdu. Tako smo določili območja,
ki bi lahko bila poledenela, terenske raziskave pa so v nadaljevanju pokazale, katera območja
so bila dejansko pokrita z ledom.
Morfografska analiza celotnega območja Trnovskega gozda je temeljila na terenski
identifikaciji in prostorski umestitvi erozijskih in akumulacijskih ledeniških oblik. Kartiranje
je bilo izvedeno v merilih 1 : 10.000 in 1 : 5.000. Vse morensko gradivo je bilo najdeno na
severni strani grebena Golakov. Večje količine morenskega materiala so v neposredni okolici
Smrekove drage, v Mojski dragi, v okolici Poslušanja, pod Ciganskim vrhom, na Hudem
polju in v dolini Trebuše. Količina akumuliranega materiala je majhna, kar lahko pripisujemo
majhni poledeneli površini in kraškim značilnostim površja (Stepišnik in sod., 2010). Najnižja
ledeniška akumulacija je bila odkrita v Gorenji Trebuši, kjer na podlagi nepresedimentiranih
akumulacij sklepamo, da se je dolinski ledenik, ki se je napajal z odtočnim ledenikom iz
Smrekove drage, ustavil na nadmorski višini 350 m. Najvišje ledeniške akumulacije se
nahajajo na pobočju Zelenega roba, severozahodno od Smrekove drage in na jugovzhodnem
robu Smrekove drage, ter na Poslušanju. Na teh območjih dosegajo morene nadmorsko višino
do 1320 m.
V nadaljevanju je bila izvedena morfometrična analiza relevantnih glaciogenih oblik, s
pomočjo katerih je možna nadaljnja rekonstrukcija obsega poledenitve ali paleoklimatska
interpretacija. Izvedena je bila s pomočjo kombiniranja kartografskega gradiva,
barometričnega višinomera in GPS-a. S tem smo na posameznih lokacijah lahko ugotovili
debelino ledu ob ohranjenih bočnih morenah.
Rekonstrukcija viška zadnje poledenitve je bila izvedena na podlagi morfografskih in
morfometričnih podatkov, pridobljenih s terenskim delom in s pomočjo kartografskega
gradiva. Za ugotovitev debeline platojskih ledenikov na planoti so bile uporabljene teoretske
osnove, ki jih navaja literatura za platojske ledenike. Teoretske osnove dinamike odtočnih in
dolinskih ledenikov pa so bile uporabljene za rekonstrukcijo ledenikov v dolini Trebuše in
Idrijce. Zaradi finančih omejitev niso bili pridobljeni morfokronološki podatki o ledeniških
akumulacijah. Ker nobena od odkritih ledeniških akumulacij ni vsebovala litificiranega
gradiva, so bile vse oblike uvrščene v višek zadnje, würmske poledenitve. S pomočjo
Patersonove enačbe smo izračunali tudi največjo debelino ledu, ki je bila nad Smrekovo
drago. Nad njenim najglobljim delom je bila debelina ledenega pokrova 285 m.
