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IZVLEČEK
Vpliv prostorske ločljivosti digitalnega modela višin na napoved odlaganja skalnih podorov
Skalni podori spadajo med glavne naravne nesreče v gorskem svetu. Zaradi hipne sprožitve je
skalne podore praktično nemogoče napovedati vnaprej, posledično pa lahko ti ob
nepoznavanju nevarnosti ogrožajo ljudi, naselja in infrastrukturo. Zatorej je pomembno, da
prepoznamo potencialno ogrožena območja in z ustreznimi preventivnimi ukrepi zmanjšamo
morebitno stopnjo ogroženosti. Pri prepoznavanju ogroženih območij so nam v pomoč različni
prostorski modeli, ki nam omogočajo določitev območij proženja, premeščanja in odlaganja
skalnih podorov. Glavni vhodni podatek v tovrstne modele je digitalni model višin (DMV), ki
nosi ključne informacije o izoblikovanosti površja. Različne prostorske ločljivosti DMV-ja imajo
lahko pomemben vpliv na uspešnost napovedi potencialno ogroženih območij. Posledično
smo v magistrskem delu želeli prikazati, kako različne prostorske ločljivosti DMV-ja vplivajo
na razlike pri modeliranju območij proženja, premeščanja in odlaganja skalnih podorov.
Modeliranje je potekalo na podlagi petih prostorskih ločljivostih DMV-ja za Slovenijo (1 m, 5
m, 12,5 m, 25 m, 100 m). Območja proženja skalnih podorov smo določili na podlagi
geografskih informacijskih sistemov in morfometrične analize naklonov. Območja
premeščanja in odlaganja so bila modelirana v programskemu orodju Conefall, ki je namenjen
ocenjevanju potencialne ogroženosti območij pred skalnimi podori.
Ključne besede: naravne nesreče, skalni podori, geografski informacijski sistemi, LiDAR,
digitalni model višin, kvantitativne metode.
ABSTRACT
Influence of the digital elevation model resolution on predicting rockfall runout zones
Rockfalls are one of the most common natural disasters in mountainous areas. Because they
happen instantly, they are virtually impossible to predict with any kind of certainty, and
therefore pose a serious risk to people, settlements and infrastructure if not properly
recognized for the danger they present. Hence, it is important to identify potentially
hazardous areas in order to reduce a potential level of risk with the appropriate preventive
measures. Spatial models can be a useful tool when determining areas of potential risk due
to rockfalls as they can be used for identifying rockfall source, transit and deposit areas. The
main input data in those models is digital elevation model (DEM) which is the key source of
information when it comes to topography. Different spatial resolution of DEM can have a
significant impact on the performance of prediction of potential areas at risk. Accordingly, the
master’s thesis investigates the influence of spatial resolution of DEM on predicting rockfall
source, transit and deposit areas. Modelling was carried out on five different spatial
resolutions of DEM for Slovenia (1 m, 5 m, 12,5 m, 25 m, 100 m). Rockfall source areas were
identified based on geographical information systems and morphographic analysis of surface
slope. Rockfall transit and deposit areas were modelled using a computer program called
Conefall which is designed to estimate the potential rockfall risk areas.
Key words: natural disasters, rockfalls, geographic information systems, LiDAR, digital
elevation model, quantitative methods.

KAZALO
UVOD .................................................................................................................................. 1
Terminološki slovar ..................................................................................................... 3
TEORETIČNA IZHODIŠČA ..................................................................................................... 5
Skalni podori ................................................................................................................ 5
Definicija .............................................................................................................. 5
Vzroki za nastanek ............................................................................................... 7
Delitev območja naravne nevarnosti sprožitve skalnega podora ..................... 10
Načini premikanja skalnih gmot......................................................................... 11
2.2

Trenutni pristopi, uveljavljeni pri modeliranju skalnih podorov............................... 13
Dispozicjski modeli ............................................................................................. 14
Empirični modeli ................................................................................................ 15
Procesni modeli.................................................................................................. 16
Modeli na osnovi GIS ......................................................................................... 16

2.3

Pregled uveljavljenih metod modeliranja skalnih podorov ...................................... 17
Modeli za določanje območij proženja skalnih podorov ................................... 17
Mejna vrednost naklona (MVN) ..................................................................... 17
Metoda ponderiranja in metoda matrik ........................................................ 17
Morfometrična analiza naklonov površja ...................................................... 18
Newmarkova metoda ..................................................................................... 19
Modeli za določanje območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov........ 20
CONEFALL ....................................................................................................... 20
ROCKFALL ....................................................................................................... 22
RocFall ............................................................................................................ 22
Rockyfor3D ..................................................................................................... 22
RAMMS::Rockfall ............................................................................................ 23
RockFall Analyst (RA) ...................................................................................... 23
Flow-R ............................................................................................................. 23
STONE ............................................................................................................. 24

METODE MODELIRANJA SKALNIH PODOROV V SLOVENIJI .............................................. 24
Metode za določanje območij proženja skalnih podorov ......................................... 24
Terenske metode ............................................................................................... 24
Ostale metode.................................................................................................... 25

3.2

Metode za določanje območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov ............. 26
Metode na podlagi kota energijske linije .......................................................... 26
Metode na podlagi simuliranja gibanja skalnih gmot po pobočju .................... 26

VPLIV PROSTORSKE LOČLJIVOSTI DMV NA MODELIRANJE SKALNIH PODOROV – pregled
literature .................................................................................................................................. 28
OBMOČJE PROUČEVANJA ................................................................................................. 29
5.1

Morfometrične značilnosti površja ........................................................................... 29

5.2

Geološke značilnosti .................................................................................................. 30

5.3

Hidrološke značilnosti ............................................................................................... 31

5.4

Podnebne značilnosti ................................................................................................ 31

5.5

Pedogeografske in fitogeografske značilnosti........................................................... 32

METODE IN TEHNIKE DELA ............................................................................................... 34
6.1

Kabinetne metode ..................................................................................................... 34
Modeliranje območij proženja skalnih podorov ................................................ 35
Modeliranje območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov .................... 39
Primerjava in analiza rezultatov ........................................................................ 40
Matrika pravilnih in napačnih razvrstitev ...................................................... 41
Analiza rezultatov na izbranih skupnih območjih .......................................... 43

6.2

TERENSKE METODE ................................................................................................... 44

REZULTATI ......................................................................................................................... 46
7.1

Mejne vrednosti naklonov (MVN) ............................................................................. 46

7.2

Območja proženja skalnih podorov .......................................................................... 48

7.3

Območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov ............................................... 55

Rezultati terenskega kartiranja skalnih podorov in ugotavljanja ujemanja z
maksimalnimi dolžinami območij odlaganja skalnih podorov ......................................... 60
7.4

Analiza rezultatov na izbranih skupnih območjih proženja skalnih podorov ........... 65

VREDNOTENJE REZULTATOV ............................................................................................ 71
8.1

Območja proženja skalnih podorov .......................................................................... 71

8.2

Območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov ............................................... 74

8.3

Vpliv kakovosti DMV na modeliranje skalnih podorov ............................................. 77

ZAKLJUČEK ........................................................................................................................ 81
POVZETEK ...................................................................................................................... 87
SUMMARY ..................................................................................................................... 89
VIRI IN LITERATURA....................................................................................................... 91

SEZNAM SLIK ............................................................................................................... 103
SEZNAM PREGLEDNIC ................................................................................................. 105
SEZNAM GRAFIKONOV................................................................................................ 106
SEZNAM ENAČB .......................................................................................................... 107
SEZNAM PRILOG.......................................................................................................... 107

UVOD
Skalni podori spadajo med glavne potencialne naravne nesreče predvsem v gorskem svetu,
saj gre za izjemno hiter pobočni proces, kjer lahko skalne gmote v kratkem času prepotujejo
dolge razdalje. Zaradi hipne sprožitve skalnih podorov praktično ni časa za ukrepanje,
posledično pa na poseljenih območjih lahko obstaja visoka stopnja ogroženost ljudi, naselij in
infrastrukture (Agliardi, Crosta, 2003; Volkwein in sod., 2011).
Ravno zaradi tega je potrebno zagotoviti ustrezne preventivne ukrepe, s katerimi lahko
tovrstne dogodke preprečimo ali vsaj omilimo. Da lahko uvedemo uspešne zaščitne ukrepe,
je potrebno vedeti predvsem kje se skalni podori pojavljajo in kakšna je njihova razsežnost.
Prostorski modeli so lahko učinkovito orodje za ocenjevanje tveganja nevarnosti pojavljanja
skalnih podorov. Z njimi lahko napovedujemo potencialna območja proženja ter potencialna
območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov, uporabni pa so tako na lokalni kot tudi
regionalni ravni (Dorren, 2007).
V zadnjih dveh desetletjih je narasla razpoložljivost digitalnih modelov višin (DMV) različnih
prostorskih ločljivosti in razpoložljivost različnih programskih orodij, ki omogočajo
modeliranje skalnih podorov na različnih prostorskih ravneh (Loye, Jaboyedoff, Pedrazzini,
2009). Vpliv prostorske ločljivosti DMV-jev na rezultate modeliranja skalnih podorov je
postala pomembna, ko so postali dostopni LiDAR-ski DMV-ji, saj ti, v primerjavi s starejšimi
tehnikami izdelave DMV-jev, omogočajo zelo podroben in natančen opis površja (Frattini in
sod., 2013). Načeloma tako obstaja splošno prepričanje, da je bolje uporabiti vhodne podatke
s čim boljšo prostorsko ločljivostjo DMV. Ker pa so tovrstni modeli zasnovani za določeno
prostorsko raven, pa ni nujno da bo DMV z boljšo prostorsko ločljivostjo bistveno izboljšal
rezultate napovedi proženja, premeščanja in odlaganja skalnih podorov. Zatorej je
pomembno preučiti do katere mere ima prostorska ločljivost DMV še relevanten vpliv na
napovedi. Poleg tega je pomembno upoštevati še dejstvo, da podatki z boljšo prostorsko
ločljivostjo zahtevajo zmogljivejšo strojno opremo in so časovno zahtevnejši, kar pa pogosto
predstavlja slabost oziroma omejitev modeliranja na regionalni ravni.
Namen magistrskega dela je predstaviti uveljavljene metode modeliranja skalnih podorov ter
ugotoviti vpliv različnih prostorskih ločljivosti DMV na napoved območij proženja,
premeščanja in odlaganja skalnih podorov na primeru uporabe programskega orodja Conefall.
Za dosego namena naloge smo si zastavili naslednje cilje raziskave:
 Predstavitev uveljavljenih metod, ki se uporabljajo za modeliranje območij proženja,
premeščanja in odlaganja skalnih podorov.
 Pregled do sedaj uporabljenih metod modeliranja skalnih podorov v Sloveniji ter izdelava
karte, ki prikazuje že analizirana območja.
 Določiti območja proženja skalnih podorov z uporabo geografskih informacijskih sistemov
za izbrano območje Slovenije na podlagi DMV-jev različnih prostorskih ločljivosti (1 m, 5
m, 12,5 m, 25 m in 100 m).
 Modeliranje premeščanja in odlaganja skalnih podorov z uporabo programskega orodja
Conefall za izbrano območje Slovenije na podlagi DMV-jev različnih prostorskih ločljivosti
(1 m, 5 m, 12,5 m, 25 m in 100 m).
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Primerjava modeliranih napovedi območij proženja ter območij premeščanja in odlaganja
skalnih podorov za različne prostorske ločljivosti DMV.
Prispevek k večjemu razumevanju vpliva različne prostorske ločljivosti za določanje
območij proženja in napovedi odlaganja skalnih podorov.

Postavili smo si dve delovni hipotezi:
 Digitalni modeli višin z večjo prostorsko ločljivostjo boljše upoštevajo lokalno
izoblikovanost reliefa in s tem vplivajo na večjo uspešnost napovedovanja območij
proženja ter območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov kot tisti s slabšo
ločljivostjo.
 Prostorska ločljivost digitalnega modela višine ima večji vpliv pri napovedi območij
proženja skalnih podorov, medtem ko nima večjega vpliva pri napovedi območij
premeščanja in odlaganja skalnih podorov.
Z namenom potrditve oziroma zavrnitve hipotez smo rezultate modeliranja primerjali med
DMV-jem največje prostorske ločljivosti (1 m) proti ostalim DMV-jem.
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Terminološki slovar
DMV
(ang. digital elevation model)

DMR
(ang. digital terrain model)

LiDAR
(ang. Light Detection and Ranging)

MVN
skalne gmote

neme priče
eksfoliacija

razporeditev naklonov pobočja
(ang. slope angle distribution)
homogena morfometrična območja
(ang. homogeneous morphometric
areas)
kot energijske linije
(ang. energy line angle)

geometrijski kot
(ang. geometric angle)

srednji naklon
(ang. mean angle)

digitalni model višin – »Računalniška predstavitev višin
na določenem območju, preprostejši približek zapisa
digitalnega modela reliefa. Največkrat je zapisan kot
dvorazsežna celična mreža z višinami kot atributi.«
(Oštir, 2006, str. 203)
digitalni model reliefa – »Računalniška predstavitev
glavnih lastnosti reliefa določenega območja. Digitalni
model reliefa ne vsebuje le prikaza površja samega,
ampak tudi njegov opis z nakloni, ekspozicijo ter
plastnicami, padnicami, točkami vrhov, ter z drugimi
značilnimi črtami in točkami.« (Oštir, 2006, str. 203)
tehnologija daljinskega zaznavanja, s pomočjo katere
se skenira teren z laserskim skenerjem (nameščen npr.
na letalu), le-ta odda in nadalje ujame od terena odbiti
žarek ter na podlagi časa potovanja žarka določi višino
točke, od katere se je žarek odbil (Kobal, Krajnc, 2014)
mejna vrednost naklona - vrednost naklona, nad katero
obstaja večja verjetnost sprožitve skalnih podorov
premikajoči se skalni fragmenti različnih volumnov, ki
obsegajo padanje kamenja, skal, skalne podore in
podore hribov
odložene skalne gmote, ki kažejo na pretekle skalne
podore in služijo za verifikacijo modelov
luščenje zunanje plasti kamnine zaradi njenega
temperaturnega preperevanja (kot posledica dnevnih
temperaturnih nihanj)
razporeditev vrednosti naklonov glede na različne
morfološke lastnosti kamnin
območja, ki imajo enotne strukturne, morfološke in
geomehanične lastnosti (določene na podlagi geološke
in pedološke zgradbe, reliefne razgibanosti ipd.)
navidezna linija z določenim kotom, ki prikazuje
energijo sile trenja in povezuje izvorno točko skalnega
podora s točko njegove zaustavitve; maksimalna
dolžina odlaganja skalnih podorov je pogojena s
presekom horizontalne ravnine z energijsko linijo
navidezna linija z določenim kotom, ki povezuje vrh
pobočja (območje proženja skalnih podorov) z
maksimalnim dosegom skalnega podora, pri čemer se
upošteva najkrajša prepotovana razdalja med
izhodiščno in končno točko
navidezna linija z določenim kotom, ki povezuje vrh
pobočja (območje proženja skalnih podorov) z
maksimalnim dosegom skalnega podora, pri čemer se
3

senčni kot
(ang. shadow angle)
potujoči kot
(ang. travel angle)

koeficient trenja
(ang. friction coefficient)
restitucijski koeficient trka
(ang. coefficient of restitution)

upošteva dolžina dejansko prepotovane razdalje med
izhodiščno in končno točko
navidezna linija z določenim kotom, ki povezuje dno
skalne stene (območja proženja skalnih podorov) in
maksimalni doseg območja odlaganja
navidezna linija z določenim kotom, ki je izračunana na
podlagi dolžine horizontalne projekcije in ki povezuje
vrh območja proženja in maksimalni doseg območja
odlaganja skalnih podorov, in sicer na podlagi linije, ki
ustreza smeri toka vode po pobočju navzdol
brez razsežna skalarna vrednost, ki opisuje razmerje
med silo trenja med dvema telesoma ter silo, ki jo
stiska skupaj
razmerje med relativno hitrostjo po trku in relativno
hitrostjo pred trkom določenega telesa; imenujemo ga
lahko tudi koeficient odbojnosti
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TEORETIČNA IZHODIŠČA
Skalni podori
Definicija
S proučevanjem skalnih podorov se ukvarja več znanstvenih panog in ved, posledično v različni
literaturi zasledimo različne opredelitve istega pojava, kar je pogosto odvisno od samega
avtorja in strokovnega področja, iz katerega izhaja (Mikoš, 2000; Komac, Zorn, 2007).
Poenotene opredelitve skalnih podorov v slovenskem prostoru ni (v nadaljevanju delno
povzeto po Komac, Zorn, 2007).
Na področju geografije se je z definicijo skalnih podorov ukvarjal že Gams, ki je skalne podore
opredelil kot pojav ko se »'podre' ali 'posuje' živoskalno gradivo, navadno na izpostavljenih
mestih v steni ali na zelo ekstremnem pobočju, prestavitev pa je nagla in enkratna« (Gams,
1956, str. 18 cv. Komac, Zorn, 2007, str. 44). Skalni podor po njegovem mnenju predstavlja
bolj obsežen podor kamninskih plasti (npr. podor z Dobrača), medtem ko za bolj pogost pojav
na strmih stenah, ko se odlomi luska ali drugi večji skalni blok, ki odpade v dolino, predlaga
primernejši izraz »skalni odlom« (Gams, 1989). V Geografskem terminološkem slovarju (2005)
je skalni podor definiran kot »1. ločitev, odlomitev, odkrušitev dela kamnine od strmega
pobočja, pri čemer sproščeno gradivo pade v nižjo lego PRIM.: skalni odlom, kamniti plaz,
kamniti tok; 2. podorno gradivo – s podorom odloženo gradivo« (Geografski terminološki
slovar, 2005).
V geološki literaturi skalne podore opredeljujejo kot »nenadne naravne zdrse velikih blokov
trdih kamnin (apnencev, tonalitov itd.) na alpskem in hribovitem terenu, kjer so pobočja skoraj
vertikalno nagnjena. Nastanejo ob različnih, med seboj sekajočih se sistemih razpok, pri čemer
je eden izmed njih blizu navpičnega nagiba. Zaradi človeškega delovanja lahko manjši podori
nastanejo ob visokih in strmih umetnih usekih v trdih hribinah« (Ribičič, 1999, str. 19). Nekateri
geologi skalne podore uvrščajo med zemeljske plazove, in sicer v podkategorijo kamniti
plazovi (Grimšičar, 1983).
Gradbeništvo oziroma vodarstvo pozornost posveča predvsem pojavom težnostne erozije, in
sicer pojavom plazne, usadne in podorne erozije. Pogosto omenjene erozijske pojave
imenujejo kar skupaj z zemeljskimi plazovi. Erozijski pojav »podor« dodatno opredeljujejo s
pomočjo vrste gmote v premikanju – zasledimo lahko izraze: skalni zdrs, skalni odlom,
zemljinski odlom, skalni podor (Mikoš, 1999). Izraz skalni podor se uporablja za odlom in
gibanje posameznih skal (kamenja in blokov) ter hkrati za skalno maso, ki lahko razpade v
posamezne bloke (Petje, Mikoš, Majes, 2005).
V gozdarstvu se za opredelitev skalnih podorov najpogosteje uporablja pojem »padajoče
kamenje«, ki »zajema strogo vzeto celoten pojav nekega skalnega, kamnitega ali gruščnatega
zrušenja, od sprostitve do odložitve« (Durjava, Horvat, Zemljič, 1999, str. 150). Prav tako se je
v gozdarstvu uveljavil izraz »porušitev skalnih gmot«, ki predstavlja »skupen izraz za vse
pojave porušitvene erozije, ne glede na velikost skalnih gmot oz. njihovo skupno prostornino«
(Šneberger, 1999, str. 3).
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Skalne podore lahko delimo glede na skupno prostornino premaknjenih gmot ter način in
obliko sprostitve, posledično v domači (Komac, Zorn, 2002) in tuji literaturi (Wentworth, 1922;
Friedman, Sanders, 1978 cv: Stoffel, Perret, 2006; Poisel, 1997; Durjava, Horvat, Zemljič, 1999;
Gerber, 2001) obstaja vrsta različnih tipizacij. Poleg tega naletimo še na terminološko
razlikovanje med prevodi v slovenski jezik: medtem ko se v angleškem jeziku v splošnem za
skalne podore različnih prostornin uporablja le izraz »rockfall«, pa v slovenskem jeziku
naletimo kar na štiri različna pojmovanja in poimenovanja. »Rockfall« se v prevodu
najpogosteje uporablja kot naslednji izrazi: padanje kamenja, skal ali skalnih blokov (Durjava,
Horvat, Zemljič, 1999) (preglednica 1).
Preglednica 1: Kvantitativna opredelitev porušitev skalnih gmot po velikosti oziroma skupni prostornini.

porušitev skalnih
gmot

prostornina podornih
blokov (m3)

padanje kamenja
(ang. stone fall)
padanje skal (ang. rock fall)
skalni podor (ang. block fall)
podor hriba (ang. bergsturz)

0,01-0,1

dolžina najdaljše
stranice (roba)
skalne gmote (m)
0,2-0,5

0,1-2
10.000 – 1.000.000
> 1.000.000

0,5-1,5
25-100
> 100

Vir podatkov: Poisel, 1997; Horvat, Zemljič, 1999.

Oziraje na tujo literaturo in delitev pojavov glede na prostornino lahko slovenske termine
uporabljamo v naslednjem kontekstu ( Durjava, Horvat, Zemljič, 1999; Berger, Quetel, Dorren,
2002; Guzzetti, Reichenbach, Ghigi, 2004; Schnemuly, 2009):
 termin padanje kamenja (prostornina: 0,01 - 0,1 m3) in termin padanje skal (prostornina
0,1 - 2 m3) se uporabljata za opis posameznih padajočih, poskakujočih in kotalečih se
fragmentov;
 termin skalni podor (prostornina: 2 – 10.000 m3) se uporablja za opis masovnega podora
skalnih gmot, ki doseže potovalne hitrosti od 10 do 40 m/s, med potovanjem po pobočju
navzdol pa se skalne gmote postopoma fragmentirajo na vse manjše gmote;
 za izredno velike skalne podore lahko uporabljamo termin podor hriba (prostornina: nad
10.000 m3), do katerega pride ob hkratnem podoru ogromne količine skalnih gmot, ki
lahko dosegajo volumen od enega do več milijonov m3 ter potovalne hitrosti preko 40
m/s, zaradi česar se lahko odložijo zelo daleč vstran od izvornega območja.
Padanje predstavlja le eno izmed oblik premeščanja skalnih gmot različnih prostornin,
posledično menimo, da uporaba tovrstnega termina ni najustreznejša za pojmovanje
porušitve skalnih gmot. Zaradi tega se v magistrskem delu za skupno pojmovanje porušitve
skalnih gmot različnih prostornin uporablja izraz skalni podor, za pojmovanje premikajočih se
skalnih fragmentov pa izraz skalne gmote. Omenjeno pojmovanje, glede na različne definicije
v magistrskem delu, obsega padanje kamenja, padanje skal in skalne podore, ki dosegajo
prostornino do 30 m3. Med skalne podore nismo uvrstili kategorije podora hribov, ki dosega
volumen tudi do 1.000.000 m3 ali celo več, saj modeli, predstavljeni v tem delu, niso primerni
za modeliranje tako obsežnih pojavov (Dorren, 2017). Skalni podor v magistrskem delu
pojmujemo kot ločitev skalne gmote (živoskalnega gradiva) od strme skalne stene (klifa) ali
ekstremnega pobočja, od koder ta prepotuje različne razdalje na različne načine, in sicer s
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padanjem, poskakovanjem ali kotaljenjem. Podor skalnih gmot se zgodi naglo, hipno in ga je
posledično težko napovedati, do zdrsa skalnih gmot običajno prihaja na trdih kamninah
(Lopez-Saez, 2016). Občasno lahko skalnih podori sprožijo tudi drobirske tokove.
Značilni pokazatelji pobočij, kjer poteka aktivno proženje skalnih podorov, so melišča. Na
območju melišč se ob vznožju strmih klifnih sten akumulira podorni material predvsem
manjših prostornin (do 0,01 m3), ki sicer ne predstavlja neposredne grožnje prebivalstvu in
infrastrukturi. Zaradi tega ne predstavlja osrednjega področja zanimanja pri modeliranju
območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov, kljub temu pa lahko tovrstna območja
predstavljajo izvorno območje skalnih gmot večjih prostornin. Te gmote lahko dosežejo tudi
območja izven aktivnega melišča, pri čemer nas zanima predvsem njihov potencialni
maksimalni doseg. Posledično melišča niso izključena iz modeliranja potencialno nevarnih
območij. Se pa skalni podori pojavljajo tudi na pobočjih, ki so prekrita z vegetacijo in sledovi
podornega materiala niso tako očitni na prvi pogled (Dorren, 2003).
Vzroki za nastanek
Na nastanek skalnih podorov najpogosteje vpliva kombinacija reliefnih, geoloških in
klimatoloških dejavnikov (Dorren, 2003; Schenuwly, 2009). Dejavnike, ki vplivajo na nastanek
skalnih podorov, v splošnem delimo na pospeševalne in sprožilne. Pospeševalni dejavniki
kamnine razrahljajo in jih naredijo manj stabilne, vendar samega skalnega podora ne sprožijo.
To so npr. trdnost in razpokanost kamnin, prelomi, prisotnost odprtih razpok ter potencialna
napolnjenost razpok z npr. vodo, koreninami ipd. (Dorren in sod., 2007). Za sprožilne
dejavnike skalnih podorov lahko označimo tiste dejavnike oziroma dogodke, ki prekinejo
ravnovesno stanje med silami, ki prepričujejo premike skalne gmote (Erismann, Abele, 2001).
Do porušenega ravnovesja pride med zunanjimi in notranjimi silami, in sicer kot posledica
povečane ali zmanjšane strižne napetosti. Povečana strižna napetost (prevlada zunanjih sil)
lahko vpliva na povečanje drsne ploskve, po kateri lahko zdrsijo skalne gmote, ter na
povečanje mehanskega pritiska, ki je lahko posledica mehanskega ali vodnega pritiska. Ob
prekinitvi ravnovesja lahko pride tudi do zmanjšanja strižne napetosti (prevlada notranjih sil),
kar je lahko zaradi zmanjšanja naklona površja, zmanjšanja mehanskega in kemičnega
preperevanja drsne ploskve ter zaradi zmanjšanja obremenitve (izgube trenja) drsne ploskve
zaradi vode ali ledu (Krautblatter, Dikau, 2007). Zaradi kompleksne povezave med
pospeševalnimi in sprožilnimi dejavniki skalnih podorov je težko napovedati časovno, kdaj bo
prišlo do sprožitve dogodka. Pogosto se skalni podori zgodijo nenadoma, najpogosteje brez
znakov oziroma z le malo znaki nestabilnosti pobočja (Dorren in sod., 2007).
Posamezni dejavniki so lahko tako pospeševalci kot tudi sprožilci in različno pomembno
vplivajo na nastanek skalnih podorov (preglednica 2). Običajno prihaja do hkratnega
součinkovanja večjega števila tako pospeševalnih kot sprožilnih dejavnikov.
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Preglednica 2: Pomembnost posameznih pospeševalnih in sprožilnih dejavnikov za nastanek skalnih podorov.

DEJAVNIK

POSPEŠEVALNI
DEJAVNIK
značilnosti živoskalne podlage
zelo pomemben
mehanski pritiski
manj pomemben
padavine in tlak vode
pomemben
zmrzalno preperevanje
zelo pomemben
kemično preperevanje
zelo pomemben
biološko preperevanje
pomemben
meteorološki dogodki
pomemben
dnevna temperaturna nihanja
pomemben
veter
pomemben
razraščanje korenin
pomemben
polzenje tal
manj pomemben
potresi
pomemben
degradacija permafrosta
zelo pomemben
zmanjšanje stabilnosti pobočja zaradi pomemben
umaknitve ledenika
teptanje tal zaradi paše živine
pomemben
človeške dejavnosti
pomemben

SPROŽILNI
DEJAVNIK
pomemben
zelo pomemben
zelo pomemben
manj pomemben
manj pomemben
manj pomemben
zelo pomemben
manj pomemben
pomemben
manj pomemben
pomemben
zelo pomemben
pomemben
pomemben
pomemben
zelo pomemben

Vir podatkov: Dorren, 2003; Dorren in sod., 2007; Krautblatter, Dikau, 2007; Schenuwly, 2009.

Značilnosti živoskalne podlage in zmrzalno preperevanje kamnin lahko označimo kot glavna
pospeševalna dejavnika. Lastnosti živoskalne podlage, ki bodo ključno vplivale na porušitev
skalnih gmot, so trdnost živoskalne podlage, razpoke v kamnini, zveznost in usmerjenost
razpok glede na naklon pobočja, velikost in zapolnjenost razpok. Dodatno lahko živoskalno
podlago obremenjujejo različni mehanski pritiski, npr. premik ene skalne gmote na drugo, s
čimer se povečajo pritiski na spodnje ležečo (pospeševalni dejavnik). V trenutku, ko so pritiski
na spodnje ležečo skalno gmoto preveliki, bo prišlo do sprožitve skalnega podora (sprožilni
dejavnik) (Krautblatter, Dikau, 2007).
Zmrzalno preperevanje dosega največje učinke v času stalnega izmenjevanja zamrzovanja in
odmrzovanja vode v razpokah kamnin, in sicer predvsem v času sezonskega taljenja snega in
ledu. Pri taljenju se voda infiltrira v razpoke, kjer pa lahko zamrzne, s čimer se poveča
prostornina vode, posledično pa pride do razširjanja razpok v kamnini (Luckman, 2004; Stoffel,
2005). Z višanjem temperature se led v razpokah vedno bolj tali ter s tem izgublja trdnost in
moč, kar vodi v povečanje nestabilnosti. Zmanjšanje prostornine ledu vodi v izgubo »veziva«
znotraj razpok ter do potencialno večjega vodnega pritiska v njihovi notranjosti. Zmrzalno
preperevanje ima lahko v tem primeru večjo moč, saj bo ob zamrznitvi voda imela večji
volumen, posledično se bodo s tem razpoke v kamnini še bolj povečale (Walder, Hallet, 1986;
Matsuoka, Sakai, 1999; Davies, Hamza, Harris, 2001). Večkratno ponavljanje tovrstnega
procesa pripelje do odprtja razpok in do končnega odloma kamnine, kar pomeni da v tem
primeru zmrzalno preperevanje dobi vlogo sprožilnega dejavnika (Matsuoka, 2008). Hitrost in
stopnja porušitve skalne gmote zaradi zmrzalnega preperevanja sta povezana z dejavniki, kot
so intenziteta, trajanje in pogostost zamrznitve, nasičenost z vodo in stopnja ohlajanja
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(Krautblatter, Dikau, 2007). Zmrzalno preperevanje je bolj intenzivno na severnih ekspozicijah
zaradi višje vrednosti vlage in nižjih temperatur (Coutard, Francou, 1989).
Pomemben pospeševalni dejavnik so lahko tudi dnevna temperaturna nihanja. Temperature
v poletnih mesecih podnevi, še posebej na temnih ploskvah kamnin, dosežejo do 40°C, ponoči
se pa lahko spustijo vse pod 5°C. Tovrstna temperaturna nihanja potencialno lahko sprožijo
luščenje zunanje plasti kamnine (eksfoliacija) in vodijo v sprožitev skalnih podorov (Rapp,
1960).
Voda kot pospeševalni dejavnik lahko deluje tudi v tekočem agregatnem stanju, in sicer
predvsem v poletnem času ob večjih količinah staljenega snega in ledu. Staljena voda prične
pronicati skozi razpoke in pore kamnin, pri čemer se pritisk v porah poveča. Posledično lahko
pride do nastanka novih razpok v kamnini ter do povečanja nestabilnosti skalne gmote (Rapp,
1960; Haeberli, W., 1996; Schneuwly, 2009). Ekstremni meteorološki dejavniki (npr.
ekstremne padavine) so lahko pomemben sprožilni dejavnik predvsem v poletnem času, saj
lahko sprožijo mobilizacijo manj stabilnih skalnih gmot (Butler, 1990; Sandersen in sod., 1996;
Krautblatter, Dikau, 2007). Najpogosteje zmrzalno preperevanje, taljenje ledu in obilne
padavine delujejo vzajemno ter jih ne moremo obravnavati kot popolnoma neodvisne
dejavnike (Schneuwly, 2009).
Poleg mehanskega preperevanja sta pomembna pospeševalna dejavnika še kemično in
biološko preperevanje kamnin. Pri obeh je pomembna količina razpoložljive vode v tekočem
agregatnem stanju, zaradi tega imata obe obliki preperevanja večji učinek v obdobjih, ko ni
zmrzali (Krautblatter, Dikau, 2007).
Med pospeševalne dejavnike uvrščamo še razraščanje korenin, ki je lahko prevladujoč proces
razpada kamnin na poraščenih območjih. Korenine z razraščanjem prodirajo v kamninske
razpoke, s tem pa lahko kamnino dodatno krušijo, širijo razpoke ter vplivajo na manjšo
stabilnost skalnih gmot. Njihov učinek je še bolj izrazit na strmih pobočjih, kjer je bila
vegetacija izpostavljena požarom. Ob premikanju dreves, npr. zaradi učinka vetra ali obtežitve
zaradi snega, imajo lahko tudi vlogo sprožilnega dejavnika. Prisotnost korenin v razpokah
kamnin lahko hkrati vpliva še na povečano delovanje biološkega preperevanja kamnin (Dorren
in sod., 2007; Krautblatter, Dikau, 2007).
Polzenje tal je lahko pomemben sprožilni dejavnik, saj ob premeščanju zemeljskih gmot lahko
prihaja tudi do premika skalnih gmot ali ob premestitvi zemeljskih gmot pride do umika
»veziva«, zaradi katerega so bile skalne gmote v mirujočem stanju (Krautblatter, Dikau, 2007).
Pomemben tako pospeševalni kot sprožilni dejavnik je še hoja/paša živali na strmih skalnih
pobočjih. Večji učinek ima na strmih pobočjih, kjer se pasejo večje črede ovac in koz, ki s hojo
vplivajo na teptanje tal ter posledično razgaljenje pobočij, v primeru bolj skalovitih pobočij in
melišč pa živali lahko s hojo sprožijo premeščanje skalnih gmot (Govers, Poesen, 1998).
Zaradi globalnega segrevanja bosta (sta) pomembnejša pospeševalna dejavnika postala
degradacija permafrosta in umikanje ledenikov v gorskem svetu. S terminom degradacija
permafrosta opisujemo spremembe v debelosti in/ali prostorski razporeditvi permafrosta. Ob
taljenju ledu lahko pride do izgube veziva v razpokah kamnin, zaradi česar te lahko postanejo
manj stabilne in lahko prihaja do povečanega krušenja in odlomov skalnih gmot. S toplejšimi
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poletji v prihodnjih desetletjih lahko pričakujemo večje število skalnih podorov na območju
permafrosta v Alpah (Schiermeier, 2003; Gruber, Hoelzle, Haeberli, 2004; Saas, Oberlechner,
2012). Podobne učinke lahko pričakujemo tudi ob umikanju ledenikov (t.i. razbremenilno
preperevanje). Ob razbremenitvi površja se stabilnost pobočij zmanjša, saj prihaja do
pospešenega delovanja zunanji sil. Povečano število dogodkov je pričakovano predvsem na
območjih, kjer je ledenik prekrival morensko gradivo, saj je le-to zaradi slabše sprijetosti bolj
podvrženo mobilizaciji (Haeberli, Beniston, 1998; Dorren, 2003; Fischer in sod., 2012).
Pomembni sprožitelji skalnih podorov so lahko tudi potresi, ki v povprečju dosegajo vsaj
magnitudo 4. Od magnitude je hkrati odvisno vplivno območje potresa, torej večja je
magnituda, večje bo potencialno območje proženja skalnih podorov (Rodríguez, Bommer,
Chandler, 1999; Keefer, 2002; Marzorati, Luzi, De Amicis, 2002; Zorn, 2003).
Navsezadnje vodijo k zmanjšanju stabilnosti pobočij še človeške aktivnosti, ki imajo lahko zelo
pomemben lokalen vpliv na nastanek skalnih podorov – npr. izkop kamna v kamnolomih,
gradnja infrastrukture ipd. (Dorren, 2003).
Delitev območja naravne nevarnosti sprožitve skalnega podora
Na območjih, kjer obstaja naravna nevarnost sprožitve skalnega podora, lahko ločimo med
tremi glavnimi območji (slika 1): območje proženja, območje premeščanja in območje
odlaganja skalnih gmot.
Slika 1: Območje naravne nevarnosti sprožitve skalnega podora, razdeljeno na tri glavna območja.

Vir: Berger in sod., 2013.

Območja proženja zajemajo strme skalne stene, za katere je običajno značilen velik naklon
pobočja (minimalno 30°), neugoden naklonski kot in smer preloma lezik ter stik več sistemov
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razpok (Dorren in sod., 2007; Schneuwly, 2009). Velikost in oblika skalnega podora sta odvisna
od vrste kamnine, razslojenosti skalne podlage, naklona in višine. Če pride do nastanka
skalnega podora v območju proženja, ga lahko imenujemo tudi primarni skalni podor (Frehner
in sod., 2007).
Območje premeščanja skalnih podorov leži med območjem proženja in odlaganja le-teh. Na
tem območju maksimum dosežeta tako potovalna hitrost kot tudi višina odboja skalnega
gmot od tal (Dorren in sod., 2007). Največjo oviro premeščanju skalnih gmot predstavlja gozd,
ki lahko skalnim gmotam zmanjša hitrost ali jih zaustavi. Poleg gozda na zmanjšanje hitrosti
lahko vplivajo še izoblikovanost površja (na bolj razgibanem površju bodo potovalne hitrosti
večje kot na bolj gladki površini), hrapavost površja (skalne gmote se bodo hitreje ustavile na
bolj hrapavem površju) in vlažnost površja (na vlažnih prsteh se bodo skalne gmote zaustavile
prej) (Frehner in sod., 2007).
Območje odlaganja je območje, kjer se največ skalnih gmot zaustavi. Če le-te ne zadenejo ovir,
lahko prepotujejo zelo dolge razdalje. Ob naklonu, manjšem od 25°, se bo skalna gmota
ustavila relativno hitro. Ko se skalna gmota enkrat ustavi, se le redko ponovno premakne. V
primeru, da pride do ponovnega premeščanja, lahko tovrstne skalne podore imenujemo kot
sekundarne skalne podore (Schneuwly, 2009).
Vsa tri območja lahko sovpadajo, kajti med njimi ni stroge meje. Nudijo nam lahko koristne
informacije glede pričakovane magnitude prihodnjih skalnih podorov, kar je zelo pomembno
pri zaščiti pred njimi (Dorren in sod., 2007; Frehner in sod., 2007).
Načini premikanja skalnih gmot
Kot pri vseh pobočnih procesih je glavna gonilna sila gibanja skalnih podorov gravitacija.
Potencialna energija se pretvori v kinetično in rotacijsko energijo. Oblike gibanja skalnih
podorov so v splošnem tri, in sicer padanje, poskakovanje in kotaljenje (Stoffel, 2005;
Schneuwly, 2009).
Pri zelo velikih naklonih (nad 70°) se pojavi prosto padanje, za katerega je značilno gibanje v
zraku brez stika s tlemi ter nemoteno gibanje. Povsem prosto padanje skalnih gmot je redko,
saj se med padanjem te odbijajo od sten. Padanje se pojavi, ko pri gibanju vertikalna razdalja
vsaj za štirikrat preseže horizontalno (slika 2), potencialno se lahko pojavi tudi med fazama
kotaljenja in drsenja ob večjih spremembah naklona pobočja (Stoffel, 2005; Petje, Mikoš,
Majes, 2006; Schneuwly, 2009). Trajektorije gibanja padajočih skalnih gmot so odvisne od
(Petje, Mikoš, Majes, 2006):
 višine, naklona, orientacije in oblike pobočja,
 velikosti, oblike in trdnosti padajočih skalnih gmot,
 značilnosti živoskalne podlage (koeficient odboja, vegetacija, prisotnost teras),
 kota, pod katerim skalne gmote udarijo ob tla ter
 deformacije skalnih gmot in tal.
Ko se naklon pobočja zmanjša, skalna gmota trči ob podlago in se prične od nje odbijati, ob
stiku skalne gmote s podlago pa ta izgubi 75–86 % med padanjem pridobljene energije. Na
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gibanje vplivajo trdnost, poraščenost in oblika podlage. Med poskakovanjem se skalni delci
pričnejo lomiti in razpadati. Pri poskakovanju je trajektorija gibanja v obliki parabole in se
konča ob stiku s podlago ali oviro, pri čemer skalna gmota izgubi energijo. Ob stiku se lahko
ovire deformirajo (npr. drevo, hiša) ali se na njih prenese energija premikajočih skalnih gmot
(npr. mirujoče skalne gmote) (Stoffel, 2005; Petje, Mikoš, Majes, 2006; Schneuwly, 2009).
Slika 2: Mejne vrednosti, potrebne za gibanje skalnih gmot v obliki padanja, poskakovanja in kotaljenja A)
glede na vrednost naklona po Dorren (2003) ter B) glede na razmerje med horizontalno in vertikalno razdaljo
pobočja po Schweigl in sod. (2003).

Z zmanjšanjem povprečnega naklona pobočja pod 45°, se oblika gibanja spremeni iz
poskakovanja v kotaljenje, ob tem pa je skalna gmota skoraj ves čas v stiku s podlago.
Kombinacija kotaljenja in kratkega poskakovanja, v primeru nepopolne zaobljenosti
materiala, spada med enega izmed energijsko najbolj učinkovitih načinov premikanja. Skalna
gmota se postopoma ustavi zaradi izgube hitrosti, saj na svoji poti trči v druge ovire, hkrati pa
postane vse večje tudi trenje. Velike skale, z večjo maso med gibanjem po pobočju navzdol
nakopičijo več kinetične energije, posledično lahko dosežejo veliko oddaljenost od izvora.
Večje razdalje lahko običajno dosežejo tudi skalne gmote, ki so bolj okrogle oblike (Stoffel,
2005; Petje, Mikoš, Majes, 2006; Schneuwly, 2009).
Slika 3: Razmerje med glavnimi oblikami premeščanja skalnih gmot in povprečno vrednostjo naklona
(prirejeno po Dorren, 2008).

12

Hitrost gibanja skalnih gmot ima razpon okvirno do 10 m/s, maksimalna hitrost, ki bi jo lahko
gmote dosegle, naj bi bila 30 m/s (BRP, BWW, BUWAL, 1997). Podatki, ki so jih zbrali Rickli in
sod. (2004) kažejo, da naj bi skalni podori dosegali maksimalne hitrosti do 25 m/s, na samo
hitrost gibanja, višino in dolžino poskoka pa ima največji vpliv masa skalnih gmot. Z maso 25
kg dosegajo okvirno dolžino poskoka 2,2 m; velike skale, ki dosegajo maso do ene tone, lahko
pri enem poskoku prepotujejo razdalje večje od 30 m (preglednica 3).
Do podobnih ugotovitev so pri spuščanju skalnih gmot po pobočju brez gozda prišli tudi
Dorren in sod. (2006) - izmerili so povprečno hitrost 11 m/s, maksimalno hitrost 30,6 m/s,
povprečno višino poskoka 1,5 m in maksimalno višino poskoka 8 m (Dorren, Berger, Putters,
2006; Dorren in sod., 2006). Pri podvojeni potovalni hitrosti, se kinetična energija poveča za
štirikrat; torej velja, da večje skalne gmote dosežejo veliko večjo kinetično energijo kot manjše
(Dorren, 2003).
Preglednica 3: Primeri dolžine poskokov, hitrosti gibanja in maksimalne dosežene energije za različne velikosti
skalnih gmot pri naklonu 35° (Rickli in sod., 2004).

dolžina
najdaljše
stranice
(roba) skalne
gmote (m)
0,23
0,3
0,37
0,5
0,63
0,80
1,10
1,35
1,70

masa skalne
gmote (kg)

dolžina
poskoka
(m)

višina
poskoka
(m)

maksimalna
dosežena
hitrost (m/s)

maksimalna
kinetična
energija (kJ)

25
50
100
250
500
1000
2500
5000
10000

2,2
2,2
5,6
9
11,2
11,2
22,4
22,4
33,6

0,3
0,3
0,7
1,1
1,4
1,4
2,8
2,8
4,2

6,3
6,3
10
12,7
14,2
14,2
20,0
20,0
24,5

0,5
1
5
20
50
100
500
1000
3000

Vir podatkov: Rickli in sod., 2004.