Paleoklimatska interpretacija snežne meje in ravnovesne meje ledenika je bila
opravljena s pomočjo rekonstrukcije viška zadnje poledenitve in na osnovi ledeniških moren
na kontaktu akumulacijskega in ablacijskega dela nekdanjega ledeniškega površja. Za
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paleoklimatsko rekonstrukcijo je na voljo več različnih metod, s katerimi smo poskušali
ugotoviti snežno mejo zadnjega viška würmske poledenitve. Zaradi zahtev, ki so postavljene
pri posameznih metodah paleoklimatske rekonstrukcije in odstopanja od le-teh pri poledenitvi
na Trnovskem gozdu, smo lahko za določanje snežne meje in ravnovesne meje ledenika
uporabili metodo zgornje meje bočnih moren. Edini dolinski ledenik, ki smo ga lahko v ta
namen proučili, je bil v Črni dragi, kjer so se prve bočne morene pojavile pod Ciganskim
vrhom na nadmorski višini 1230 m. Ob upoštevanju omenjene metode zgornje meje bočnih
moren, laho ta podatek o nadmorski višini najvišje zabeležene bočne morene smatramo za
višino snežne meje na severni strani grebena Golakov. Ker je zabeležena morena na kraškem
območju, lahko trdimo, da ni bila presedimentirana, in s tem je dotična metoda bolj natančna,
kot če bi bila uporabljena na nekraškem površju. Dejstvo, da je sklenjena poledenitev odkrita
le na severni strani Trnovskega gozda, kljub relativno nizki določeni snežni meji, lahko
povežemo z dinarsko usmeritvijo in sončnim obsevanjem. Izračunana snežna meja velja le za
ledenik, kjer smo podatke o nadmorskih višinah moren obravnavali, zaradi podobne usmeritve
in topografije pa lahko isto vrednost apliciramo na vsa severna pobočja Trnovskega gozda,
kjer smo večino glaciogenih sedimentov tudi dobili. Na južnih ekspozicijah lahko na podlagi
empiričnih spoznanj sklepamo, da je bila snežna meja od 100 do celo 200 m višja.
Poleg poledenitve na podlagi odkritih glaciogenih sedimentov, ki je obsegala severno
stran Golakov in se je najnižje spustila v Trebušo, je bila na podlagi dobljenega materiala
dokazana tudi poledenitev v Mojski dragi, ki je kraško kotanjo v veliki meri zapolnjevala,
glede na sledove pa ne moremo z gotovostjo trditi, da je led segal čez severni rob Mojske
drage in padal v Trebušo.
Opredeljeni kontski ledeniki se nahajajo v kraško poglobljenih kotanjah. Za njihov
nastanek sta pomembni nadmorska višina konte in temperaturni obrat, ki se v kontah pojavlja.
S tem je omogočeno, da lahko v kontah nastane ledenik tudi na nadmorskih višinah nekoliko
nižje od snežne meje, še posebej, če je konta obdana z višjimi vrhovi, s katerih se lahko v
hladnem delu leta v konto zbira sneg, v toplejšem delu leta pa višji vrhovi nudijo zaščito pred
sončnim obsevanjem. Tako lahko umestimo poledenitev tudi v večje kraške kotanje na
Trnovskem gozdu v neposredni bližini višine pleistocenske snežne meje. Območja kontskih
ledenikov so sorazmerno majhna in razen v Požganih jamah nesklenjena ter skupaj
predstavljajo le okrog 1 km2 ledene površine.
Na podlagi zaključene raziskave obsega pleistocenske poledenitve Trnovskega gozda,
lahko prvo hipotezo deloma potrdimo, deloma ovržemo. Poledenitev je bila na severni strani
grebena Golakov obsežnejša, kot jo navaja dosedanja literatura. Platojski del je povečini enak,
dolinski ledenik, odkrit v Trebuši, pa doseže mnogo nižjo nadmorsko višino, kot je bilo
ocenjeno pred tem. Poleg tega je bila zaradi pomanjkanja akumulacijskih in erozijskih oblik
ovržena poledenitev po vrhovih Čavna in Mrzovca.
Drugo hipotezo, da so konte posredno ali neposredno vezane na poledenitev kraškega
površja, lahko potrdimo. Konte se pojavljajo znotraj območja določene snežne meje ali v
njeni neposredni bližini, pogosto so obkrožene z vrhovi, ki so višji od določene pleistocenske
snežne meje.

45

8. SUMMARY
Trnovski Gozd is a plateau in western Slovenia and represents the northwestern part of
dinaric mountains. As the altitudes exceed estimated Pleistocene snowline in Mediterranian
(Stepišnik, Žebre, 2011), traces of glaciations may be expected. Pleistocene glaciation of this
area was already described by Melik (1959) and Habič (1968).