2.2 Trenutni pristopi, uveljavljeni pri modeliranju skalnih podorov
Skalni podori lahko poškodujejo infrastrukturo in celo tvegajo smrtne žrtve. S povečanjem
antropogenih aktivnosti, npr. z gradnjo infrastrukture in naselij, pogosto posegamo na
potencialno nevarna območja. Zaradi tega je toliko bolj pomembna natančna ocenitev
nevarnosti, če se v prihodnosti želimo izogniti uničujočim posledicam skalnih podorov. Pri
ocenjevanju nevarnosti in ogroženosti zaradi skalnih podorov je potrebno prepoznati
območja proženja le-teh, pogostost in magnitudo dogodkov ter lokalne sprožitelje skalnih
podorov (Schneuwly, 2009).
Za natančno oceno nevarnosti zaradi skalnih podorov je zaradi kompleksnosti pojava
potrebno združiti znanje različnih strok. Potrebna je zelo dobra ocena vseh dejavnikov, ki
vplivajo na nastanek in gibanje skalnih podorov, z namenom, da je končna ocena ogroženosti
čim manj subjektivna. Posledično se je v zadnjih letih pričelo intenzivno razvijati področje
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modeliranja skalnih podorov. Razvilo se je več različnih modelov za ocenjevanje območij
proženja, premeščanja in odlaganja skalnih podorov (Schneuwly, 2009). Modele, ki se jih
uporablja pri ocenjevanju skalnih podorov, lahko razdelimo na (Dorren, 2003; Petje, Mikoš,
Majes, 2005):
 dispozicijske modele,
 empirične modele,
 procesne modele in
 GIS modele.
Dispozicjski modeli
Dispozicijski modeli, ki jih lahko označimo tudi kot statične modele, se uporabljajo za
določanje potencialnih območij proženja (izvornih območij) skalnih podorov. Omenjena
območja se lahko določi na lokalnem nivoju (za posamezni skalni podor) ročno, z uporabo
terenskega kartiranja ali s pomočjo ortofoto posnetkov, ter na regionalnem nivoju (podori na
večjem območju) (Petje, Ribičič, Mikoš, 2005). Tradicionalne metode temeljijo na terenskem
delu in zajemajo ocenjevanje preteklih podornih procesov na podlagi (Dorren in sod., 2007):
 geoloških dokazov: npr. na podlagi nemih prič - odložene skalne gmote, ki so posledica
preteklih skalnih podorov,
 ocenjevanja kemičnega preperevanja skalnih podorov (na karbonatnih kamninah),
 datiranja starosti skalnih podorov s pomočjo lišajev,
 radiometričnega datiranja skalnih podorov (predvsem vsebnost ogljika 14C v sedimentih)
in
 dendrogeomorfološkega datiranja, ki proučuje manj vidne (brazgotine, ki ostanejo vidne
pri pregledu letnic drevesa) ali bolj vidne (spremenjena rast drevesa) poškodbe dreves.
Na tak način lahko določimo povratne dobe skalnih podorov z določenim dosegom, vendar
tovrstne metode niso vedno uporabne, saj se lahko npr. spremenijo razmere, v katerih poteka
preperevanje ali ne moremo ločiti skalnih podorov od npr. morenskega gradiva (Petje, Mikoš,
Majes, 2005).
Pogostejši pristopi za ocenjevanje potencialnih območij proženja skalnih podorov na
regionalnem nivoju vključujejo (Petje, Ribičič, Mikoš, 2005; Kobal, Gantar, 2016):
 določitev potencialnih izvorov na topografskih kartah, ki imajo označene skalne površine,
 določitev mejne vrednosti naklona pobočja, nad katerim se predvideva večja verjetnost
nastanka skalnih podorov in
 morfometrična analiza naklonov površja.
V posebno kategorijo lahko uvrstimo še ugotavljanje območij proženja skalnih podorov, ki
nastanejo kot posledica potresne aktivnosti. Tovrstni modeli temeljijo na ocenjevanju
stabilnosti pobočja ter možnosti zdrsa, izračunanega na podlagi kritičnega pospeška in
magnitude potresa (Jibson, 2011).
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Empirični modeli
Empirični modeli temeljijo na povezavi med reliefnimi dejavniki in območji odlaganja skalnih
podorov, z njimi pa določamo maksimalni doseg skalnega podora. Zaradi primerjave med
različnimi reliefnimi dejavniki in horizontalno razdaljo, po kateri potujejo skalne gmote, jih
lahko imenujemo tudi statistični modeli. Dejavniki, ki so pogosto uporabljeni pri izračunu
območij odlaganja, so geometrijski kot (ang. geometric angle), kot energijske linije (ang.
energy line angle), srednji naklon (ang. mean angle) in senčni kot (ang. shadow angle).
Tovrstni modeli ne vsebujejo informacije o razširjanju skalnih gmot med gibanjem, temveč le
predvidijo maksimalni doseg skalnih gmot, kljub temu pa lahko z njimi na preprost način
določimo ogrožena območja (Dorren, 2003; Petje, Mikoš, Majes, 2005; Petje, Ribičič, Mikoš,
2005; Schneuwly, 2009).
Najpogosteje modeli uporabljajo princip kota energijske linije (slika 4), ki ga je prvi vzpostavil
Heim (1932). Kot energijske linije je navidezna linija z določenim kotom, ki prikazuje energijo
sile trenja (ang. friction energy) in povezuje izvorno točko skalnega podora s točko njegove
zaustavitve. Heim trdi, da lahko območje odlaganja določimo na podlagi dveh različnih kotov
energijske linije: na podlagi geometrijskega kota, ki se izračuna iz horizontalne ravnine
naklona med izvorno točko in točko zaustavitve skalnega podora, ali na podlagi uporabe
potujočega kota (ang. travel angle), ki se izračuna na podlagi dolžine horizontalne projekcije
linije, ustrezajoče toku vode po pobočju. Potujoč naklon je zmeraj manjši od geometrijskega,
saj je razdalja na podlagi smeri toka daljša od tiste, ki je izračunana direktno na pobočju,
posledično pa je razmerje med višino in horizontalno razdaljo manjše. Različni terenski
poizkusi so pokazali, da se kot energijske linije pojavlja nad določeno mejo in se lahko
spreminja glede na različna pobočja (običajno se giblje med 27–38°). Koncept omenjenega
modela je prilagojen za regionalno modeliranje za območja, kjer imamo na voljo podatke o
preteklih skalnih podorih, kajti na podlagi teh podatkov izračunamo energijski kot za pretekle
dogodke in model lahko tudi kalibriramo (Heim, 1932; Bauerhansl in sod., 2010; Larcher in
sod., 2012).
Slika 4: Koncept kota energijske linije pri modeliranju skalnih podorov.

Prirejeno po: Larcher in sod., 2012.
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Procesni modeli
Procesni modeli opisujejo ali simulirajo gibanje skalnih gmot po pobočju in določijo možne
poti (trajektorije). Za skalne gmote predvidijo še hitrosti, kinetično energijo in območja
odlaganja oz. doseg skalnih gmot. Večina tovrstnih modelov je dvodimenzionalnih, kar
pomeni, da so omejeni na gibanje skalnih gmot po navpični ravnini. Kljub temu, da je pri
modeliranju gibanja pomembno upoštevati tudi bočne premike, pa obstaja le nekaj
tridimenzionalnih modelov. Ti lahko simulirajo kinetično energijo posameznih fragmentov ter
medsebojne trke. Za izračun trajektorij gibanja skalnih gmot običajno potrebujemo
potencialna območja proženja skalnih podorov, obliko, geometrijo, velikost in maso skalnih
gmot, mehanske lastnosti skalnih gmot in pobočja, odbojni koeficient in podatke o
izoblikovanosti pobočja. Kot vhodni podatek je pri simuliranju prepotovanih poti zelo
pomemben DMV, saj je od njegove prostorske ločljivosti odvisno kako dobro bodo v modelu
upoštevane lastnosti površja (Dorren, 2003; Petje, Mikoš, Majes, 2005; Schneuwly, 2009).
Slika 5: Primer rezultatov procesnega 3D modela v program RockyFor3D.

Vir: Frenez, 2015.

Modeli na osnovi GIS
Modeli na osnovi GIS so tisti modeli, ki temeljijo na geografskih informacijskih sistemih ali
rastrskih modelih, katerih vhodni podatki so bili pridobljeni v okviru geografskih
informacijskih sistemov. Tovrstno modeliranje poteka v treh korakih (Dorren, 2003):
 najprej je potrebno določiti potencialna območja proženja skalnih podorov,
 sledi določevanje potovalne poti skalnih podorov in
 izračun dolžine območja odlaganja skalnih podorov.
Osnovni vhodni podatki modela morajo biti razpoložljivi za celotno proučevano območje v
enotni obliki in enaki prostorski ločljivosti. Potrebni podatki morajo biti natančni in morajo
vsebovati območja proženja skalnih podorov, potencialno velikost skalnih gmot in lastnosti
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površja (npr. naklon, hrapavost površja, morebitne ovire). Ponovno je ključnega pomena
izbira prostorske ločljivosti DMV. Po zaključku modeliranja je pomembna še verifikacija
pridobljenih rezultatov, npr. glede na pretekle dogodke (rekonstrukcija poti na podlagi nemih
prič) ali izvedba kotaljenja skalnih gmot po pobočjih, saj le tako lahko preverimo, kako
zanesljiv je model (Dorren, 2003).
Kar jih ločuje od preostalih vrst modelov, je zmožnost kombiniranja DMV-jev z drugimi podatki
o površju (rastrskimi in vektorskimi podatki), npr. geološkimi, pedološkimi in hidrološkimi
značilnostmi, rabo tal ipd., medtem ko so preostali modeli večinoma omejeni le na rastrske
DMV-je. Glavna prednost GIS modelov je ta, da omogočajo kombiniranje tako geometrijskih
kot tudi vsebinskih podatkov ter omogočajo nadaljnje prostorske analize (npr. določanje
stopnje ogroženosti prometnic in naselij zaradi skalnih podorov) (Petje, Mikoš, Majes, 2005;
Schneuwly, 2009). Modeli, ki temeljijo na GIS-ih, so lahko uporabljeni samostojno ali v
kombinaciji s preostalimi vrstami modelov, predvsem dispozicijskimi (določitev območij
proženja skalnih podorov), ki služijo kot vhodni podatek v empirične ali procesne modele.

2.3 Pregled uveljavljenih metod modeliranja skalnih podorov
Obstaja množica modelov in programov za modeliranje skalnih podorov, zaradi tega bodo na
kratko predstavljeni le najbolj pogosto rabljeni, ki smo jih zasledili v domači in tuji literaturi.
Popolnejši seznam modelov je mogoče najti v delu avtorjev Volkwein in sod. (2011).
Modeli za določanje območij proženja skalnih podorov
Mejna vrednost naklona (MVN)
Območja proženja skalnih podorov je mogoče prepoznati zgolj s pomočjo topografskih kart
ali DMV-jev na podlagi mejne vrednosti naklona (MVN). Gre za tisto vrednost naklona, nad
katero obstaja večja verjetnost sprožitve skalnih podorov (Toppe, 1987). Primeri: Guzzeti in
sod. (2003) so določili območja z nakloni > 60°, Jaboyedoff in Labiouse (2003) naklone > 45°,
Frattini in sod. (2008) pa naklone > 38°.
Običajno se tovrstni modeli izvajajo znotraj GIS okolja, MVN pa se kombinirajo še z drugimi
prostorskimi sloji – npr. gozdnatost, skalovitost, tip rabe tal, geološka karta – na podlagi
katerih se lahko določijo tudi različne MVN (npr. glede na poraščena/neporaščena območja)
(Marquínez in sod., 2003; Bauerhansl, 2010).
Metoda ponderiranja in metoda matrik
Pri metodi ponderiranja in metodi matrik se pri izdelavi območij proženja skalnih podorov
upoštevajo različni vplivni dejavniki (npr. geološka karta, karta naklonov, pokritost z gozdom).
Vhodni podatki so v rastrski obliki, analize pa potekajo znotraj GIS okolja. Zaradi različnih
lestvic posameznih vplivnih dejavnikov je v začetku procesa modeliranja potrebno vse
standardizirati na enotno lestvico. Pri metodi ponderiranja v naslednjem koraku sledi
obtežitev posameznih vplivnih dejavnikov, saj vsak dejavnik nima enakovrednega vpliva na
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nastanek skalnih podorov. Sledi kombiniranje delnih kart (seštevanje in deljenje slojev),
končen rezultat predstavlja ena karta potencialnih območij proženja skalnih podorov. Glavna
pomanjkljivost metode je, da je odločitev o utežeh posameznih dejavnikov subjektivna. Pri
metodi matrik po standardizaciji sledi odločitev o zaporedju množenja v matrikah – npr.
skalovitost površja ima večji vpliv na nastanek skalnih podorov kot poraščenost z gozdom.
Taki rezultati so bolj realistični in manj subjektivni (Zorn, Komac, 2004).
Morfometrična analiza naklonov površja
Naklon površja je eden izmed ključnih dejavnikov za nastanek skalnih podorov, saj je
stabilnost pobočij v večji meri odvisna od izoblikovanosti površja. Stabilnost naklonov pobočja
je odvisna od tipa kamnin, geometričnih in mehanskih lastnosti diskontinuitet v kamninah
(Montgomery, Brandon, 2002). Zaradi tega lahko predvidevamo, da razporeditev naklonov
pobočja odraža tip reliefa (npr. aluvialni, ledeniški) ter mehanske lastnosti kamnin. Kot
posledica različnih morfologij in tipov kamnin določeni razponi naklonov odražajo specifične
morfotektonske značilnosti, ki jih lahko prikažemo kot porazdelitev naklonov pobočja (ang.
slope angle distribution – SAD) (Loye, Jaboyedoff, Pedrazzini, 2009).
Osnovni princip morfometrične analize naklonov pobočja je razdelitev proučevanega območja
na več homogenih morfometričnih območij (ang. homogeneous morphometric areas – HMA),
ki imajo enake značilnosti, najpogosteje geološke zgradbe, reliefne razgibanosti, pedološke
značilnosti ipd. Porazdelitev naklonov pobočja v posameznem morfometričem območju ima
torej podobne strukturne, morfološke in geomehanične lastnosti. Znotraj posameznega
območja so nakloni pobočja porazdeljeni v več Gaussovih krivulj, kar omogoča izločitev
območij skalnih klifov in sten, golih pečevij ter skalnih površin, ki predstavljajo potencialna
izvorna območja skalnih podorov. Uspešnost izločitve tovrstnih območij je lahko izboljšana ob
kombinaciji z geološkimi in topografskimi kartami ter s pomočjo ortofotoposnetkov (Loye,
Jaboyedoff, Pedrazzini, 2009).
Glavna predpostavka metodologije je, da so območja z večjimi nakloni pri analizah naklonov
manj upoštevana kot ravninska območja z manjšimi nakloni. Posledično je morfometrična
analiza naklonov osnovana tako, da so območja večjih naklonov primerljiva z območji manjših
naklonov. Vsaka rastrska celica DMV je namreč obtežena glede na vrednost naklona pobočja.
Razporeditev naklonov pobočja se tako izračuna na podlagi naslednje enačbe (Loye,
Jaboyedoff, Pedrazzini, 2009):
𝑤𝛽 =

𝐴ℎ𝛽
𝐴𝐻𝑀𝐴 × cos 𝛽
Enačba 1

kjer je 𝐴ℎ𝛽 vsota horizontalnih celic DMV z enakim naklonom 𝛽 in 𝐴𝐻𝑀𝐴 vsota vseh celic
posameznega morfometričnega območja.
Sledi dekompozicija Gaussovih porazdelitev naklonov glede na značilnosti posameznih
morfometričnih območij. Dekompozicijo naklonov se izvede tako, da se minimizira vsota
kvadratov odstopanj dejanske porazdelitve naklonov od vsote novonastalih normalnih
porazdelitev. Najpogosteje se določi od tri do pet novih porazdelitev (število je odvisno od
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razgibanosti površja), ki predstavljajo posamezen tip površja (ravnine, vznožja pobočij, strma
pobočja in skalne klife). Na podlagi razporeditve običajno morfometrična enota skalni klifi
zajema območja proženja skalnih podorov, na podlagi teh enot tudi definiramo MVN (Loye,
Jaboyedoff, Pedrazzini, 2009).
MVN se določi na podlagi presečišča dveh najstrmejših morfometričnih območij – strmih
pobočij in skalnih klifov. Vse celice DMV nad to vrednostjo so potencialna območja proženja
skalnih podorov ne glede na litologijo in pokrovnost površja, saj so skalni klifi le malo
poraščeni z vegetacijo. Lahko se zgodi, da dekompozicija Gaussovih krivulj ne izloči skalnih
klifov – takrat najstrmejša območja predstavljajo strma pobočja. Na območju, kjer so zelo
visoki nakloni imamo lahko dve kategoriji morfometričnih območij s skalnimi klifi in v tem
primeru se za MVN šteje tista kategorija, ki ima nižjo vrednost naklona (Loye, Jaboyedoff,
Pedrazzini, 2009).
Metodo se lahko uporablja tudi na območjih z manjšo razgibanostjo, kjer ni tipičnega gorskega
površja in kjer prevladujejo ravnine z majhno frekvenco naklonov nad 30°. V takšnem tipu
pokrajine so večji nakloni veliko bolj razpršeni, kar pomeni da je dekompozicija Gaussovih
krivulj nemogoča. Zaradi tega se le-ti lahko izračunajo na podlagi serije prečnih prerezov na
bolj razgibanem površju z velikimi nakloni, brez da bi se pri tem upoštevala tudi vmesna
ravninska območja. Tako je morfometrična analiza naklonov usmerjena le na območja, kjer je
nastanek skalnih podorov najverjetnejši. Za izvedbo analize je dovolj že 30 prečnih profilov
pobočja (Loye, Jaboyedoff, Pedrazzini, 2009).
Newmarkova metoda
Newmarkova metoda se uporablja za modeliranje verjetnosti zdrsa zemeljskih plazov ali togih
teles, ki drsijo po nagnjeni površini. Možnost zdrsa se izračuna na podlagi kritičnega pospeška
– to je pospešek pri potresu, ob katerem lahko pride do premika skalne ali zemeljske gmote.
Do premika gmote pride takrat, ko potresna sila oziroma njegov pospešek premaga trenje
oziroma strižno trdnost, zaradi česar pride do drsenja (Jibson, 2011; Komac, 2015). Na
preprost način se lahko kritični pospešek (𝑎𝑐 ) oceni na podlagi naslednje formule (Jibson,
2011):
𝑎𝑐 = (𝐹𝑆 − 1) × 𝑔 × sin 𝛼
Enačba 2

kjer je 𝑔 težnostni pospešek, 𝐹𝑆 dejavnik varnosti (ang. static factor of safety) ter 𝛼 naklon
gibanja gmote v vodoravni smeri (Jibson, 2011). Dejavnik varnosti opisuje možnost premika
zemeljskih gmot glede na njihove geomehanske lastnosti in naklon pobočja ter pričakovano
teoretično velikost in verjetnost premika (Komac, 2015).
Glavna predpostavka Newmarkove metode je, da se skalna gmota obnaša kot togo-plastično
telo: pod mejo kritičnega pospeška ne pride do deformacij telesa, ob preseženem kritičnem
pospešku in ob nenehnem pritisku pa pride do plastične (stalne) deformacije telesa (Jibson,
2011).
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Slika 6: Konceptualni model drsenja togega telesa. Kritični pospešek ob potresu na dnu telesa je označen z a,
kritični pospešek ac ter α predstavlja naklon pobočja, po katerem telo drsi (Jibson, 2011).

Vir: Jibson, 2011.

Modeli za določanje območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov
CONEFALL
Računalniški program CONEFALL je programsko orodje za določanje območij premeščanja in
odlaganja skalnih podorov, ki temelji na kotu energijske linije (Heim, 1932). Uporablja se lahko
tako na lokalnem kot tudi na regionalnem nivoju. S pomočjo kota energijske linije določamo
največji doseg do koder se skalne gmote lahko odložijo, hkrati pa nam prikaže območja
premeščanja, ki ustrezajo obliki stožca. Območja so določena na podlagi DMV in rastrskim
slojem, ki ponazarja potencialna območja proženja skalnih podorov.
Območja proženja skalnih podorov se lahko upoštevajo na dva načina. In sicer so lahko v
modeliranje vključene vse izvorne celice ali pa samo celice, ki predstavljajo mejo med
izvornimi območji in območji premeščanja. Obe metodi bosta definirali enako območje
odlaganja, saj bodo celice na zgornji meji območja proženja skalnih podorov vsebovale tudi
vse stožce celic na spodnji meji območja proženja, le da bo ta metoda lahko občutneje
skrajšala čas modeliranja (Jaboyedoff, Labiouse, 2011).
Iz vsake celice, ki prestavlja izvorno območje skalnega podora, se izračuna območje gibanja.
V območje gibanja in odlaganja skalnih podorov se potem uvrstijo celice, ki se nahajajo pod
kotom linije gibanja, torej dosegajo nižjo nadmorsko višino, hkrati pa se nahajajo znotraj
stožca, s središčem v izvorni točki skalnega podora (Jaboyedoff, Labiouse, 2011). Maksimalna
dolžina odlaganja skalnih podorov se lahko se oceni na podlagi linije, ki povezuje vrh območij
proženja z območji odlaganja skalnih podorov. Izračuna se na podlagi enačbe (Jaboyedoff,
Labiouse, 2011):
tan ƴ =
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Δ𝑧
𝐿

Enačba 3

pri čemer je Δ𝑧 razlika v nadmorski višini med vrhom območij proženja skalnih podorov in
območji odlaganja in L razdalja med območjem proženja in odlaganja skalnih podorov.
Programsko orodje uporablja drsenje kot obliko premeščanja skalnih gmot, razsip energije
med gibanjem pa je modelirana na podlagi trenja površja, pri čemer se predvideva povprečna
linearna izguba energije. Zaradi poenostavitve rotacijska energija v modelu ni upoštevana.
Skalna gmota se ustavi na območjih, kjer se kot energijske linije seka s površjem (Jaboyedoff,
Labiouse, 2011).
Metoda stožca običajno precenjuje lateralno razširjanje skalnih gmot, saj stožec zaseda večjo
površino, kot je dejansko mogoče zaslediti območja odlaganja skalnih podorov. Za območje
stranskih trajektorij (stožca) se običajno uporablja vrednosti do ±20° - vrednost je potrebno
prilagoditi glede na lokalno izoblikovanost površja. CONEFALL prav tako omogoča oceno
povprečne in maksimalne hitrosti in energije, ki jih doseže podorni material v območju
premeščanja (Jaboyedoff, Labiouse, 2011). Številne študije in terenska opazovanja kažejo, da
kot energijske linije znaša od 27° do 37°, odvisno od lokalne morfologije pobočja, verjetnosti
za dosego določene točke, maksimalnega dosega skalnih gmot ter terenskih opazovanj
(Jaboyedoff, Labiouse, 2011).
Slika 7: Vizualni prikaz principa stožca. Na zgornjem stožcu gre za območje ene celice DMV, ki predstavlja
izvorno območje proženja skalnih podorov, na spodnjem pa večje število celic. Kot je razvidno iz slike, se za
vsako izvorno celico posebej določi območje dosega skalnih podorov.

Vir: Jaboyedoff, Labiouse, 2011.
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ROCKFALL
Rockfall je dvodimenzionalni računalniški program za modeliranje skalnih podorov, ki temelji
na zakonih gibanja in teoriji trkov. Omogoča simulacijo gibanja za posamezno skalno gmoto
in za več kot 10.000 skalnih gmot hkrati. Pri tem izračuna trajektorije, energijske razmere
vzdolž trajektorij in višine odboja simuliranih skalnih gmot. Program upošteva vmesne ovire
na poti skalnih gmot in vpliv le-tega na njih, npr. drevesa, zaščitne ograje ipd. Simulacija traja
tako dolgo, dokler ne pride do trka z oviro ali do ustavitve gibanja skalne gmote. Ustavitev ali
nadaljevanje kotaljenja je odvisna od padca hitrosti pod določeno mejno hitrost tangentno in
pravokotno na površino pri trku s pobočjem (Štampe, 2006; ROCKFALL Simulation Program,
2016). Potrebni vhodni podatki v model so geometrija pobočja, lastnosti površine pobočja,
lastnosti skalnih gmot, prisotnost pregrad oziroma zaščitnih preprek, začetni parametri,
parametri variabilnosti in krmiljenja. Za simulacijo je torej potreben le dvodimenzionalni profil
pobočja, razdeljen na vertikalne odseke, ki imajo specifične lastnosti (Mikoš, Petje, Ribičič,
2006; Štampe, 2006).
RocFall
RocFall je program za statistično analizo, namenjen za ocenjevanje ogroženosti zaradi skalnih
podorov. Temelji na zakonih gibanja in teoriji trkov, kar mu omogoča izračun poti potovanja
posameznih skalnih gmot. Za simulacijo je potreben dvodimenzionalni profil površja, ki se ga
glede na ukrivljenost površja in specifične lastnosti pobočja razdeli na več odsekov. Za vsak
odsek se potem izračuna kinetična energija, hitrost, odbojne višine in točke zaustavitve
skalnih gmot. Program se lahko uporablja za ocenjevanje potrebnih zaščitnih ukrepov za
zmanjševanje ogroženosti zaradi skalnih podorov, in sicer tako, da se lahko spreminjajo
lastnosti skalnih gmot za vsako simulacijo. Končni rezultati o doseženi kinetični energiji in vpliv
lokacije na oviro lahko pripomorejo pri izbiri potrebne nosilnosti, velikosti in lokacije zaščitnih
pregrad (Yilmaz, Yildirim, Keskin, 2008). Potrebni vhodni podatki v model so območja proženja
skalnih podorov, geometrija pobočja, lastnosti naklona pobočja, lastnosti skalnih gmot in
prisotnost ovir (RocFall Statistical Analysis …, 2017).
Rockyfor3D
Rockyfor3D je simulacijski model, ki določa trajektorije gibanja posameznih skalnih gmot v
tridimenzionalnem prostoru. Model združuje fizične in deterministične algoritme s
stohastičnimi pristopi, kar pomeni da lahko Rockyfor3D poimenujemo tudi verjetnostni
procesni model za modeliranje trajektorij skalnih podorov. Uporablja se lahko na regionalnem
in lokalnem nivoju ter tudi na nivoju posameznega pobočja. Program simulira gibanje skalnih
podorov kot 3D vektorje, in sicer tako da upošteva tako prosto padanje skalnih gmot,
kotaljenje in poskakovanje kot tudi vpliv skalnih gmot na drevesa. Drsenje podornega
materiala ni modelirano (Dorren, 2012). Potrebni vhodni podatki v model so: območja
proženja skalnih podorov, DMV, gostota kamnin; višina, širina in dolžina skalnih gmot; oblika
padajočih skalnih gmot; hrapavost površja, tip tal; povprečni odstotek iglavcev; število debel
na hektar za vsako celico DMV; povprečni prsni premer dreves; standardna deviacija od
vsakega povprečnega premera dreves za vsako celico DMV. Del podatkov je v rastrski obliki,
del pa v obliki parametrov, ki predstavljajo pogoje pričetka gibanja podornega materiala
(Dorren, 2012).
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RAMMS::Rockfall
Modul RAMMS::ROCKFALL se uporablja za proučevanje gibanja togih teles ali padanja skalnih
gmot. Trajektorije gibanja skalnih gmot so izračunane v tridimenzionalnem prostoru na
podlagi interakcije med površjem in skalno gmoto, hkrati se ob omenjeni interakciji upošteva
še orientacija in vrtilna hitrost skalne gmote. Model ima šest primarnih spremenljivk: tri
translacijske in tri rotacijske hitrosti padajočih skalnih gmot. Na podlagi teh se izračuna
kinetična energija, višina poskokov in območje dosega. Modelirane so tudi splošne oblike
skalnih gmot, pri gibanju pa so upoštevani vsi načini premikanja skalnih gmot (drsenje,
kotaljenje, poskakovanje) (Christen in sod., 2012; RAMMS:: ROCKFALL User …, 2016). Potrebni
vhodni podatki v model: DMV, območje proženja skalnih podorov (lahko je določeno kot ena
točka, linija ali poligon), lastnosti skalnih gmot (velikost, oblika, gostota, volumen), tip površja,
gozdna maska (Christen in sod., 2012; RAMMS:: ROCKFALL User …, 2016).
RockFall Analyst (RA)
RockFall Analyst (RA) je razširitev ArcGIS-a, ki se uporablja za simuliranje tridimenzionalnih
trajektorij gibanja in rastrsko modeliranje območij odlaganja skalnih podorov. Kot v večini
simulacijskih modelov je tudi v RA za modeliranje trajektorij gibanja uporabljen princip togega
telesa. Za modeliranje odlaganja skalnih podorov je uporabljeno rastrsko modeliranje, saj na
prostorsko razširjenost, doseženo hitrost in energijo le-teh vplivajo tudi npr. geologija,
geometrija pobočja, vegetacija. V RA je vključen še modul za ocenjevanje nevarnosti, katerega
končni rezultat je rastrska karta z različnimi razredi, glede na stopnjo nevarnosti (Lan, Martin,
Lim, 2007).
Vhodni podatki za simuliranje trajektorij gibanja so: DMV, območja proženja skalnih podorov
in lastnosti površja. Območja proženja skalnih podorov so lahko točke ali linije, ki imajo v
atributivni tabeli pripete podatke o masi skalnih gmot, začetni horizontalni in vertikalni
hitrosti, kotu preoblikovanja, spremembe v hitrosti in razširjenosti. Podatki o lastnosti površja
so v obliki poligona, ki je rezultat prekrivanja različnih slojev (naklon, ekspozicija, raba tal,
geologija, vegetacijski pokrov in njegova struktura). Končne trajektorije gibanja in njihove
hitrosti so shranjene v 3D poligonu ter so skupaj z DMV-jem podatek za rastrsko modeliranje
območij odlaganja skalnih podorov. Le-ta so skupaj s podatki o doseženi energiji in hitrosti na
koncu še vhodni podatek pri ocenjevanju nevarnosti skalnih podorov (Lan, Martin, Lim, 2007).
Flow-R
Flow-R je prostorski empirični model, razvit v programskem okolju Matlab. Model ima dva
ključna postopka, ki temeljita na DMV-ju, in sicer: najprej je potrebno definirati območja
proženja skalnih podorov, sledi pa simuliranje gibanja iz območij proženja na podlagi trenja in
algoritmov v smeri »tokov« skalnih podorov. V modelu se ne upoštevajo volumen in masa
skalnih gmot. Flow-R je orodje za ocenjevanje dovzetnosti za nastanek skalnih podorov,
vendar ni primerno za modeliranje individualnega dogodka, saj izračunane trajektorije
predstavljajo večje število možnih dogodkov. Je pa priporočljivo primerjati območja, ki so bolj
dovzetna za skalne podore, z določenimi individualnimi dogodki, z namenom ovrednotenja
končnih rezultatov in prilagoditve vhodnih parametrov (Horton in sod., 2013). V modelu so
območja proženja skalnih podorov lahko modelirana na podlagi DMV ter ostalih prostorskih
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slojev (npr. geologija, raba tal in gozdna maska). Na podlagi DMV Flow-R samodejno izračuna
še ukrivljenost površja, naklon in akumulacijo tokov. Vsi omenjeni sloji, poleg območij
proženja skalnih podorov, v naslednjem koraku služijo kot vhodni podatki pri računanju
trajektorij in območij odlaganja skalnih podorov. Pri računanju trajektorij gibanja sta
upoštevana dva algoritma: algoritem, ki kontrolira pot in razširjanje skalnih gmot, ter
algoritem trenja, ki vpliva na območja odlaganja (Horton in sod., 2013).
STONE
Program STONE simulira gibanje skalnih gmot v tridimenzionalnem prostoru. Zasnovan je bil
z namenom uporabe tematskih podatkov razpoložljivih za velika območja, ali podatkov, ki se
jih lahko pridobi iz npr. geoloških in geomorfoloških kart, ter se jih lahko uporabi za
ocenjevanje ogroženosti zaradi skalnih podorov na lokalni in regionalni ravni. Pri simulaciji
gibanja skalnih gmot uporablja program princip masovne točke, kar pomeni, da pri simulaciji
niso upoštevani velikost, oblika in masa podornega materiala. Trajektorije so izračunane
neposredno iz DMV, odvisne pa so od izvornega območja skalnih podorov, topografije in
koeficientov, ki simulirajo izgubo hitrosti glede na to, kam se skalne gmote kotalijo. Program
je zmožen modeliranja treh načinov premikanja podornega materiala: prosti pad,
poskakovanje in kotaljenje (Guzzeti in sod., 2002). Vhodni podatki v program so: DMV,
rastrska karta območij proženja skalnih podorov, rastrski karti pravokotnega in tangentnega
restitucijskega koeficienta trka, rastrska karta dinamičnega koeficienta trenja ter tekstovna
datoteka, ki vsebuje začetne in kontrolne parametre (Guzzeti in sod., 2002).

METODE MODELIRANJA SKALNIH PODOROV V SLOVENIJI
Metode za določanje območij proženja skalnih podorov
Terenske metode
Terenske metode veljajo za najpogosteje uporabljene metode za določanje območij proženja
skalnih podorov na območju Slovenije, saj jih je v svojih raziskavah uporabila večina avtorjev
(glej prilogo 1).
Nekateri avtorji so se lotili celostnega terenskega pristopa in so na terenu poleg potencialnih
območij proženja skalnih podorov določili še potencialni doseg le-teh. Rezultat takega
kartiranja so pogosto karte nevarnosti, ogroženosti ali ranljivosti zaradi skalnih podorov.
Šneberger (1999) je na podlagi terenskih metod ugotavljal minimalni kot dosega porušenih
skalnih gmot na primerih štirih podorov v dolini Trente (skalni podori: Osojnik, Berebica,
Širokec, Kozji breg). Območja proženja je definiral na podlagi nemih prič, pričakovan
minimalni kot dosega porušenih skalnih gmot je meril na podlagi naklonomera, pričakovani
maksimalni kot dosega je določil na podlagi horizontalnih razdalj od vznožja podornih sten do
meje območja ogroženosti, ki jo določa pričakovani minimalni kot dosega porušenih skalnih
gmot. Petje in sod. (2005) so na terenu določili tako območja proženja kot tudi območja
premeščanja in odlaganja skalnih podorov, ter izdelali karto nevarnosti padajočega kamenja
za odsek regionalne ceste Bovec-Vršič v dolini Trente. Za ocenitev nevarnosti so uporabili
tristopenjsko lestvico za oceno nevarnosti pred zemeljskimi plazovi za območja poselitve.
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Karto so izdelali na podlagi ogleda zaledja in določitve območja, od koder se sproščajo skalne
gmote, ter na podlagi poškodb cestišča, povzročenih zaradi udarcev skal/kamenja. Na karti so
avtorji ločili nevarnost zaradi useka in nevarnost padajočega kamenja iz zaledja.
Terenskega kartiranja so se prav tako popolnoma poslužili Rak in sod. (2012), podatke,
pridobljene na terenu, pa so združili s preteklimi zabeleženimi dogodki. Tako so izdelali karti
ogroženosti in ranljivosti pred snežnimi plazovi ter skalnimi podori za odsek Bohinjske
železniške proge Podbrdo-Most v Baški grapi. Namen avtorjev je bil, da oblikujejo čim bolj
preprosto metodologijo, ki bi bila uporabna na širšem območju Slovenije, saj je prilagojena
razpoložljivim podatkom in inženirskim orodjem, ki so na voljo v Sloveniji. Pri izdelavi karte so
najprej z različnimi inženirskimi orodji določili štiri razrede nevarnosti (velika, srednja, majhna
in preostala nevarnost), karto nevarnosti zaradi skalnih podorov pa so izdelali na podlagi (Rak
in sod., 2012):
 podatkov dosedanjih geološko-geomorfoloških poročil, v katerih so bili določeni kritični
odseki železniške proge,
 podatkov iz evidence Slovenskih železnic o nevarnih skalnatih pobočjih za obdobje 19952010 (skalne gmote na/ob progi, podrta drevesa) in
 podatkov iz katastra objektov, inženirskega pregleda pobočij in ugotovitve analize t.i.
nemih prič (sledi na območju proženja, gibanja, odlaganja – npr. zaustavljene skalne
gmote ob drevesih, sledi poškodb zaradi udarcev na tleh in deblih dreves).
Ostale metode
Zorn in Komac (2004) sta pri določanju potencialnih območij proženja skalnih podorov na
območju Zgornje Savinjske doline uporabila dve deterministični metodi: metodo ponderiranja
in metodo matrik. Pri tem sta upoštevala DMV 12,5 m, litologijo in naklon površja. Pri obeh
metodah sta za vsakega od vplivnih dejavnikov izdelala karto s stopnjami nevarnosti na
podlagi lastnih spoznanj in literature (Komac, Zorn, 2004).
Pristop modeliranja, ki temelji na enotno določeni MVN, je med prvimi uporabil Skudnik
(2008), in sicer za območje gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica, kjer je upošteval
naklon ≥39° za gozdna območja in naklon ≥43° za skalovita območja. Oba sloja sta bila pozneje
združena in tako so bila določena območja, kjer obstaja možnost sprožitve skalnih gmot. Na
istem območju sta enak postopek in vrednosti uporabila še Skudnik in Kušar (2011). Drugačne
vrednosti naklona je uporabil Guček (2016), ki je v svoji raziskavi na območju Ljubelja za
gozdna območja upošteval naklon 39°, za MVN skalnatih predelov pa naklon 45°.
Na podlagi digitalnega modela reliefa (DMR 1x1 m), sta območja proženja ugotavljala Kobal
in Gantar (2016), in sicer z metodo morfometrične analize naklonov površja. Proučevano
območje sta najprej razdelila na morfometrično homogene enote glede na matično podlago
- ločila sta območje s flišnato in območje s karbonatno matično podlago. V naslednjem koraku
sta izdelala karto naklonov po razredih 1° ter izdelala frekvenčno porazdelitev naklonov
znotraj obeh morfometrično homogenih regij na podlagi atributivne tabele sloja naklona. Kot
MVN sta pozneje prevzela iz literature, saj porazdelitev naklonov ni dosegla normalne
porazdelitve. Tako sta uporabila vrednosti 46° za flišnata območja in 53° za karbonatna
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območja. V nadaljevanju sta izločila še vsa območja manjša od 10 m2 ter izvorna območja, ki
so imela razliko v nadmorski višini manj kot 5 m (Kobal, Grantar, 2016).
Komac (2015) se je ukvarjal z modeliranjem obpotresnih pobočnih procesov v Sloveniji in je
za potencialna območja proženja skalnih podorov uporabil Newmarkovo metodo. Z metodo
so bili ocenjeni: verjetnost zdrsa togega telesa oziroma gmote, ki drsi po nagnjeni površini,
pričakovana teoretična velikost in verjetnost premika. Metoda je primerna predvsem za
regionalno oceno možnosti nastanka in dinamike obpotresnih skalnih podorov.

3.2 Metode za določanje območij premeščanja in odlaganja skalnih
podorov
Metode na podlagi kota energijske linije
V Sloveniji lahko zabeležimo uporabo treh različnih modelov določanja dosega skalnega
podora na podlagi statično določenega kota, in sicer z modelom Conefall, El model in preko
orodja Viewshed (ArcMap).
Conefall so v svojih raziskavah uporabili Skudnik in Kušar (2011), Guček (2016) ter Kobal in
Gantar (2016). Skudnik in Kušar (2011) sta za gozdnogospodarsko območje Kamniška Bistrica
za energijsko linijo uporabila kot energijske linije (β=32°) in za računanje kinetične energije
podora upoštevala maso podora 50 kg. Pri določitvi mase podora sta upoštevala, da je mejna
prostornina med kamenjem in skalo 20 dm3 in da specifična masa apnenca znaša 2300 kg/m3.
Guček (2016) je model Conefall uporabil na območju gozdnogospodarske enote Jezersko in
Tržič. Za kot energijske linije je uporabil vrednosti β 32°, 35° in 38°, ki jih je prevzel iz projekta
Paramount (Larcher in sod., 2012). Na podlagi različnih kotov energijske linije je določil
verjetnosti dosega padajočega kamenja. Po mejnih vrednostih imajo območja z nakloni β≥38°
visoko, 35° ≤ β < 38° srednjo, 32° ≤ β < 35° nizko in β < 32° zelo nizko verjetnost dosega skalnih
gmot (Guček, 2016). Kobal in Gantar (2016) sta za območje občine Ajdovščina uporabila kot
energijske linije 32°, določila pa sta tudi lateralni kot odlaganja materiala ±16°.
Skudnik (2008) je za modeliranje območij premeščanja in odlaganja uporabil model El Model,
ki je bil razvit v sklopu projekta ProAlp (Bauerhansl in sod., 2010). Kot energijske linije je znašal
32°, pri izračunavanju linije pa ni upošteval velikosti skalnih gmot in izgubo energije ob
kotaljenju po pobočju navzdol. Rebernik (2013) je maksimalni doseg kamenja na območju
Ljubelja določal s pomočjo orodja Viewshed (ArcMap), in sicer je izbral kot energijske linije
32° ter lateralni kot ±15°.
Metode na podlagi simuliranja gibanja skalnih gmot po pobočju
Rebernik (2013) je rezultate, pridobljene z kotom energijske linije, združil z rezultati
simuliranja gibanja kamenja po pobočju, ki jih je dobil z metodo Rockyfor3D. Simulacije so bile
izvedene za šest različnih scenarijev: za scenarije z gozdom, brez gozda, s prebiralnim gozdom,
z dejanskimi trasami žičnega spravila, s teoretičnimi trasami po padnici terena in s
teoretičnimi poševnimi vrzelastimi trasami. Enako metodologijo je uporabil tudi Novak (2014)
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za območje Soteske pri Bohinju, le da je simulacije izvedel za tri scenarije (območje z gozdom,
brez gozda in za prebiralni gozd).
Najbolj množično sta bila uporabljena pa simulacijska modela Rockfall 6.1 in RocFall 4.048.
Model Rockfall 6.1 so uporabili Smrdelj (2005) na primeru soteske Pasice v bližini Cerknega,
Koren (2005) na območju doline Trente, Štampe (2006) na območju vasi Brezno ter Mikoš in
sod. (2006) za podora Osojnik in Berebica. Model RocFall 4.048 so v svojih raziskavah uporabili
Ivnik (2009) na območju regionalne ceste Podbrdo – Kneža; Peternel (2010); Čarman in
Peternel (2010) na območju občine Žužemberk in Rozina (2016) na območju lokalne ceste
Renke - Zagorje.
Peklaj (2014) je poti gibanja skalnih gmot določal z uporabo orodja najstrmejša pot (ang.
stepeest path) znotraj programskega okolja ArcMap (ArcMap for Destop, 2017). Na terenu je
evidentiral vse potencialno ogrožajoče skale, ustvaril podatkovno bazo ter na koncu za vsako
skalno gmoto s pomočjo omenjenega orodja izrisal potencialno pot le-te. Orodje deluje na tak
način, da iz izhodiščne točke riše pravokotnice na plastnice, na podlagi tega pa se padnice
interpolirajo na vse plastnice. Tako je za posamezno skalno gmoto dobil le po eno potencialno
pot gibanja po pobočju.
Slika 8: Proučevana območja, kjer so že bili modelirani skalnih podori v Sloveniji.
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VPLIV PROSTORSKE LOČLJIVOSTI DMV NA MODELIRANJE
SKALNIH PODOROV – pregled literature
DMV je temeljni vhodni podatek v večini modelov za modeliranje območij proženja,
premeščanja in odlaganja skalnih podorov, saj je le-ta glavni vir geometričnih podatkov o
reliefu. Kot že omenjeno, prostorska ločljivost DMV vpliva na to, kako dobro bodo v modelih
upoštevana predvsem razgibanost in hrapavost površja. Dosedanje študije so se v večji meri
ukvarjale z razvojem novih modelov in nadgrajevanjem obstoječih, medtem ko so študije na
temo proučevanja vpliva prostorske ločljivosti DMV na modeliranje skalnih podorov redke.
Na omenjeno temo smo v tuji literaturi zasledili le tri študije, ki so predstavljene v
nadaljevanju.
Vpliv prostorske ločljivosti DMV-ja na razlike pri območjih proženja skalnih podorov so
ocenjevali Loye, Jaboyedoff in Pedrazzini (2009). Na podlagi morfometrične analize naklonov
pobočja, kjer so primerjali MVN med območji skalnih klifov in strmih pobočij, so prišli do
zaključkov, da MVN med območjema linearno upada z zmanjševanjem prostorske ločljivosti
(od prostorske ločljivosti 1 × 1 m do 25 × 25 m). Kljub temu pa je večina območij proženja
skalnih podorov pravilno izločena tudi na DMV-jih z manjšo prostorsko ločljivostjo, saj so na
podlagi analize naklonov za manjše prostorske ločljivosti določene nižje MVN (Loye,
Jaboyedoff, Pedrazzini, 2009).
Zieher in sod. (2012) so vpliv prostorske ločljivosti DMV preizkušali s pomočjo zenitalne
metode, razvite in dopolnjene s programskim jezikom Python. Omenjena metoda območja
proženja skalnih podorov določi glede na naklon (33°) in rabo tal, območja odlaganja skalnih
podorov pa na podlagi analize vidnosti, analizi pa je bila dodana še rastrska karta trajektorij
gibanja. Za analizo so uporabili DMV-je 2.5 m, 5 m, 10 m in 20 m, ki so bili izdelani na podlagi
LiDAR-skih podatkov za območje vasice Graun v južni Tirolski. Ugotovili so, da se število
območij proženja z manjšo površino zmanjšuje z zmanjševanjem prostorske ločljivosti,
posledično so območja proženja skalnih podorov pri manjši prostorski ločljivosti večja.
Pomembne spremembe so bile tudi pri trajektorijah gibanja: z zmanjševanjem prostorske
ločljivosti se povečuje območje bočnega premeščanja skalnih gmot. Razlike so manjše pri
prostorskima ločljivostma 2.5 in 5 m, medtem ko skokovito narastejo pri prostorskima
ločljivostma 10 in 20 m. Pri območjih odlaganja skalnih podorov niso zaznali bistvenih
sprememb ob zmanjševanju prostorske ločljivosti DMV (Zieher in sod., 2012).
Bühler in sod. (2016) so testirali vpliv DMV s pomočjo programa RAMMS::ROCKFALL na dveh
območjih v švicarskih Alpah: prelaz Strela in Flüela. Avtorji so pri analizi uporabili DMV-je
prostorske ločljivosti: 0,25 m, 0,5 m, 1 m, 2 m, 5 m in 10 m. Simulirali so gibanje skalnih gmot
volumnov: 0,10 m3, 0,50 m3 in 1,00 m3. Ugotovili so, da ima prostorska ločljivost DMV velik
vpliv na rezultate predvsem na območjih z visoko stopnjo hrapavosti površja, na kar še
posebej vplivajo posamezne skale in majhne terase. Na bolj gladkih površinah pa prostorska
ločljivost nima bistvenega vpliva na končne rezultate modeliranja (Bühler in sod., 2016).
V slovenski literaturi študij vpliva prostorske ločljivosti DMV na modeliranje skalnih podorov
nismo zasledili. Obstajata le dve študiji, ki sta proučevali vpliv prostorske ločljivosti DMV na
modeliranje drobirskih tokov (Sodnik, Petje, Mikoš, 2009; Sodnik in sod., 2012).
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OBMOČJE PROUČEVANJA
Za območje proučevanja smo izbrali občino Vipava, ki leži v istoimenski dolini na zahodu
Slovenije, na prehodu iz osrednje Slovenije proti Furlanski nižini. Na severnem in vzhodnem
delu je omejena z visokimi kraškimi planotami Trnovskega gozda in Nanosa, na južnem delu
pa prehaja iz flišnega območja Vipavskih Brd na kraško planoto Kras.