The research of Pleistocene glaciation was based on cabinet and field work. Cabinet part
included review of existing literature about glaciation and identification of potential glacial
forms on topographic maps. Fundamental work on glaciation of Trnovski Gozd was published
by Habič (1968), who described and determined the extent of glaciation thoroughly. Major
glaciation part was recognised to the north of Golaki Ridge, the highest area of the plateau.
Furthermore, he also assumed that all the areas above the snowline were glaciated, including
Golaki Ridge, Čaven and Mrzovec.
Map review of selected area shows possible areas of glaciation on Trnovski Gozd. So
were determined potentially glaciated areas. Field researches later showed which areas were
actually covered in ice.
Morphographic analysis of Trnovski gozd was conducted on the field as identification
of erosion and accumulation glaciation forms. Mapping was done in scale 1 : 10.000 and 1 :
5.000. All till was found on the north side of Golaki Ridge, most of it in surroundings of
Smrekova Draga, in Mojska Draga, around Poslušanje, under Ciganski Vrh, on Hudo Polje
and in Trebuša Valley. Amount of accumulated material is small as a consequence of small
area of glaciation and karst surface (Stepišnik et all., 2010). The lowest glacial accumulation
was discovered in Gorenja Trebuša, where we conclude that the valley glacier ended at an
altitude of 350 m. Highest glacier accumulations can be seen at Zeleni Rob, northweste of
Smrekova Draga, at southeastern edge of Smrekova Draga and at Poslušanje. In these areas
moraines reach an altitude of 1320 m.
In addition, morphometric analysis of relevant glaciogenic forms was done. With this, it
was possible to make reconstruction of glaciated area and paleoclimatic interpretation. For
morphometric analysis we combined the use of cartographic material, barometric altimeter
and GPS. With this aids it was possible do determine ice thickness at some lateral moraines.
Last glaciation maximum was calculated with the use of morphographic and
morphometric data, collected with a field work, and use of cartographic material. Some theory
on plateau glaciers was used to determine thickness of plateau glaciers and theoretical basis
on dynamics of outlet and valley glaciers were used to reconstruct valley glaciers in Trebuša
and Idrijca. As none of glacial accumulations were lithified, all moraines were placed to
Würm glaciation period. Ice thickness was calculated with Paterson equation. Maximum ice
thickness of 285 metres was calculated above Smrekova Draga.
Based on the Paleoclimatic interpretation of snowline and equilibrium line, snowline
was calculated to be at an altitude of 1230 m. The highest altitude at which lateral moraine
was found at Črna Draga valley glacier was used for calculations. This altitude of snowline is
considered to be valid on north side of Golaki Ridge, while on southern expositions, snowline
could be 100 or even 200 m higher.
Besides of glaciation reconstructed on north side of Golaki, glacier accumulations were
also found in Mojska Draga, which was filled with ice, but not enough to fall in Trebuša in
form of outlet glacier.
Traces of konta glaciers are found in karst depressions. Appropriate altitude and
temperature inversion are required for their formation. Consequently, it is possible for glacier
to form even below the snowline, especially if konta is surrounded with higher peaks, from
which snow can slide into depression. Furthermore, high peaks can also provide shadow in
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warm part of the year. Total area of konta glaciers is small and only in Požgane Jame few of
them are connected. Together they covered around 1 km2.
Based on the result of the research, we can partly confirm and partly deny first
hypothesis. Glaciation on the north side of Golaki Ridge was more extensive than what has
been presented in the literature. Plateau glacier was more or less the same, valley glacier in
Trebuša on the other hand dropped to much lower altitude. Last but not least, glaciation on
Mrzovec and Čaven was denied.
Second hypothesis, that kontas are directly or indirectly connected to glaciation of karst
surface, can be confirmed. Kontas are found inside of calculated snowline or nearly below it,
often they are surrounded by peaks, higher than Pleistocene snowline.
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