5.1 Morfometrične značilnosti površja
Povprečna nadmorska višina proučevanega območja je 528 m. Najobsežnejša sta višinska
pasova 100–200 in 200–300 metrov (skupno 34,9 %), ki obsegata ozko dno Vipavske doline in
njene valovite gričevnate predele. Nizko gričevnato podgorje na severni strani obdaja strm,
prepaden rob Nanosa (Visok kras), kjer se nadmorska višina na razdalji 600 m poveča za tudi
več kot 400 m. Povprečen naklon površja je 16,3°, največji delež površja pripada ravnini
(naklon 0°), sledijo pa nakloni med 17° in 22°. Ekstremnih naklonov je v povprečju malo (delež
površja z naklonom nad 50° je le 0,5 %), večinoma pa se nahajajo na stiku Vipavske doline in
Nanosa. Prevladujoča ekspozicija je zahodna (21,4 %), sledijo jugozahodna (17,8 %),
severovzhodna (12,3 %), severna (11,8 %), severozahodna (11,7 %), vzhodna (9,1 %), najmanj
pa je južnih (8,3%) in jugovzhodnih (7,5 %).
Slika 9: Višinska zgradba občine Vipava (koordinate centroida občine: 45° 49' 3.25", 13° 59' 22.74").
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5.2 Geološke značilnosti
Proučevano območje je v geotektonskem smislu del Zunanjih Dinaridov, katerih glavni dvig je
potekal v oligocenu in pliocenu (Kras: trajnostni razvoj…, 2008). Zunanji Dinaridi v večjem delu
zajemajo del dinarskega segmenta Jadransko-Dinarske mezozojske karbonatne platforme in
del njenega Jadranskega segmenta. Zanje je značilna narivna in krovna zgradba, ki se je v
Zunanjih Dinaridih zaključila v zgornjeeocenskem-posteocenskem obdobju (Placer, 2008b) ter
obsega pet zaporednih nižjih in mlajših narivnih enot: Trnovski pokrov, Hrušiški pokrov,
Snežniško narivno grudo, Komensko narivno grudo in Kraški narivni rob (Kras: trajnostni
razvoj… , 2008). Topografijo severnega in vzhodnega roba proučevanega območja Vipavske
doline tako določata narivna robova Trnovskega in Hrušiškega pokrova, ki sta zgrajena iz
mezozojskih karbonatnih kamnin, le-te pa so narinjene na močno naguban in tektonsko
porušen eocenski fliš (Popit, 2016).
Pokrovna zgradba Zunanjih Dinaridov je presekana s številnimi prelomi, med katerimi so v
morfološkem in seizmičnem smislu na širšem območju najpomembnejši Idrijski, Predjamski,
Raški in Divaški, na območju proučevanja pa imata ključno vlogo Predjamski (smer ColPredmeja nad Ajdovščino) in Vipavski prelom (smer Razdrto – osrednji del Vipavske doline)
(Kras: trajnostni razvoj… , 2008; Placer, 2008a). Za oba preloma so značilne široke prelomne
cone, znotraj katerih so kamnine močno razdrobljene (Popit, 2016). Samo dno Vipavske doline
sestavljajo aluvialni nanosi, večji del doline in Vipavskih Brd pa eocenske flišne plasti, ki
nadalje segajo proti vzhodu v Pivško kotlino in proti zahodu v Goriška Brda. Plasti fliša tvorijo
veliko sinklinalo, ki je v severnem in južnem delu nagubana v večje in manjše sinklinale ter
antiklinale. V zgornjih delih flišnih plasti je mogoče zaslediti še vložke apnenčastih breč.
Planoto Nanos gradijo debele plasti mezozojskih karbonatnih kamnin, predvsem krednih in
jurskih apnencev, deloma se med apnenci pojavlja tudi dolomit. Karbonatne kamnine segajo
na pobočje Nanosa, kjer postopoma preidejo v flišne plasti (Buser, 1973).
Narivni rob, ki predstavlja mejo med Vipavsko dolino in Nanosom, je izpostavljen
intenzivnemu mehanskemu preperevanju in razpadanju, zato se ob vznožju Nanosa pojavljajo
obsežne akumulacije karbonatnega grušča (Janež in sod., 1997). V zgornjem delu so ob
previsih strmih karbonatnih sten, ki so na meji s flišnim ozemljem, odložena večja ali manjša
melišča, sestavljena iz nesprijetega in deloma sprijetega grušča. Melišča stožčastih oblik so v
zgornjem delu nesprijeta in odložena pod kotom 33°–45°, medtem ko se sprijetost pobočnih
gruščev po meliščih navzdol povečuje. Med gruščem je mogoče najti odložene večje
karbonatne bloke, ki so posledica skalnih podorov, zrušenih iz ostenja Nanosa (Popit, 2016).
Območje narivnega roba torej spada med glavno »žarišče« proženja skalnih podorov, kar je
skupno posledica dovolj velikega naklona površja (predvsem v zgornjih delih pobočja) za
gravitacijsko premeščanje skalnih gmot. K premeščanju skalnih gmot pomembno prispevajo
še zaglinjene cone na meji med gruščem in flišem, ki lahko oblikujejo drsne ploskve.
Pomemben je tudi človeški faktor, saj se je z gradbenimi posegi na območju gruščnatih
grebenov zmanjšala stabilnost pobočnih sedimentov (Jež, 2007).
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Slika 10: Geološka zgradba občine Vipava.

5.3 Hidrološke značilnosti
Na proučevanem območju so glavna hidrogeološka enota kraški vodonosniki, ki jih gradijo
dobro prepustne karbonatne kamnine. Med sabo so vodonosniki ločeni z območji slabo
prepustnih flišev, ki imajo vlogo hidrološke bariere. Na meji s flišem vode lahko ponikajo v
podzemlje ali pa se vračajo nazaj na površje preko številnih kraških izvirov (Kras: trajnostni
razvoj… , 2008). Nanos je kraško razpoklinski vodonosnik, ki je na vseh straneh omejen z
eocenskim flišem. Je del globokega krasa dinarskega sveta, kar pomeni da dosega velike
globine do podzemne vode. Kraški vodonosnik napaja padavinska voda, nekatere reke
ponikalnice med Šmihelom, Predjamo in Bukovjem, potok Bela ter v polovičnem deležu tudi
reka Pivka. Voda prihaja na površje ob stiku s flišem na izvirih Vipave. Največ kraških izvirov
se nahaja na južnem pobočju Nanosa, med Vipavo in Razdrtim, kjer je območje pokrito s
pobočnimi grušči. Glavni vodotok je reka Vipava, kjer se je na kvartarnih rečnih naplavinah
razvil medzrnski vodonosnik (Janež in sod., 1997).

5.4 Podnebne značilnosti
Občina Vipava leži na stiku Obsredozemskih in Dinarskokraških pokrajin (Ogrin, Plut, 2009),
kar se odraža pri podnebnih značilnostih. Kraška planota Nanos namreč predstavlja izrazito
reliefno bariero med omenjenima pokrajinama, posledično pa ima proučevano območje
značilnosti dveh podnebnih tipov. Višji, vzhodni predeli občine imajo značilnosti zmernega
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kontinentalnega podnebja zahodne in južne Slovenije, medtem ko imajo nižji, zahodni predeli
značilnosti zalednega submediteranskega podnebja (Ogrin, 1996). Povprečna letna
temperatura v Vipavski dolini se giblje med 10 in 12°C, na območju Nanosa pa med 6 do 10°C.
Visoke kraške planote delujejo kot prva orografska bariera na poti proti Alpam, kar
pomembno vpliva na količino padavin. Območje dolinskega in gričevnatega dela občine ima v
povprečju 1600–1800 mm padavin letno, na kratki razdalji ob strmem robu Nanosa pa se
povprečje poveča na 1800–2600 mm padavin letno (Atlas okolja, 2017).
Slika 11: Klimograma za postaji Slap in Nanos - Ravnik.

Vir podatkov: Klimatološka povprečja 1971–2000, 2017.

5.5 Pedogeografske in fitogeografske značilnosti
Pedološka sestava proučevanega območja je pretežno odraz matične podlage: na mehkih
karbonatnih kamninah prevladujejo evtrične rjave prsti, medtem ko na trdih karbonatnih
kamninah prevladuje rendzina, ki se ponekod izmenjuje z rjavo pokarbonatno prstjo. Dolinsko
dno sestavljajo hidromorfne prsti: obrečne prsti, hipogleji in psevdogleji. Na območjih z
intenzivno obdelavo so nastale še antropogene prsti – rigolane prsti.
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Slika 12: Pedološka zgradba občine Vipava.

Prehod iz celinskega proti submediteranskemu delu Slovenije se pomembno odraža še na
fitogeografskih značilnostih. Na proučevanem območju se namreč stikata življenjsko okolje
Alpsko-dinarske pregrade in Obsredozemsko življenjsko okolje (Ogrin, Plut, 2009). Okolje
Alpsko-dinarske pregrade označujejo značilnosti spodnjega dela montanskega pasu, ki ga
večinoma preraščajo dinarski jelovo-bukovi gozdovi. Na območju Nanosa, za katerega je
značilna karbonatna matična podlaga, zasledimo naslednje združbe: bukve in jesenske
vilovine, bukve in kopjaste podlesnice, bukve in spomladanske torilnice ter bele jelke in
zaveščka. Združbe Obsredozemskega okolja sestavljajo toploljubne vrste, ki so prilagojene na
manjšo vlažnost in visoko osončenost. Na strmih pobočjih Nanosa tako najdemo drugotno
združbo črnega gabra in jesenske vilovine. Na flišni matični podlagi, v zahodnem delu
proučevanega območja se pretežno pojavljata drugotna združba puhastega hrasta in jesenske
vilovine, ponekod tudi združba gradna in jesenske vilovine (Marinček, Čarni, 2002; Ogrin, Plut,
2009).
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METODE IN TEHNIKE DELA
6.1 Kabinetne metode
Metode so bile v večjem delu kabinetne, sledile so si v naslednjem vrstnem redu:
1. izbor območja proučevanja;
2. pregled literature na temo modeliranja območij proženja in odlaganja skalnih podorov
(domača in tuja literatura);
3. zbiranje različnih prostorskih podatkov, potrebnih za modeliranje in njihova priprava
v geoinformacijskih sistemih (glej Preglednico 4);
4. modeliranje potencialnih območij proženja (izvornih območij) v geoinformacijskih
sistemih ter modeliranje premeščanja in odlaganja skalnih gmot v programskem
orodju Conefall za različne prostorske ločljivosti DMV;
5. priprava načrta za popis nemih prič na terenu;
6. primerjava in analiza rezultatov modeliranja;
7. končne ugotovitve.
Preglednica 4: Uporabljene podatkovne baze.

podatkovna
baza
Digitalni model
reliefa 1 x 1 m
Digitalni model
višin 5 x 5 m
Digitalni model
višin 12,5 x
12,5 m
Digitalni model
višin 25 x 25 m
Digitalni model
višin 100 x 100
m
Digitalni
ortofoto
posnetki
Geološka karta
Slovenije
Pedološka
karta Slovenije

okrajšava
DMV1

prostorska
ločljivost
1m

vir

leto

DMV5

5m

DMV12,5

12,5 m

DMV25

25 m

DMV100

100 m

DOF

0,25 m

Geodetska
uprava 2014
Republike Slovenije

GK

1: 100.000

Geološki zavod Slovenije

PK

1:25.000

Ministrstvo za kmetijstvo, 2007
gozdarstvo in prehrano

Geodetska
uprava 2014
Republike Slovenije
Geodetska
uprava 2014
Republike Slovenije
Geodetska
uprava 2005
Republike Slovenije
Geodetska
uprava 2005
Republike Slovenije
Geodetska
uprava 2005
Republike Slovenije
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Modeliranje območij proženja skalnih podorov
Potencialna območja proženja skalnih podorov smo določili na podlagi morfometrične analize
naklonov površja (metoda je podrobneje predstavljena v poglavju 2.3.1.3) znotraj
programskega okolja ArcGIS – ArcMap 10.5 (ArcGIS for Desktop, 2017). Območje proučevanja
je bila občina Vipava, vendar smo pri določanju območij proženja in pozneje tudi premeščanja
in odlaganja skalnih podorov upoštevali širše območje v obsegu dveh kilometrov okrog
celotne občine. Dodatno območje smo upoštevali zato, ker imajo lahko skalni podori izvorna
območja tudi izven obsega občine, med premeščanjem pa lahko dosežejo območje občine
Vipava.
V prvem koraku smo širše območje proučevanja razdelili na dve morfometrično homogeni
enoti (slika 13), in sicer na podlagi geoloških (GK, 1:100.000) in pedoloških značilnosti (PK,
1:25.000) (geološka in pedološka karta v poglavjih 5.2 in 5.5). Območje smo razdelili na
podlagi dveh prevladujočih kamnin – fliša in apnenca – ter na podlagi prevladujoče matične
podlage – nekarbonatno in karbonatno. Morofmetrični enoti smo poimenovali po tam
prevladujoči kamnini: morfometrična enota apnenec (celotno območje Nanosa) in
morfometrična enota fliš (Vipavska dolina in Brda).
Slika 13: Morfometrični enoti na širšem območju proučevanja.

Sledil je izračun naklonov z orodjem Slope za širše območje proučevanja (slika 14). Na podlagi
kumulativne razporeditve naklonov za posamezne prostorske ločljivosti smo ugotovili, da je
večja frekvenca naklonov zastopana pri manjših vrednosti naklonov (60 % površin z naklonom
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do 20°), potem pa le-ta strmo upada pri povečevanju vrednosti naklonov. Posledično je na
proučevanem območju glede na vrednosti naklona zastopanih veliko več ravnin; strmih
skalnih sten, ki pa bi predstavljale potencialna območja proženja skalnih podorov pa
procentualno zelo malo. Zaradi tega smo za morfometrično analizo naklonov površja
(dekompozicijo Gaussovih porazdelitev naklonov), s katero dobimo presečiščno vrednost med
morfometričnimi območji, uporabili 30 prečnih prerezov površja vsake morfometrične enote
posebej. Prečni prerezi so se nahajali na naključno izbranih območjih, kjer so nakloni najbolj
ekstremni (nad 30°), pridobljeni so bili s pomočjo orodja Stack Profile. Dolžina prečnih
prerezov ni imela določene dolžine, temveč je bila odvisna od dolžine strnjenega območja,
kjer je naklon presegal 30°. Morfometrična analiza naklonov je bila izvedena v prosto dostopni
Excelovi aplikaciji Histofit (Histofit, 2017), ki izračuna najverjetnejše Gaussove krivulje tako,
da vsota vseh krivulj ustreza razporeditvi frekvence naklonov površja. Prileganje krivulj poteka
z orodjem Excel Solver, ki minimizira vsoto kvadratov odstopanj dejanske razporeditve
naklonov od vsote novonastalih normalnih porazdelitev. Orodje lahko prilega vsoto
maksimalno petih krivulj. Uporabnik lahko sam določi število krivulj, povprečno vrednost
naklona in standardno deviacijo (Histofit, 2017).
Slika 14: Naklon površja na širšem območju proučevanja z vrisanimi prečnimi profili naklona, na podlagi
katerih je bila izvedena morfometrična analiza naklonov površja.

Po izvedeni analizi smo dobili MVN za vsako morfometrično enoto posebej in nad to
vrednostjo naklona se v posamezni enoti pojavljajo potencialna območja proženja skalnih
podorov. Morfometrično analizo naklonov smo izvedli le na DMV1, saj z vrednostmi naklona
manjših prostorskih ločljivosti na proučevanem območju več ne dosežemo normalne
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porazdelitve. Posledično smo za izračun MVN za preostale prostorske ločljivosti (DMV5,
DMV12,5, DMV25, DMV100) uporabili formulo, ki opisuje razmerje med MVN in prostorsko
ločljivostjo DMV (Bauerhansl in sod., 2010). Formulo smo prilagodili na MVN DMV1 za
posamezno morfometrično enoto, kajti v nasprotnem primeru formula predvideva MVN 55°
za celotno območje DMV1. Izračun je torej potekal po naslednji formuli:
𝑴𝑽𝑵 𝑫𝑴𝑽𝒙(°)
= 𝑀𝑉𝑁 𝐷𝑀𝑉1 𝑥 (𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑘𝑎 𝑙𝑜č𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡 𝐷𝑀𝑉𝑥)−0.075
Enačba 4

kjer DMVx predstavlja DMV poljubne prostorske ločljivosti. Na podlagi MVN za posamezno
morfometrično enoto smo nato izločili vsa območja, ki bi potencialno spadala k izvornim
območjem skalnih podorov za vse prostorske ločljivosti DMV.
Slika 15: Model, ki prikazuje zaporedne korake za določitev MVN s pomočjo uporabe programskega orodja
ArcMap in Histofit.
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Izvore skalnih podorov posamezne morfometrične enote smo v nadaljevanju združili in
pomnožili z ekspozicijo površja, saj programsko orodje Conefall na podlagi ekspozicije določi
predvidene smeri premeščanja skalnih gmot. Vse rastrske celice, ki niso predstavljale izvornih
območij, so dobile vrednost -1, ker morajo »neizvori« v programskem orodju Conefall imeti
tako vrednost. Na tovrsten način smo izločili izvorna območja za DMV5, DMV12,5, DMV25 in
DMV100 (podrobnejši model predstavljen na sliki 16).
Slika 16: Model, ki prikazuje zaporedne postopke za določitev potencialnih območij proženja skalnih podorov
(DMV5, DMV12,5, DMV25 in DMV100) na podlagi programskega orodja ArcMap.

Proces izločanja izvornih območij je bil nekoliko drugačen pri DMV1 (slika 17). Zaradi napak,
ki se lahko pojavljajo na DMV-jih, smo izločili vsa izvorna območja, manjša od 10 m2
(Jaboyedoff in sod., 2012), ne da bi odstranili morebitne pomembne informacije. Posledično
smo po izločitvi območij z MVN za posamezno morfometrično območje, rastrska sloja
pretvorili v vektorska, saj smo tako dobili velikosti posameznih izločenih poligonov. Po
združitvi poligonov izvornih območij obeh morfometričnih enot so znotraj večjih poligonov
obstajale »luknje«, kjer izvori niso bili izločeni, saj nakloni niso bili ustrezni. Kljub temu manjša
območja »neizvorov« znotraj izvornih območij lahko prištejemo k izvorom, če samo
upoštevamo visoko verjetnost, da se skalne gmote preko vsaj premeščajo. Posledično smo
znotraj izvornih območij »zapolnili« vse luknje, manjše od 10 m2, ki so tako postale del
sklenjenega izbornega območja. Vektorski sloj smo na koncu pretvorili nazaj v rastrskega ter
ga pomnožili z ekspozicijo površja. Vse datoteke DMV-jev in končnih izvorov smo pretvorili v
format .asc, da je bil v primerni obliki za programsko orodje Conefall. Zaradi velikosti
podatkovnega sloja DMV1 in pripadajočih izvornih območij smo morali širše območje
proučevanja razdeliti na manjša območja (119 območij), da smo lahko nadaljevali z
modeliranjem v Conefallu. Pri tem je bilo pomembno, da se izrezi izvornih območij med seboj
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niso prekrivali, kajti v obratnem primeru bi lahko pri modeliranju nekateri bili upoštevani
večkrat.
Slika 17: Model, ki prikazuje zaporedne postopke za določitev potencialnih območij proženja skalnih podorov
za DMV1 na podlagi programskega orodja ArcGIS.

Modeliranje območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov
Modeliranje območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov je potekalo v programskem
orodju Conefall (glej poglavje 2.3.2.1). Vhodna podatka v programsko orodje sta bila DMV in
območja proženja skalnih podorov. Obe območji morata biti popolnoma enake velikosti in
meje območja, v nasprotnem primeru programsko orodje ne prične z modeliranjem. Vsebina
izhodnega podatka je odvisna od začetnih parametrov, ki jih vnese uporabnik sam. V našem
primeru je bil izhodni podatek število prehodov skalnih gmot, saj smo v zavihku izhodni tip
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podatkov (»Output type«) izbrali seštevek prispevajočih izvornih točk (»Count of contributing
source points [number]«). Kot energijske linije smo na podlagi literature (Larcher in sod., 2012)
določili 32° (»Cone slope 0-90°«), hkrati smo določili še lateralni kot odlaganja skalnih gmot
±16° (»Angle from source point grid file – Aperture Range«). Uporabljen kot energijske linije
predstavlja najverjetnejšo maksimalno dolžino odlaganja skalnih podorov brez upoštevanja
vloge gozda (Larcher in sod., 2012).
Slika 18: Glavno okno programskega orodja Conefall, ki prikazuje katere vhodne podatke in začetne parametre
mora določiti uporabnik pred začetkom modeliranja.

Vir: Conefall, 2003.

Primerjava in analiza rezultatov
Za prikaz razlik rezultatov modeliranja območij proženja skalnih podorov različnih prostorskih
ločljivosti smo primerjali:
 delež območij na morfometrični enoti apnenec in fliš,
 velikosti območij proženja skalnih podorov in števila naključno uvrščenih točk,
 številčnosti območij proženja skalnih podorov,
 uspešnost napovedi območij različnih prostorskih ločljivosti z DMV1 (glej poglavje
6.1.3.1) in
 vrednosti ekspozicije.
Za prikaz razlik rezultatov modeliranja območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov
različnih prostorskih ločljivosti smo primerjali:
 število prehodov skalnih gmot,
 delež območij na morfometrični enoti apnenec in fliš,
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velikost območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov ter števila naključno
uvrščenih točk,
številčnost območij proženja skalnih podorov,
uspešnost napovedi območij različnih prostorskih ločljivosti z DMV1 (glej poglavje
6.1.3.1) in
maksimalne dolžine odlaganja skalnih podorov.

Z namenom zavrnitve oziroma potrditve zastavljenih hipotez, kjer predvidevamo, da bodo
večje prostorske ločljivosti bolj uspešne pri napovedovanju tako območij proženja kot tudi
območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov, smo rezultate modeliranja primerjali med
največjo prostorsko ločljivostjo (DMV1) in preostalimi prostorskimi ločljivostmi. Ker nobena
izmed prostorskih ločljivosti do izvedbe raziskave še ni bila »potrjena« oziroma »sprejeta« kot
najuspešnejša pri napovedovanju omenjenih območij, smo kot referenčno prostorsko
ločljivost izbrali DMV1, kljub temu da temu morda ni tako. Z različnimi primerjalnimi analizami
in terenskim delom smo dosegli direktno primerjavo med DMV1 in preostalimi prostorskimi
ločljivostmi ter prišli do končnih zaključkov, katera prostorska ločljivost je dejansko
najuspešnejša.
Matrika pravilnih in napačnih razvrstitev
Poleg neposredne primerjave površin, ki spadajo med izvorna območja oziroma območja
premeščanja in odlaganja skalnih podorov, smo za primerjavo uspešnosti napovedovanja
tovrstnih območij za posamezne prostorske ločljivosti v primerjavi z DMV1 uporabili matriko
pravilnih in napačnih razvrstitev (ang. confusion matrix).
Preglednica 5: Koncept matrike pravilnih in napačnih razvrstitev za ugotavljanje ujemanja poljubnih točk med
DMV1 in preostalimi prostorskimi ločljivostmi.

N = skupno število poljubnih točk

DMV5/DMV12,5/DMV25/DMV100
– območje, ki ne spada med
območja
proženja
skalnih
podorov/območja premeščanja in
odlaganja skalnih podorov
DMV5/DMV12,5/DMV25/DMV100
– območje, ki spada med območja
proženja skalnih podorov/območja
premeščanja in odlaganja skalnih
podorov

DMV1 – območje, ki ne spada
med območja proženja skalnih
podorov/območja premeščanja in
odlaganja skalnih podorov

DMV1 – območje, ki spada med
območja
proženja
skalnih
podorov/območja premeščanja in
odlaganja skalnih podorov

A

B

C

D

Matrika nam omogoča oceno učinkovitosti izločitve območij proženja ter območij
premeščanja in odlaganja skalnih podorov za posamezne prostorske ločljivosti v primerjavi z
DMV1. V ta namen smo na proučevanem območju z orodjem Create Random Points v ArcGISu ustvarili 10000 naključnih točk (slika 19) in nadalje ugotavljali ujemanje izvornih območij ter
območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov vseh prostorskih ločljivosti z DMV1.
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Slika 19: Naključne točke (N = 10000) na območju proučevanja, na podlagi katerih je bila izvedena analiza
matrik pravilne in napačne razvrstitve.

Za vsak par (DMV1-DMV5, DMV1-DMV12,5, DMV1-DMV25, DMV1-DMV100) smo izračunali
(Mahalingam, Olsen, 2016):


Točnost napovedi (ang. accuracy), ki nam pove, v kolikšnem deležu so bila pravilno
napovedana območja, ki spadajo in območja, ki ne spadajo med izvorna območja
oziroma območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov za izbrano prostorsko
ločljivost DMV v primerjavi z DMV1. Izračuna se po naslednji formuli (glej preglednico
5):
𝑡𝑜č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑣𝑒𝑑𝑖 =



𝐴+𝐷
𝑁

Enačba 5

Občutljivost napovedi (ang. sensitivity), ki nam pove, kolikokrat so na izbrani
prostorsko ločljivosti DMV pravilno izločena območja izvorov oziroma območja
premeščanja in odlaganja v primerjavi z območji, prepoznanimi na DMV1. Izračuna se
po naslednji formuli (glej preglednico 5):
𝑜𝑏č𝑢𝑡𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑣𝑒𝑑𝑖 =
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𝐷
𝐶+𝐷

Enačba 6



Specifičnost napovedi (ang. specificity), ki nam pove verjetnost, da izvorna območja
oziroma območja premeščanja in odlaganja niso bila prepoznana ne na DMV1 niti na
izbrani prostorski ločljivosti DMV. Izračuna se po naslednji formuli (glej preglednico 5):
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖č𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑎𝑝𝑜𝑣𝑒𝑑𝑖 =

𝐴
𝐴+𝐵

Enačba 7

Slika 20: Primer ugotavljanja uspešnosti napovedi z matriko pravilne in napačne uvrstitve v kombinaciji DMV1
in DMV100. Območja, kjer se točke nahajajo hkrati na DMV1 in DMV100, so uspešno napovedana.

Analiza rezultatov na izbranih skupnih območjih
Poleg analize celotnega območja izvorov ter območja premeščanja in odlaganja skalnih gmot,
smo za boljšo reprezentativnost primerjali še rezultate posameznih manjših območij. Glede
na presek izvornih območij vseh DMV-jev smo izbrali 26 točk, na podlagi katerih smo ponovno
modelirali območja premeščanja in odlaganja skalnih gmot, pri čemer smo med točkami vzeli
tako razdaljo, da se območja premeščanja in odlaganja med sabo niso prekrivala. Tako imajo
območja odlaganja samo eno prispevno območje in samo en prehod skalne gmote. To nam
omogoča neposredno primerjavo velikosti in dolžine izteka območja odlaganja med različnimi
prostorskimi ločljivostmi DMV ter primerjavo, kako dobro se območja odlaganja med sabo
ujemajo (v kolikšnem deležu so območja posameznih prostorskih ločljivosti soležna). Pri tem
smo še ugotavljali, kako pomembno ekspozicija izvornega območja vpliva na ujemanje in
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velikost enakih območij. V zadnjem koraku smo analizirali še povprečno dolžino območja
odlaganja skalnih podorov.

6.2 TERENSKE METODE
Rezultate modeliranja smo želeli preveriti še na terenu, saj bi se le tako lahko popolnoma
prepričali, katera prostorska ločljivost DMV je najustreznejša za modeliranje tako območij
proženja kot tudi območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov.
Na podlagi rezultatov modeliranja smo na terenu vizualno ocenili ustreznost izločenih izvorov
skalnih podorov (v kombinaciji z ortofoto posnetki) in na izbranih območjih preverili, koliko se
ujemajo meje odlaganja skalnih podorov med različnimi prostorskimi ločljivostmi. Kartiranje
nemih prič je potekalo na podlagi aplikacije Collector for ArcGIS (Collector for ArcGIS, 2017),
ki je namenjena za zbiranje in beleženje podatkov na terenu. S pomočjo aplikacije tako lahko
sproti podajamo različne atribute na terenu (v obliki točk, linij ali poligonov), jim dodamo
posnete fotografije ter hkrati beležimo XY lokacijo. Aplikacijo si lahko naložimo na pametni
telefon ali tablico, za uporabo kartografskega gradiva pa ni potrebna internetna povezava, saj
si lahko karte predhodno naložimo na napravo (Collector for ArcGIS, 2017).
Slika 21: Lokacije popisnih ploskev, kjer je potekal terenski popis odloženih skalnih podorov.
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Pri kartiranju odloženih skalnih gmot smo se osredotočili na območja, kjer se konča območje
odlaganja skalnih podorov, z namenom, da analiziramo dolžino območja odlaganja in kako se
le-ta razlikuje med različnimi prostorskimi ločljivostmi. Določili smo štiri območja vzorčenja
(slika 21), ki so bila lažje prehodna (travniki, visok gozd), kjer smo kartirali vse odložene skalne
gmote (neme priče), ki niso bile del matične podlage ali antropogeno premeščene na območje
(npr. porušeni suhi zidovi, skalne gmote premaknjene iz ceste v gozd/na travnik). Poleg same
lokacije skalnih podorov (točke) smo beležili še njegovo velikost (X), širino (Y), višino (Z) starost
skalnih gmot (starejše, recentno), opis (za opis morebitnih posebnosti), skalne gmote pa smo
tudi fotografirali. Po končanem popisu smo podatke prenesli v ArcGIS okolje.
Za zagotavljanje natančne lokacije smo uporabili GNSS Trimble R1 (R1 GNSS Receiver, 2017),
ki smo ga preko Bluetootha povezali s tablico, s pomočjo katere smo izvajali kartiranje.
Trimble R1 nam je omogočil določanje lokacije do 1 metra natančnosti.
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REZULTATI
7.1 Mejne vrednosti naklonov (MVN)
Mejne vrednosti naklonov (MVN) smo izračunali na podlagi naklonov DMV1 za vsako
morfometrično enoto posebej, in sicer s pomočjo dekompozicije Gaussovih porazdelitve
naklonov. Vsota posameznih Gaussovih porazdelitev poustvari frekvence razporeditve
naklonov, ki dosegajo vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije blizu 1 (v obeh primerih
je R2 = 0.99), kar pomeni da je morfologijo površja proučevanega območja mogoče opisati z
dekompozicijo Gaussovih porazdelitev naklonov.
V primeru morfometrične enote apnenec na podlagi dekompozicije naklonov dobimo tri tipe
površja (grafikon 1): strma pobočja in dve območji skalnih klifov. Naklon, ki ločuje tip površja
strma pobočja in skalne klife, je 47° kar pomeni, da je to MVN, nad katero se lahko pojavljajo
skalni podori na območju morfometrične enote apnenec.
Grafikon 1: Frekvenca razporeditve naklonov za morfometrično enoto apnenec.

V primeru morfometrične enote fliš na podlagi dekompozicije porazdelitve naklonov dobimo
le dve območji (grafikon 2): strma pobočja in skalne klife. MVN, nad katero se potencialno
pojavljajo skalni podori na območju morfometrične enote fliš, je 46°.
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Grafikon 2: Frekvenca razporeditve naklonov za morfometrično enoto fliš.

Na podlagi dobljenih MVN za DMV1 smo izračunali še MVN za preostale DMV-je (grafikon 3).
Maksimalne vrednosti naklonov so pri omenjenih prostorskih ločljivostih nižje, ustrezno so
nižje tudi MVN. Za obe morfometrični enoti je značilen monotono padajoč trend upadanja
MVN z zmanjševanjem prostorske ločljivosti (rapnenec= -0,99, rfliš= -0,97). Vrednosti MVN se
med morfometričnima enotama pri vseh prostorskih ločljivostih razlikujejo za 1°, le pri
DMV100 imata obe morfometrični enoti enako MVN.
Grafikon 3: Spreminjanje maksimalne vrednosti naklona za posamezno prostorsko ločljivost DMV in MVN za
posamezno morfometrično enoto z zmanjševanjem prostorske ločljivosti DMV.
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7.2 Območja proženja skalnih podorov
Slika 22: Potencialna območja proženja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV1.

Slika 23: Potencialna območja proženja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV5.
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Slika 24: Potencialna območja proženja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV12,5.

Slika 25: Potencialna območja proženja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV25.
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Slika 26: Potencialna območja proženja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV100.

Pri vseh prostorskih ločljivostih se večina območij proženja skalnih podorov (slika 22, 23, 24,
25, 26) nahaja na območju morfometrične enote apnenec, pri DMV100 pa so potencialni
izvori bili izločeni le na območju apnenca (preglednica 6). Primerjava med različnimi
prostorskimi ločljivostmi pokaže, da so potencialni izvori skalnih podorov na območju
apnenca prostorsko primerljivi, vendar je pri manjši prostorski ločljivosti DMV zajem izvorov
širši in površinsko večji.
Preglednica 6: Delež potencialnih izvorov skalnih podorov za posamezne prostorske ločljivosti DMV, ki se
nahajajo na območju določene morfometrične enote.

DMV1
DMV5
DMV12,5
DMV25
DMV100

delež
izvorov
na
območju
morfometrične enote apnenec (%)
78,1
95,7
94,7
95,1
100

delež izvorov na območju
morfometrične enote fliš (%)
21,9
4,3
5,3
4,9
0

Na območju morfometrične enote fliš je največ izvorov izločenih na DMV1 (21,9 %), kjer so
izvori v primerjavi z ostalimi prostorskimi ločljivostmi bolj prostorsko razpršeni in manjših
površin. Površina izvorov na morfometričnii enoti fliš je na preostalih prostorskih ločljivostih
za več kot štirikrat manjša v primerjavi z DMV1 - največ jih imata DMV12,5 (5,3 %) in DMV25
(4,9 %), manj jih ima DMV5 (4,3 %), medtem ko jih na DMV100 ni. DMV5, DMV12,5 in DMV25
imajo večja območja proženja skalnih podorov na območju morfometrične enote fliš,
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prostorsko primerljiva z območji na DMV1 (v severnem predelu proučevanega območja),
manjši izvori na flišu pa pri omenjenih prostorskih ločljivostih manjkajo.
Slika 27: Največ območij proženja skalnih podorov na območju morfometrične enote apnenec se nahaja na
stiku planote Nanos in Vipavske doline.

Avtorica: Barbara Žabota, 2017.

Ob primerjavi rezultatov izločenih območij proženja skalnih podorov na obeh morfometričnih
enotah lahko sklenemo, da so le-ti na DMV1 izločeni na več območjih in veliko bolj
podrobneje, saj so izločene posamezne skale in skalnih klifi, medtem ko so pri ostalih izločena
v večjem delu izločena celotna pobočja, tudi tista, ki niso izvori (slika 29).
Slika 28: Primera površinsko manjših izvorov na območju morfometrične enote apnenec, ki sta bila pravilno
prepoznana le na DMV1.

Avtorica: Barbara Žabota, 2017.
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Slika 29: Primerjava izločenih izvorov med različnimi prostorskimi ločljivostih DMV. Primerjava rezultatov
izločitve z digitalnimi ortofoto posnetki kaže, da so na DMV1 izločene posamezne skalne gmote, stene in klifi,
medtem ko se s slabšanjem zaradi poenostavitve povečuje obseg izvorov. Posledično so pri manjših
prostorskih ločljivosti med območja proženja skalnih podorov uvrščena že tudi območja odlaganja (npr.
melišče). Izločeni izvori so najbolj primerljivi med DMV1 ter DMV5 in DMV12,5, medtem ko je v primerjavi z
vsemi prostorskimi ločljivostmi najmanj primerljiv DMV100.
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Skupna površina območij proženja linearno narašča (r=0,94) z zmanjševanjem prostorske
ločljivosti DMV (grafikon 4). Delež poljubnih točk na območju proučevanega območja, ki
padejo na izvorna območja, je podoben rezultatom dejanskih površin (r=0,84). Povezanost
med spremenljivkama je visoka.
Grafikon 4: Primerjava površine občine in poljubnih točk, ki spadajo med izvorna območja skalnih podorov,
med različnimi prostorskimi ločljivostmi DMV.

Število posameznih izvornih območij z manjšo površino se zmanjšuje z zmanjševanjem
prostorske ločljivosti DMV, medtem ko razporeditev velikosti območij ostaja bolj ali manj
enaka (grafikon 5).
Grafikon 5: Frekvenca sklenjenih površin izvornih območij glede na površino za različne prostorske ločljivosti
DMV.
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Matrika pravilnih in napačnih razvrstitev za območje proženja skalnih podorov nam pove
(preglednica 7), da imata v primerjavi z rezultati DMV1 največjo točnost napovedi DMV5 in
DMV12,5, najmanjšo pa DMV100. Test občutljivosti pokaže, da dosegata DMV25 in DMV12,5
večjo zmožnost, da bosta pravilno napovedala izvor glede na izvor DMV1 (skupni izvori pri
obeh), vendar je kljub temu zmožnost pravilnega napovedovanja ne presega 50 % (41,9 % in
38,2 %). Test specifičnosti pokaže, da je verjetnost negativne napovedi pri vseh prostorskih
ločljivostih DMV visoka (nad 97 %), kar pomeni, da so v primerjavi z DMV1 območja, ki ne
predstavljajo izvorov v visokem deležu, pravilno napovedana.
Preglednica 7: Uspešnost napovedi izvornih območij v kombinaciji DMV1 z izbrano prostorsko ločljivostjo
DMV.

DMV1-5
DMV1-12,5
DMV1-25
DMV1-100

točnost (%)
98,4
97,9
97,5
96,4

občutljivost (%)
35,3
38,2
41,9
36,0

specifičnost (%)
99,3
98,8
98,3
97,2

Pomembno vlogo pri rezultatih modeliranja območij premeščanja in odlaganja ima ekspozicija
območij proženja skalnih podorov, saj ključno vpliva na smer premeščanja skalnih gmot.
Prevladujoča ekspozicija pri vseh prostorskih ločljivostih jugozahodna, vendar se v primerjavi
DMV1 proti preostalim DMV povprečno razlikuje za 24,70° (povprečna ekspozicije bolj
premaknjena proti jugozahodu). Največja razlika je med DMV1 in DMV5, kjer se ekspozicija
razlikuje za več kot 12,2 % (34,5°), medtem ko se v primerjavi DMV1 s preostalimi DMV-ji v
povprečju razlikuje za maksimalno 11,4 % (20,80°).
Preglednica 8: Povprečna vrednost ekspozicije območij proženja skalnih podorov za vse prostorske ločljivosti.

DMV1 DMV5
povprečna vrednost ekspozicije (°) 209,8 235,3
RMSE glede na DMV1 (%)
12,2
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DMV12,5
230,6
11,4

DMV25
232,5
9,3

DMV100
233,6
10,2

7.3 Območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov
Slika 30: Območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV1.

Slika 31: Območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV5.
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Slika 32: Območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV12,5.

Slika 33: Območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV25.

56

Slika 34: Območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov za prostorsko ločljivost DMV100.

Število prehodov skalnih gmot smo na območjih premeščanja in odlaganja skalnih gmot
klasificirali v kvartilne razrede, kjer vsak razred glede na število prehodov skalnih gmot
predstavlja določeno stopnjo nevarnosti. Modra barva torej predstavlja najmanjšo število
prehodov skalnih gmot in s tem najmanjšo stopnjo nevarnosti, rdeča barva pa predstavlja
največje število prehodov skalnih gmot in s tem najvišjo stopnjo nevarnosti prehoda skalnih
gmot (slika 30, 31, 32, 33, 34). Število prehodov skalnih gmot predstavlja število izvornih celic
na mejnem območju proženja skalnih podorov, iz katerih bi se potencialno lahko sprožili skalni
podori. Ob primerjavi števila prehodov skalnih gmot ima izmed vseh prostorskih ločljivosti
DMV1 minimalno kar osemnajstkrat večje število prehodov (v primerjavi z najbližjo prostorsko
ločljivostjo DMV5). Vendar pa moramo zaradi različne prostorske ločljivosti pri številu
prehodov primerjati samo površino izvornih celic, saj je znotraj DMV100 lahko zajetih 100 krat
več izvorov v primerjavi z DMV1. Posledično ima ob upoštevanju površine največje število
prehodov skalnih gmot najmanjša prostorska ločljivost, torej DMV100, število pa upada s
povečevanjem prostorske ločljivosti (r = -0,74), posledično ima najmanj število prehodov
DMV1.
Po površini največje območje premeščanja in odlaganja pri vseh prostorskih ločljivosti se
nahaja na stiku planote Nanos in Vipavske doline ter pri vseh prostorskih ločljivostih v večjem
delu prostorsko sovpada. Bistvene razlike na tem območju so v številu prehodov skalnih gmot.
Vsem prostorskim ločljivostim so skupna tudi območja največje nevarnosti, vendar so le-ta
manjša pri manjši prostorski ločljivosti ter veliko obširnejša pri večji prostorski ločljivosti
(DMV1). V splošnem ima najslabše ujemanje v primerjavi s preostalimi DMV-ji DMV100. Po
površini se med vsemi prostorskimi ločljivosti največ območij premeščanja in odlaganja
skalnih podorov nahaja na območju morfometrične enote apnenec (preglednica 9), saj je v
vseh primerih delež površin večji od 80%. Največ območij premeščanja in odlaganja skalnih
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podorov na območju morfometrične enote fliš je na DMV1, to pa zaradi hkrati največjega
deleža območij proženja skalnih podorov in razširjanja območja odlaganja iz enote apnenec
na enoto fliš. Pri ostalih prostorskih ločljivostih znaša delež območij premeščanja in odlaganja
11 %. Na teh DMV-jih je v primerjavi deleža območij proženja ter deleža območij premeščanja
in odlaganja na območju morfometrične enote fliš ta na slednjih večji, saj se območja
odlaganja skalnih podorov raztezajo iz morfometrične enote apnenec na območje
morfometrične fliš.
Preglednica 9: Delež potencialnih izvorov skalnih podorov za posamezne prostorske ločljivosti DMV, ki se
nahajajo na območju določene morfometrične enote.

DMV1
DMV5
DMV12,5
DMV25
DMV100

delež območij premeščanja in
odlaganja skalnih podorov na
območju morfometrične enote
apnenec (%)
81
89
89
89
90

delež območij premeščanja in
odlaganja skalnih podorov na
območju morfometrične enote
fliš (%)
19
11

11
11
10

V celoti je po površini (grafikon 6) največje območje premeščanja in odlaganja pri DMV1 (11,3
%), sledita DMV5 in DMV12,5 (6,9 %) ter DMV25 (6,5 %), najmanjši delež pa predstavljajo
območja na DMV100, pri katerih je skupna površina območja premeščanja in odlaganja za več
kot polovico manjša kot pri DMV1 (5,1 %).
Grafikon 6: Primerjava površine občine in poljubnih točk, ki spadajo med območja premeščanja in odlaganja
skalnih podorov, med različnimi prostorskimi ločljivostmi DMV.

Površina potencialnih območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov tako linearno upada
z zmanjševanjem prostorske ločljivosti DMV (r = -0,87). Delež naključnih točk, ki se uvrstijo na
območje premeščanja in odlaganja skalnih podorov je skorajda identičen dejanskim
rezultatom (+0,2 %).
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Največja številčnost območij premeščanja in odlaganja je pri DMV1, ki ima v primerjavi s
preostalimi DMV tudi najmanjšo povprečno površino teh območij (grafikon 7). Število in
površina posameznih območij premeščanja in odlaganja se podobno kot pri območjih
proženja skalnih podorov zmanjšuje z zmanjševanjem prostorske ločljivosti DMV. Frekvenca
območij močno upade pri DMV5, DMV12,5, DMV25 in DMV100.
Grafikon 7: Frekvenca sklenjenih površin območij premeščanja in odlaganja glede na površino za različne
prostorske ločljivosti DMV.

Matrika pravilnih in napačnih razvrstitev za območje premeščanja in odlaganja skalnih
podorov pokaže (preglednica 10), da imajo vse prostorske ločljivosti DMV v primerjavi z DMV1
podobno točnost napovedi (>93 %). Test občutljivosti pokaže, da dosegata največjo zmožnost
pravilne določitve območij premeščanja in odlaganja DMV5 (63,1 %) in DMV12,5 (63,0 %),
najslabšo možnost pravilne določitve dosega DMV100 (44,3 %). Test specifičnosti kaže na zelo
visoko verjetnost negativne napovedi, saj v vseh primerih dosega vrednost nad 99 %.
Preglednica 10: Uspešnost napovedi območij premeščanja in odlaganja v kombinaciji DMV1 z izbrano
prostorsko ločljivostjo DMV.

točnost (%)
DMV1-5
DMV1-12,5
DMV1-25
DMV1-100

občutljivost (%)

96,0
96,0
95,6
93,9

63,1
63,0
59,5
44,3
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specifičnost (%)
99,9
99,9
99,9
99,8

Rezultati terenskega kartiranja skalnih podorov in ugotavljanja ujemanja z
maksimalnimi dolžinami območij odlaganja skalnih podorov
Skupno smo na vseh štirih vzorčnih območjih na terenu popisali 328 skalnih gmot. V primerjavi
z modeliranimi rezultati na vseh območjih in prostorskih ločljivostih, smo skalne gmote na
terenu zabeležili tudi izven modeliranega območja odlaganja skalnih podorov, kar pomeni, da
model pri vseh prostorskih ločljivostih podcenjuje napoved dolžine odlaganja skalnih podorov
(slika 35).
Slika 35: Meje modeliranih območij odlaganja skalnih podorov za različne popisne ploskve in lokacije
popisanih skalnih gmot.
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Na območju popisne ploskve 1 se je nahajalo 98 skalnih gmot (preglednica 11). Znotraj
modelirane meje odlaganja skalnih podorov se jih je največ nahajajo pri prostorski ločljivosti
DMV12,5 (17,3 %), sledita DMV1 in DMV5 (15,3 %) ter DMV100 (11,2 %), medtem ko se pri
DMV25 vsi skalni podori nahajali izven modeliranega območja odlaganja. Med vsemi
popisnimi ploskvami je pri ploskvi 1 največja povprečna oddaljenost skalnih podorov od
modelirane meje. Povprečna oddaljenost od modelirane meje si je med različnimi
prostorskimi ločljivostmi blizu (giblje se med 58,1 in 69,5 m) – najmanjša oddaljenost od meje
je pri DMV100 ter največja pri DMV25.
Preglednica 11: Ujemanje popisanih skalnih gmot z modeliranimi mejami odlaganja skalnih podorov za
različne prostorske ločljivosti ter povprečna oddaljenost popisanih skalnih podorov od modelirane meje za
popisno ploskev 1.

N = 98
p < 0,001

delež skalnih gmot
izven meja
modeliranega območja
odlaganja (%)

delež skalnih gmot
znotraj meja
modeliranega
odlaganja (%)

DMV1
DMV5
DMV12,5
DMV25
DMV100

84,7
84,7
82,7
100
88,8

15,3
15,3
17,3
0
11,2

povprečna oddaljenost
skalnih gmot, izven meje
modeliranega območja,
od modelirane meje
odlaganja (m)
66,1
64,8
66,2
69,5
58,1

Slika 36: Na območju popisne ploskve 1 so bile skalne gmote v povprečju najmanjše.

Avtorica: Barbara Žabota, 2017.
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Na območju popisne ploskve 2 se je nahajalo 84 skalnih gmot (preglednica 12). Znotraj
modelirane meje odlaganja skalnih podorov se jih je največ nahajalo pri prostorski ločljivosti
DMV100 (83,3 %), sledijo si DMV1 in DMV25 (70,2 %) ter DMV5 (69 %) in DMV12,5 (67,9 %).
Delež podorov, ki se nahajajo izven modeliranega območja je torej nižji kot na območju
popisne ploskve 1, saj se jih v vseh primerih izven območja nahajalo manj kot 30 %. Najnižjo
povprečno oddaljenost od modelirane meje odlaganja skalnih podorov ima DMV100, kjer
povprečna razdalja znaša le 5,2 m. Pri preostalih prostorskih ločljivostih se povprečna razdalja
poveča na več kot 40 m: najmanjša je pri DMV25 ter največja pri DMV5.
Preglednica 12: Ujemanje popisanih skalnih gmot z modeliranimi mejami odlaganja skalnih podorov za
različne prostorske ločljivosti ter povprečna oddaljenost popisanih skalnih podorov od modelirane meje za
popisno ploskev 2.

N = 84
p < 0,001

DMV1
DMV5
DMV12,5
DMV25
DMV100

delež skalnih gmot
izven meja
modeliranega območja
odlaganja (%)

delež skalnih gmot
znotraj meja
modeliranega
odlaganja (%)

29,8
31
32,1
29,8
16,7

70,2
69
67,9
70,2
83,3

povprečna oddaljenost
skalnih gmot, izven meje
modeliranega območja,
od modelirane meje
odlaganja (m)
45,6
54,4
51,2
40,5
5,2

Slika 37: Dve izmed večjih skalnih gmot na območju popisne ploskve 2.

Avtorica: Barbara Žabota, 2017.

Na območju popisne ploskve 3 se je nahajalo 70 skalnih gmot (preglednica 13). Med različnimi
prostorskimi ločljivostmi se na tem območju pojavljajo večje razlike: največ skalnih podorov
se je znotraj modeliranih meja nahajalo pri DMV12,5 (78,6 %), sledi DMV25 (64,3 %), najbolj
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blizu sta si DMV1 in DMV5 (22,9 % oz. 35,7 %), najmanj pa se jih je znotraj območja nahajalo
pri DMV100 (1,4 %). Posledično ima DMV100 tudi največjo povprečno razdaljo skalnih gmot
od modelirane meje, in sicer v povprečju 40,4 m, medtem ko so razlike med ostalimi
prostorskimi ločljivostmi bistveno manjše in se gibljejo med 8,7 m in 11,6 m.
Slika 38: Skalne gmote na območju popisne ploskve 3.

Avtorica: Barbara Žabota, 2017.
Preglednica 13: Ujemanje popisanih skalnih gmot z modeliranimi mejami odlaganja skalnih podorov za
različne prostorske ločljivosti ter povprečna oddaljenost popisanih skalnih podorov od modelirane meje za
popisno ploskev 3.

N = 70
p < 0,001

DMV1
DMV5
DMV12,5
DMV25
DMV100

delež skalnih gmot
izven meja
modeliranega območja
odlaganja (%)

delež skalnih gmot
znotraj meja
modeliranega
odlaganja (%)

70,1
64,3
21,4
35,7
98,6

22,9
35,7
78,6
64,3
1,4

povprečna oddaljenost
skalnih gmot, izven meje
modeliranega območja,
od modelirane meje
odlaganja (m)
11
11,1
11,6
8,7
40,4

Na območju popisne ploskve 4 se je nahajalo 76 skalnih gmot (preglednica 14). Največ se jih
znotraj modeliranega območja odlaganja skalnih podorov nahaja pri prostorski ločljivosti
DMV100 (88,2 %), sledi DMV1 (42,1 %), DMV5 in DMV25 (31,6 % oz. 31,9 %), najmanj pa se
jih je znotraj modeliranega območja nahajalo pri DMV12,5 (17,1%). Ob primerjavi povprečnih
vrednosti oddaljenost skalnih gmot, ki se nahaja zunaj modeliranega območja, je ponovno
najuspešnejša DMV100, kjer je povprečna oddaljenost le 2,8 m, sledita DMV1 in DMV25 (15,8
m) ter DMV12,5 in DMV5 (21,2 oz. 21,7 m).
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Slika 39: Največje skalne gmote so se nahajale na območju popisne ploskve 4.

Avtorica: Barbara Žabota, 2017.
Preglednica 14: Ujemanje popisanih skalnih gmot z modeliranimi mejami odlaganja skalnih podorov za
različne prostorske ločljivosti ter povprečna oddaljenost popisanih skalnih podorov od modelirane meje za
popisno ploskev 4.

N = 76
p<0,01

DMV1
DMV5
DMV12,5
DMV25
DMV100

delež skalnih gmot
izven meja
modeliranega območja
odlaganja (%)

delež skalnih gmot
znotraj meja
modeliranega
odlaganja (%)

57,9
68,4
82,9
67,1
11,8

42,1
31,6
17,1
32,9
88,2

povprečna oddaljenost
skalnih gmot, izven meje
modeliranega območja,
od modelirane meje
odlaganja (m)
15,8
21,7
21,2
15,8
2,8

Na podlagi rezultatov popisnih ploskev ugotovimo, da ima najdaljšo dolžino območja
odlaganja skalnih podorov DMV100, saj ima v največ primerih največji delež kartiranih skalnih
gmot znotraj modelirane meje odlaganja. Hkrati pa ima najkrajšo povprečno razdaljo med
modelirano mejo odlaganja in kartiranimi skalnimi podori izven modeliranega območja
odlaganja. Veliko odstopanje je le v primeru popisne ploskve 3, kjer ima DMV100 občutno
slabše rezultate. Med ostalimi prostorskimi ločljivostmi ni mogoče določiti, kateri med njimi
je slabši ali boljši, kajti razdalje med različnimi popisnimi ploskvami se zmeraj razlikujejo, v
splošnem pa so razlike med njimi majhne (maksimalna razlika 13,9 metra, minimalna razlika
2,9 metra).
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Grafikon 8: Prikaz razlik med razdaljami od modelirane meje odlaganja skalnih podorov različnih prostorskih
ločljivosti in med dejanskimi lokacijami odloženih skalnih gmot za različne popisne ploskve. Najuspešnejša
prostorska ločljivost je v treh primerih DMV100 (razen pri popisni ploskvi 3).

Najmanj razlik med modeliranimi mejami odlaganja je pri popisni ploskvi 1 ter popisni ploskvi
3. Pri slednji je tudi najmanjša povprečna oddaljenost kartiranih skalnih gmot od modelirane
meje odlaganja (če izvzamemo DMV100). Najdaljše oddaljenosti dosegajo skalni podori na
območju popisne ploskve 1 in 2.

7.4 Analiza rezultatov na izbranih skupnih območjih proženja skalnih
podorov
Pri primerjavi same velikosti območja odlaganja za posamezno izvorno celico, ki je enaka na
različnih DMV-jih, ugotovimo, da največjo površino dosegajo območja odlaganja pri DMV100
in najmanjšo pri DMV1, in sicer zaradi osnovne velikosti celice. V tem primeru torej rezultati
kažejo obraten trend kot pri celotnih površinah, saj je za območja premeščanja in odlaganja
skalnih podorov značilno linearno naraščanje površine z zmanjševanjem prostorske ločljivosti
(r = - 0,89). Ob neposredni primerjavi površine območij premeščanja in odlaganja skalnih
podorov med DMV1 in ostalimi DMV-ji ugotovimo, da modelirana območja DMV5, DMV12,5,
DMV25 in DMV100 v večini primeri dosegajo večje površine od območij DMV1. V povprečju
so te površine za skoraj trikrat večje od površin pri DMV1, razlika je najmanjša pri DMV5
(dvakrat večje površine) in največja pri DMV100, kjer so območja v povprečju večja za štirikrat.
V manjšem deležu so površine tudi manjše od površin pri DMV1, in sicer za največ enkrat.
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Slika 40: Lokacije izbranih območij skupnih izvorov vseh prostorskih ločljivosti DMV (modelirani rezultati na
podlagi DMV1).

Pomembne razlike so tudi ob primerjavi v kolikšnem deležu se posamezni poligoni različnih
DMV-jev v primerjavi z DMV1 ujemajo prostorsko (grafikon 9). V najboljšem primeru območje
DMV1 sovpada z območjem 26 pri DMV5 (92,6 %), z območjem 13 pri DMV12,5 (92,6 %), z
območjem 24 pri DMV25 (91,5 %) in z območjem 15 pri DMV100 (91,9 %) (slika 41). Popolnega
prostorskega ujemanja obeh enakih območij različnih DMV-jev ni. Pri kombinaciji DMV1 in
DMV5 obe območji obsegata skupno površino največ v 72,6 % (območje 23), pri kombinaciji
DMV1 in DMV12,5 81 % (območje 13) in pri kombinaciji DMV1 in DMV25 v 76,9 % (območje
13).
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Slika 41: Prikaz najboljšega prostorskega ujemanja DMV1 s posamezno prostorsko ločljivostjo DMV.

Najmanjšo skupno površino dosega kombinacija DMV1 in DMV100, kjer v najboljšem primeru
skupna površina obsega 53,9 % (območje 5). Veliko boljše obojestransko ujemanje ima
kombinacija DMV5 - DMV12,5, kjer je več kot 80 % ujemanje obeh površin pri 58 % vseh
območij ter več kot 50 % ujemanje pri 96 % območij, kar pomeni da imata omenjena DMV-ja
bolj primerljive rezultate modeliranja. Primerljivost prekrivanja območij odlaganja je visoka
še pri kombinaciji DMV5 - DMV25 ter kombinaciji DMV12,5 - DMV25, kjer 88,5 % območij
dosega več kot 50 % prekrivanje. Uspešnost ujemanja pa upade pri preostalih kombinacijah
(DMV12,5-DMV100, DMV25-DMV100), saj ujemanje površine v vsaj 50 % dosega največ 15 %
oziroma 28 % območij. Ob preseku vseh območij je ujemanje še nižje: le 17 območij je skupnih
vsem, najbolj uspešno ujemanje je pri območju št. 18, kjer je ujemanje vseh 41,2 %.
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Grafikon 9: Delež ujemanja območij premeščanja in odlaganja ob preseku DMV1 z drugimi DMV-ji.
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Ob primerjavi med vsemi prostorskimi ločljivostmi DMV za izbrana območja ugotovimo
(preglednica 15), da imajo vsa izvorna območja v prevladujočo jugozahodno lego, vendar da
je le-ta pri DMV1 v primerjavi z ostalimi za 10° bolj pomaknjena proti zahodu.
Preglednica 15: Povprečna vrednost ekspozicije za izbrana izvorna območja različnih prostorskih ločljivosti
DMV.

povprečna vrednost ekspozicije (°)

DMV1 DMV5 DMV12,5 DMV25
248,5
237
238
238,2

DMV100
239,8

Ob primerjavi ujemanja površin območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov ter
ekspozicijo med kombinacijo različnih prostorskih ločljivosti DMV ugotovimo, da se s
povečevanjem stopnje ujemanja velikosti površin med dvema prostorskima ločljivostma
zmanjšuje razlika v vrednosti ekspozicije izvornega območja skalnih podorov (grafikon 10).
Torej, večja je stopnja prekrivanja območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov med
dvema različnima prostorskima ločljivostma, večja je verjetnost, da bosta modelirani območji
sovpadali. Korelacija je v vseh primerih negativna in statistično pomembna (grafikon 10; v
vseh primerih vrednost p<0,05).
Grafikon 10: Povezanost med ujemanjem območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov ter ekspozicijo
površja izvornega območja med različnimi prostorskimi ločljivostmi DMV.

Povprečna dolžina območja odlaganja oziroma dolžina izteka območja odlaganja je bila
izračunana kot razdalja med izvorno točko posameznega DMV-ja in skrajnim dosegom
območja odlaganja. V povprečju ima najkrajšo dolžino izteka DMV1 (preglednica 16), le-ta pa
linearno narašča z zmanjševanjem prostorske ločljivosti DMV (r = 0,90).
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Preglednica 16: Povprečna dolžina izteka območja odlaganja za izbrana območja različnih prostorskih
ločljivosti DMV.

povprečna dolžina izteka (m)
povprečna razlika napovedi v
primerjavi z DMV1 (m)

DMV1 DMV5 DMV12,5 DMV25 DMV100
318,29 336,70 340,04
363,97
446,58
+47,16

+45,04

+59,35

+139,16

Med dolžino izteka DMV1 in preostalih DMV obstaja pozitivna linearna povezanost (grafikon
11). Dolžina je v vseh primerih v primerjavi z DMV1 precenjena: DMV5, DMV12,5 in DMV25
imajo v povprečju najmanjše razlike v primerjavi z DMV1 (RMSE do 2,3 %), narastejo pa v
primerjavi z DMV100 (RMSE 3,2 %).
Grafikon 11: Povprečna dolžina območja odlaganja skalnih podorov izbranih izvornih območij.
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VREDNOTENJE REZULTATOV
8.1 Območja proženja skalnih podorov
Območja proženja skalnih podorov se med različnimi prostorskimi ločljivostmi razlikujejo tako
v površini kot v številčnosti: skupna površina območij proženja skalnih podorov narašča pri
zmanjševanju prostorske ločljivosti, medtem ko številčnost izvornih območij upada. Sama
površina izvorov je večja zaradi naraščanja osnovne velikosti rastrske celice, kar pomeni da je
med izvore zajeta večja površina. Pri tem pomembno narašča verjetnost napačne izločitve
območij proženja, saj so s površinsko večjim zajemom med izvore uvrščena tudi sosednja
območja, ki niso izvori. V primerjavi med izvori na DMV1 in npr. DMV100 ugotovimo, da se leti prostorsko nahajajo na enakih območjih, le da so pri DMV100 zraven zajeta že tudi območja
odlaganja skalnih podorov, v nekaterih primerih pa ne zajamejo celotne površine izvorov. Do
takih razlik v glavnem prihaja zaradi razlikovanja v izoblikovanosti reliefa med različnimi DMV,
predvsem v vrednostih naklona. Pri manjših prostorskih ločljivostih so zaznane tudi manjše
spremembe v naklonih, posledično so lahko območja proženja zajeta bolj lokalno. Z
naraščanjem rastrske celice DMV pa spremembe v naklonu več niso zaznane na tako lokalni
ravni in so vrednosti rastrskih celic posplošene (glede na npr. povprečno, maksimalno,
minimalno vrednost okolice), posledično pa pri večjih prostorskih ločljivostih prihaja do
površinsko večjega zajema. Test občutljivosti sicer pokaže največjo verjetnost pravilnega
napovedovanja območij proženja DMV12,5 in DMV25, vendar le zaradi tega, ker so površine
teh izvorov toliko večje, da je sama verjetnost, da se bodo naključne točke uvrstile na območje
izvorov.
Prostorsko in površinsko se še najbolj ujemajo območja proženja med DMV1 ter DMV5 in
DMV12,5. Na območju največje gostote izvorov DMV1 lahko vidimo, da izvori DMV5 in
DMV12,5 zajamejo vse izvore DMV1 ter da so zvezni. Še zmeraj pa so nekateri pravilno zajeti
izvori izločeni samo na DMV1, kjer do izraza pride visoka prostorska ločljivost DMV (slika 42).
Izvori na DMV5 in DMV12,5 so zelo podobni, le da je na DMV5 obseg izvorov prostorsko bolj
omejen in njihova površina manjša v primerjavi z DMV12,5. Že v osnovi sta DMV5 in DMV12,5
blizu, saj je DMV12,5, prevzorčen na ločljivost 5 m, predstavljal osnovo za izdelavo DMV5
(Podobnikar, 2008).
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Slika 42: Primer pravilno izločenih območij proženja skalnih podorov, ki so bili izločeni le na DMV1. Gre za
površinsko manjša območja (<50 m2), ki na preostalih DMV-jih niso bili izločeni zaradi manjše prostorske
ločljivosti.

Številčnost posameznih območij proženja skalnih podorov je največja pri DMV1, ki ima kar
16761 izvorov, od tega jih ima 14984 površino manjšo od 100 m2. Večja frekvenca izvorov je
v večji meri odvisna od manjše celice DMV-ja, pri čemer so reliefne značilnosti površja bolje
predstavljene. Posledično več manjših rastrskih celic ustreza pogojem območij proženja, ki so
površinsko manjša v primerjavi s preostalimi DMV. Izločeni izvori so tako bolj lokalni,
prostorsko omejeni in ločeni. Zaradi boljše prostorske ločljivosti je bilo izločenih kar nekaj
pravilnih izvorov, ki so bili izločeni samo na DMV1, s čimer ima DMV1 najboljšo zmožnost
prepoznavanja območij proženja skalnih podorov.
Pri omenjenem pa je potrebno upoštevati še dejstvo, da tudi ob večji prostorski ločljivosti
DMV-ja prihaja do napak, ki krivijo realno podobo (slika 43). Na DMV1 tako izstopajo
predvsem manjši in nepovezani izvori, ki se navidezno nahajajo na naključnih mestih. Večina
takih izvorov se nahaja na območju morfometrične enote fliš na območju Vipavske doline, v
manjšem deležu pa tudi na območju morfometrične enote apnenec. Kljub temu da smo v
procesu izločanja območij proženja skalnih podorov izločili območja manjša od 10 m 2 in
vmesna območja znotraj izvorov manjša od 10 m2, ravno z namenom izločitve »antropogenih
izvorov«, pa še vedno najdemo manjše izvore, ki so posledica le-teh. Ob podrobnejšem
pregledu namreč ugotovimo, da se večina takih izvorov pojavlja ob antropogenih objektih
(npr. objekti znotraj naselij, cestni nadvozi in predori), najdemo pa jih tudi ob npr. brežinah
vodotokov, na območju trajnih nasadov, na območju kraškega reliefa v vrtačah ter ob napakah
DMV-ja. Izvori, izločeni na tovrstnih območjih, v realnem stanju torej ne predstavljajo območij
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proženja skalnih podorov in bi jih bilo potrebno izločiti. Hkrati bi morda morali izbrati obraten
način izločanja manjših območij proženja skalnih podorov, tako da bi najprej območja znotraj
območij proženja skalnih podorov in šele na to izločili območja proženja skalnih podorov,
manjših od 10 m2. Morda bi bilo smiselno dvigniti mejo 10 m2, saj so napačne površine očitno
večje kot uporabljena površina izločitve. Vendar pa se ob tem že pojavi nevarnost izločitve
pravih območij proženja skalnih podorov.
Slika 43: Primer območij proženj skalnih podorov na DMV1, ki realno ne spadajo med območja proženja: A –
izvori izločeni na območju avtocestnega viadukta in predora; B – izvori izločeni znotraj vrtač; C – izvori izločeni
zaradi napak na DMV1.

Bolj smiselna rešitev bi morda bila dvig MVN, nad katero se pojavlja verjetnost proženja
skalnih podorov. Največ površinsko manjših območij proženja skalnih podorov se namreč
nahaja na območju morfometrične enote fliš, kar pomeni da s trenutno MVN zajamemo
večino napačnih območij. Z dvigom MVN se tovrstna območja morda več ne bi uvrščala med
izvore. Višja MVN bi tako lahko površinsko zmanjšala območja proženja skalnih podorov pri
DMV-jih z manjšo prostorsko ločljivostjo, s čimer bi se rezultati teh bolj približali realnosti.
Hkrati pa bi zaradi majhne razlike v MVN med obema morfometričnima enotama (1°) lahko
uporabili enako MVN za obe enoti. Za izračun MVN bi uporabili primarno enačbo za izračun
MVN ob upoštevanju prostorske ločljivosti DMV (Bauerhansl in sod., 2010):
𝑴𝑽𝑵 𝑫𝑴𝑽𝒙(°) = 55° 𝑥 (𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑘𝑎 𝑙𝑜č𝑙𝑗𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡 𝐷𝑀𝑉𝑥)−0.075
Enačba 8

s čimer bi MVN v povprečju dvignila za 7° (preglednica 17).
Preglednica 17: MVN, ki bi jih dobili ob izračunu po primarni enačbi za določanje MVN glede na prostorsko
ločljivost DMV.

MVN glede
enačbo (°)

na

DMV1 DMV5 DMV12,5 DMV25 DMV100
primarno
55
49
46
43
39
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Ekspozicija površja območij proženja skalnih podorov se med DMV1 in preostalimi DMV-ji v
povprečju razlikuje za 26,63°, vendar kljub takim razlikam pri območjih premeščanja in
odlaganja ni mogoče zaznati velikega razkoraka. Ob združevanju večjega števila soležnih
izvorov se območja premeščanja in odlaganja združijo ter prekrivajo, posledično pa do večjih
razhajanj med različnimi prostorskimi ločljivostmi ne prihaja. Območja premeščanja in
odlaganja so prostorsko primerljiva ter se pomembneje razlikujejo le v številu prehodov
skalnih gmot, kar pa ni odvisno od ekspozicije površja. Do večjih razhajanj pri območjih
premeščanja in odlaganja skalnih podorov zaradi razlik v ekspoziciji prihaja le na nivoju
individualne izvorne celice, kjer ni učinka združevanja območij premeščanja in odlaganja
drugih izvorov (slika 44). Sama ekspozicija se v teh primerih pokaže kot zelo relevantna, kar
se kaže v tem, da imajo območja predvsem v primerjavi DMV1 proti ostalim DMV nizek delež
ujemanja v površini.
Slika 44: Primeri, kjer se ekspozicija enakih izvornih točk med DMV1 in preostalimi DMV-ji razlikuje povprečno
za več kot 40°. Območja premeščanja in odlaganja se popolnoma razlikujejo med DMV1 in preostalimi DMVji, najbolj med sabo sovpadajo DMV5, DMV12,5 in DMV25, medtem ko ima DMV100 svojevrstno obliko
območja.

8.2 Območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov
Skupna površina območja premeščanja in odlaganja je največja pri DMV1, kar je posledica
največje številčnosti območij proženja skalnih podorov, kljub temu da so ti v primerjavi s
preostalimi prostorskimi ločljivostmi najmanjši. Glavna razlika med DMV1 in preostalimi DMV
je na območju morfometrične enote fliš, kjer ima DMV1 petkrat več izvorov od preostalih.
Razporeditev velikosti posameznih območij premeščanja in odlaganja za posamezne
prostorske ločljivosti kaže velika odstopanja: le DMV1 in DMV5 imata enakomernejšo
razporeditev številčnosti območij glede na površino. Pri preostalih DMV-jih pa je razporeditev
neenakomerna, saj so območja premeščanja in odlaganja bolj sklenjena, posledično pa je
številčnost teh območij manjša, površina pa večja. Omenjeno je posledica večje velikosti
rastrske celice, saj je zaradi tega številčno manj območij proženja skalnih podorov, hkrati pa s
tem obstaja večja verjetnost združevanja sosednjih območij premeščanja in odlaganja, ki se
morda pri večji prostorski ločljivostih ne bi združile. Točnost napovedi in stopnja občutljivosti
sta pri območjih premeščanja in odlaganja skalnih podorov večji kot pri območjih proženja,
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kar je posledica tega, da so sama območja premeščanja in odlaganja površinsko večja ter
prostorsko med sabo sovpadajo v večjem deležu.
Pri različnih prostorski ločljivosti DMV pridejo razlike najbolj do izraza pri številu prehodov
skalnih gmot. Največ posameznih celic je pri večji prostorski ločljivosti in obratno pri
najmanjši, vloge pa se logično obratne, ko primerjamo prispevne površine skalnih gmot. Kljub
temu večjo verjetnost pravilnosti lahko pripišemo večjim prostorskim ločljivostim, saj so pri
manjših prostorskih ločljivostih območja proženja bolj posplošena ter obstaja večja
verjetnost, da so zaradi večje velikosti celice med njimi zajeta že območja premeščanja in
odlaganja. Pri interpretaciji števila prehodov skalnih gmot moramo upoštevati še dejstvo, da
sami rezultati v našem primeru ne odražajo celotnega potencialnega števila prehodov skalnih
gmot. Pred pričetkom modeliranja smo zaradi hitrejše obdelave podatkov izbrali možnost, ki
pri modeliranju območij premeščanja in odlaganja upošteva le izvorne celice na zgornji meji
območja proženja skalnih podorov. Torej, vrednosti v našem primeru predstavljajo le tiste
skalne gmote, ki se nahajajo na samem skrajnem zgornjem robu območij proženja (slika 45 c). Za bolj realno primerjavo celotnega potencialnega števila bi morali pri modeliranju izbrati
možnost, da programsko orodje upošteva vse izvorne celice (slika 45 – a). Poudarek naše
raziskave je bil predvsem na prostorski primerjavi območij premeščanja in odlaganja skalnih
podorov, pri čemer pa so območja, ne glede na to, katere izvore se upošteva, enaka. Ker gre
za ocenjevanje celotnega potencialnega števila skalnih podorov, je omenjene rezultate
skorajda nemogoče preveriti na terenu. Smiselno bi bilo preveriti, kje se nahajajo območja
največjih frekvenc skalnih podorov in kako se le-ta skladajo z modeliranimi rezultati različnih
prostorskih ločljivosti.
Slika 45: Primer določitve izvornih celic, ki ležijo na stiku izvorov in »neizvorov«: a) vsaka izvorna celica (modre
barve), ki se meji na »neizvorno« celico (bele barve), b) predstavlja mejno območje izvorov, c) pri končnem
številu prehodov skalnih gmot pa so v našem primeru bile upoštevane samo celice za zgornji meji.

Prirejeno po: Jaboyedoff, Labiouse, 2011.

Maksimalna dolžina območij odlaganja skalnih podorov je pri vseh prostorskih ločljivostih
podcenjena. Najboljše rezultate modeliranja je v tem pogledu na podlagi štirih popisnih
ploskev skalnih podorov dosegla DMV100. Le-ta torej dosega v omenjenih primerih najdaljša
območja odlaganja in predstavlja večja odstopanja v primerjavi s preostalimi DMV-ji
(povprečna maksimalna razdalja znaša 30,3 m), ki se med sabo v različnih kombinacijah
razlikujejo za povprečno maksimalno razdaljo 10 m. Na podlagi terenskega popisa smo tako
ugotovili, da nam najmanjša prostorska ločljivost daje najboljše dolžine odlaganja skalnih
podorov, vendar pa to dejstvo težje posplošimo za celotno območje odlaganja skalnih
podorov DMV100. Meje odlaganja DMV100 so posplošene najbolj od vseh prostorskih
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ločljivosti ter v primerjavi z realnim stanjem na terenu potekajo nenaravno. Sama oblika meja
je namreč odraz velikosti rastrske celice in je posledično izstopajoče oglate oblike. Tako bi v
primeru, če bi naša testna območja bila premaknjena za 100 metrov bolj severozahodno ali
jugovzhodno, rezultati uspešnosti napovedi dolžine odlaganja lahko bili popolnoma drugačni.
Pri DMV100 že ena sama dodatna rastrska celica predstavlja dodatnih 100 metrov dolžine
območja odlaganja, kar pomeni da obstaja večja stopnja napake napovedi. In četudi bi se
glede na lastnosti površja premeščanje skalnih podorov zaustavilo že prej, pa se zaradi
povprečnih vrednosti nadmorskih višin točka zaustavitve avtomatsko podaljša. Dejstvo, da so
območja odlaganja podcenjena v tem primeru »pomaga« v prid DMV100, ker se meja v
primerjavi s preostalimi prostorskimi ločljivostmi prestavi nižje. Kako podcenjevanje modela
pri območjih odlaganja skalnih podorov »pripomore« k boljšim rezultatom DMV100 je vidno
na grafikonu 11, kjer je prikazano, za koliko so dejansko na ravni individualnega območja
proženja ter območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov daljša območja odlaganja
skalnih podorov. Omenjeno se kaže tudi pri rezultatih terenskega popisa skalnih podorov, saj
so v primerih, ko je meja odlaganja pri DMV100 »notranji kot« rastrske celice, maksimalne
dolžine odlaganja najbolj natančne, kadar pa je »zunanji kot« pa spadajo med najslabše (slika
46). Da bi pa lahko z večjo verjetnostjo trdili, da so rezultati napovedi dolžine meje odlaganja
pri DMV100 boljši, bi morali primerjati rezultate večjega števila popisnih ploskev, kot smo jih
v našem primeru.
Slika 46: Prikaz potek mej območij odlaganja različnih prostorskih ločljivosti DMV. Najbolj niha meja DMV100,
ki ima najbolj ostre in nenaravne meje. Rdeča oznaka prikazuje mejo DMV100, ko je meja »notranji kot«
rastrske celice in bodo rezultati dolžine območij odlaganja spadali med najboljše. Rumena oznaka prikazuje
mejo DMV100, ko je meja »zunanji rob« rastrske celice in bodo rezultati dolžine območij odlaganja v
primerjavi s preostalimi prostorskimi ločljivostmi spadali med najslabše.
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V primerjavi DMV100 s preostalimi prostorskimi ločljivostmi so rezultati najmanj zanesljivi,
kajti razlike med preostalimi ločljivostmi so konstantne in se razlikujejo v manjšem deležu
med različnimi popisnimi ploskvami v primerjavi z DMV100. Razlike v naklonu površja so na
območjih odlaganja, kjer je relief manj razgiban kot pri izvornih območjih, manjše med
različnimi DMV-ji, posledično so manjše tudi razlike v mejah različnih DMV-jev.
Za kot energijske linije smo na proučevanem območju uporabili najbolj pogosto rabljeno
vrednost v literaturi, in sicer 32°, vendar se ta očitno ni pokazala kot najbolj ustrezna. Ker so
bile vrednosti dolžine odlaganja skalnih podorov za vse prostorske ločljivosti podcenjene, bi
bilo bolje uporabiti manjši kot energijske linije (28–30°), ki je prilagojen glede na
morfometrične lastnosti površja. Nadalje bi bilo smiselno najti optimalne kote linije gibanja
za različne prostorske ločljivosti, podobno kot so različne MVN za območja proženja skalnih
podorov.
Dodaten vzrok, zakaj je v določenih primerih napoved dolžine odlaganja skalnih podorov
lahko podcenjena, so tudi spremembe v površju, in sicer ponovno dvigovanje površja in s tem
zviševanje vrednosti naklona. V modelu se namreč premeščanje materiala vrši tako dolgo,
dokler se naklon površja ne uravna in skalna gmota ne izgubi energije. Če pa bi se naklon
površja po območju uravnave ponovno pričel rahlo dvigovati in kmalu po tem spet spuščati,
bi se skalne gmote lahko ustavile tudi višje, česar pa model v nekaterih primerih ne upošteva.
Spet v drugih primerih lahko pride do situacije, ko se območje premeščanja in odlaganja lahko
kar nadaljuje »skozi« tovrstna območja (Berger, 2017). Omenjena težava predčasne
zaustavitve je deloma bila zaznana na območju popisne ploskve 2, kjer se relief po zaključku
modelirane meje odlaganja skalnih podorov prične rahlo dvigovati (manjše konkavno
območje). Vendar so te spremembe v reliefu očitno tako majhne, da niso bile zaznane niti na
DMV1 in bi se v primeru nižje vrednosti kota energijske linije območje odlaganja skalnih
podorov zaključilo kasneje.

8.3 Vpliv kakovosti DMV na modeliranje skalnih podorov
Na uspešnost modeliranja je poleg same prostorske ločljivosti ključen še vpliv kakovost DMVjev. Pomemben je način izdelave posameznega DMV-ja, kakovost virov izdelave, format
zapisa, kakovost in količina uporabljenih virov na določenem območju (Podobnikar, 2008).
Kot zelo pomemben dejavnik vpliva na rezultate modeliranja se lahko v prvi vrsti pokaže že
sama izbira vira DMV-ja. V Sloveniji imamo na voljo dva vira, kjer lahko brezplačno dostopamo
do DMV-jev, in sicer:
 na portalu e-prostor, Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), kjer so na voljo
že izdelani DMV5, DMV12,5, DMV25 in DMV100 v formatu XYZ in
 na spletni strani Atlas okolja, Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), kjer lahko
pridobimo že izdelan DMR prostorske ločljivosti 1 x 1 m ali ga izdelamo na podlagi
LiDAR-skih točk, ki so v formatu OTR (georeferenciran oblak točk reliefa, kjer so
shranjene samo točke, ki so klasificirane kot tla) ali formatu GKOT (georeferenciran in
klasificiran oblak točk, v katerem so točke klasificirane na tla, stavbe in tri različne tipe
vegetacije) (Navodila za prenos…, 2017).
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DMV-je različnih prostorskih ločljivosti tako lahko izdelamo sami na podlagi LIDAR-skih točk,
kjer bo na končen rezultat modeliranja lahko vplivala izbira metode dodelitve vrednosti točk
nadmorske višine posamezni rastrski celici (npr. ali bo pripisana maksimalna, minimalna,
povprečna, najpogostejša itd. vrednost točk). Glede na metode izdelave DMV, se lahko
pomembno razlikujejo vrednosti nadmorskih višin, kar lahko vpliva tudi na vrednosti naklonov
in ekspozicije, ki so v našem primeru pomembne za modeliranje območij proženja ter območij
premeščanja in odlaganja skalnih podorov. Tako lahko dodatno vplivamo na spremembe pri
rezultatih modeliranja oziroma morebitne spremembe v različnih prostorskih ločljivosti.
Drugi pomemben dejavnik je sama kakovost že izdelanih DMV-jev, saj vsi niso najbolj primerni
za modeliranje geomorfoloških pojavov, kar se je pokazalo tudi pri modeliranju območij
proženja ter območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov. Za izdelane DMV-je na
območju Slovenije velja da je (Podobnikar, 2008):
 DMV5 v primerjavi z DMV12,5 statistično boljši ob upoštevanju višinske kakovosti
podatkov za vso Slovenijo, iz geomorfološkega vidika pa je DMV5 slabši od DMV12,5;
 DMV5 je manj primeren za večino prostorskih analiz in vizualizacij, za primernejšega
velja v primerih, ko geomorfološke značilnosti niso pomembne;
 DMV12,5 primernejši za analize na lokalnih območjih, kjer je kakovost večja (npr.
Ljubljana), manj pa je primeren za hribovita območja;
 DMV25 je uporabnejši za analize na ravni regij ter zahtevnejše analize na ravni celotne
države, njegova glavna prednost je visoka lokalna višinska natančnost, največja
pomanjkljivost pa geomorfološka nehomogenost;
 DMV100 primeren le za analize na ravni celotne države.
Kot glavno prednost DMV1 lahko uvrstimo natančnost geomorfoloških lastnosti, ki pridejo do
izraza ravno zaradi tako majhne rastrske celice. Glavna slabost pa so napake na samem LIDARskem modelu, ki so v našem primeru imele velik vpliv pri procesu določanja območij proženja
skalnih podorov. Primerjava med DMV5 in DMV12,5 kaže na primerljivo uspešnost obeh,
predvsem pri območjih proženja skalnih podorov, kljub temu da naj bi bil DMV5 iz
geomorfološkega vidika slabši. V primerjavi z območji proženja na DMV1 ter v primerjavi z
ortofoto posnetki, se območja proženja na DMV5 in DMV12,5 prostorsko ujemajo, razlike so
le v površini ter na območju morfometrične enote fliš, kjer je teh območij manj. DMV25 se je
na omenjeni regionalni ravni izkazal kot primeren, saj ima na območju proženja primerljive
rezultate z DMV1, DMV5 in DMV12,5, le da so površine izvorov površinsko večje in da
manjkajo manjši izvori. Kot najbolj neprimeren za določanje območij proženja se je izkazal
DMV100, kjer je zajem območij proženja preveč posplošen in površinsko absolutno prevelik.
Območja premeščanja in odlaganja med različnimi prostorskimi ločljivosti kažejo na manjša
odstopanja, saj na večjih območjih le-ta sovpadajo (slika 47), pri dolžini meje odlaganja pa so
razlike minimalne. Izstopa predvsem DMV100, in sicer zaradi prevelike posplošitve območij
premeščanja in odlaganja.
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Slika 47: Neposredna primerjava največjega območja premeščanja in odlaganja med DMV1, DMV5, DMV12,5
in DMV25.

Pomembno težo pri odločitvi za uporabo določene prostorske ločljivosti DMV imata lahko še
časovna omejitev oziroma trajanje postopka modeliranja in omejitev strojne opreme. Čas
modeliranja je v primeru naše raziskave pomembne razlike pokazal pri modeliranju območij
premeščanja in odlaganja skalnih podorov, medtem ko pri določanju območij proženja med
različnimi prostorskimi ločljivostmi ni bilo večjih odstopanj. Pri modeliranju območij
premeščanja in odlaganja skalnih podorov bo pri časovni obdelavi imelo največjo vlogo število
območij proženja skalnih podorov. Večje število teh območij bo pomenilo daljši čas
modeliranja, le-ta pa močno upade z zmanjševanjem prostorske ločljivosti že iz DMV1 na
DMV5 (za 99 %) (grafikon 12). Za modeliranje območij premeščanja in odlaganja skalnih
podorov na DMV1 smo skupno potrebovali 436 ur in 39 minut, torej več kot 18 dni, pri DMV5
pa že časovna obdelava upade na eno uro. Še krajši čas obdelave je pri manjših prostorskih
ločljivostih: DMV12,5 traja 3 minute, DMV25 in DMV100 pa za modeliranje rabita le nekaj
sekund. Modeliranje je potekalo na povprečni programski opremi, brez posebnih strojnih
zahtev. Poleg tega smo morali proučevano območje na DMV1 razdeliti na 119 manjših
območij, modelirati vsako posebej in jih kasneje združiti, kajti programsko orodje zaradi
velikosti podatkov ni zmogel modelirati na celotnem območju. Pri ostalih prostorskih
ločljivostih območja ni bilo potrebno deliti.
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Grafikon 12: Prikaz upadanja časa potrebnega za modeliranje območij premeščanja in odlaganja skalnih
podorov z upadanjem prostorske ločljivosti DMV.

Zaradi omejitve obdelave večje količine podatkov je potrebno pred začetkom modeliranja
dobro pretehtati naslednja dejstva:
 koliko časa imamo za raziskavo,
 za kakšne namene bodo uporabljeni rezultati in
 kako dobro prostorsko natančnost dejansko potrebujemo.
Omenjena dejstva so nam lahko vodila pri odločitvi, katero prostorsko ločljivost DMV bomo
uporabili v raziskavi. Na podlagi naših rezultatov lahko sklenemo, da so, kot že omenjeno,
najbolj primerljivi rezultati DMV1, DMV5, DMV12,5 in DMV25, medtem ko DMV100 ne bi
uporabili za ponovno modeliranje. Torej, če bi se odločali med omenjenimi prostorskimi
ločljivostmi bi priporočali:
 Uporabo DMV1 na lokalni ravni, kjer je zahtevana večja natančnost rezultatov, saj
bomo npr. ocenjevali ogroženost naselij in infrastrukture ter morebitne potrebne
tehnične ukrepe za zaščito pred skalnimi podori. DMV1 zazna največ potencialno
nevarnih območij proženja skalnih podorov ter območij premeščanja in odlaganja
skalnih podorov, posledično pa lahko na lokalni ravni najbolje predstavi vse morebitne
nevarnosti.
 Uporabo DMV5 na občinski ravni, kjer še zmeraj potrebujemo podrobnejši prikaz
potencialne ogroženosti pred skalnimi podori, saj le-ta v primerjavi z DMV1 sicer zazna
nekoliko manj območij proženja skalnih podorov, vendar še zmeraj zazna najbolj
ključna območja proženja ter območja premeščanja in odlaganja skalnih podorov
največjih frekvenc.
 Uporabo DMV12,5 ali DMV25 na regionalni in državni ravni, kjer potrebujemo le
splošen pregled potencialne nevarnosti pred skalnimi podori, lokacijska točnost pa ni
več ključni namen modeliranja. Obdelava podatkov je najmanj zahtevna tako iz
časovnega vidika kot tudi z vidika strojnih zahtev, rezultati pa so primerljivi z DMV1 in
DMV5.
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ZAKLJUČEK
Skalni podori spadajo med potencialno uničujoče naravne nesreče, kajti gre za izredno hiter
pobočni proces, ki lahko v kratkem času prepotuje dolge razdalje. Posledično je ključno, da
prepoznamo potencialna območja proženja, premeščanja in odlaganja skalnih podorov. To
nam omogočajo različni prostorski modeli, s pomočjo katerih taka območja lahko
prepoznamo. Prostorski modeli so zelo občutljivi na vhodne podatke, še najbolj od digitalnega
modela višin (DMV), ki predstavlja glavne morfološke lastnosti površja, ključne pri
modeliranju tovrstnega geomorfološkega pojava. Zatorej se je tema magistrskega dela
nanašala na preučevanja vpliva različne prostorske ločljivosti DMV na modeliranje tako
območij proženja kot tudi območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov. Za določanje
območij proženja skalnih podorov smo uporabili kombinacijo različnih orodij v programskem
orodju ArcMap, modeliranje območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov pa je
potekalo v programskem orodju Conefall. Le-to je prijazno uporabniku, saj je prosto
dostopno, kot vhodni podatek v model pa potrebujemo le območja proženja skalnih podorov
in DMV, s čimer je primeren za modeliranje na regionalnem nivoju in primerjavo rezultatov
različnih prostorskih ločljivosti DMV. Kot območje proučevanja smo izbrali občino Vipavo, in
sicer zaradi nariva trdih karbonatnih kamnin (apnenec, dolomit) na mehkejše, manj odporne
karbonatne kamnine (fliš), posledično pa se na izbranem območju nahaja žarišče proženja
skalnih podorov.
Za dosego namena magistrskega dela smo si določili več ciljev, ki so nam predstavljali vodila
pri raziskavi. V nadaljevanju so predstavljeni dosežki posameznih ciljev.
1. Predstavitev uveljavljenih metod, ki se uporabljajo za modeliranje skalnih podorov.
V magistrskem delu smo predstavili osnovne principe, ki se uporabljajo pri modelih proženja,
premeščanja in odlaganja skalnih podorov. Dispozicijski modeli se uporabljajo za določanje
potencialnih območij proženja skalnih podorov, med pogostejše pa spadajo: določitev
območij na topografskih kartah, določitev mejne vrednosti naklonov (MVN) in morfometrična
analiza naklonov. Empirični modeli se uporabljajo za modeliranje območij premeščanja in
odlaganja skalnih podorov, ki temeljijo na povezavi med topografskimi dejavniki in
horizontalno razdaljo, ki jo prepotujejo skalni podori. Pogosti dejavniki izračuna so
geometrijski kot, kot energijske linije, srednji naklon in senčni naklon (npr. Flow-R). Med
omenjen tip modela se uvršča tudi v raziskavi uporabljen Conefall. Procesni modeli simulirajo
gibanje skalnega podora in mu določijo potencialne poti oziroma trajektorije gibanja. Večina
tovrstnih modelov je dvodimenzionalnih (npr. ROCKFALL, RocFall), nekaj pa jih je tudi
tridimenzionalnih (npr. RockyFor3D, RAMMS::Rockfall, RockFall Analyst, STONE). Zadnjo
skupino modelov predstavljajo GIS modeli, kamor se uvrščajo vsi modeli, ki temeljijo na
geografskih informacijskih sistemih (npr. RockFall Analyst).
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2. Pregled do sedaj uporabljenih metod modeliranja skalnih podorov v Sloveniji ter
izdelava karte, ki prikazuje že analizirana območja.
Na območju Slovenije se med najpogosteje uporabljene metode za določanje območij
proženja skalnih podorov še zmeraj uvrščajo terenske metode. Poleg terenskih metod, so bile
uporabljene še metoda ponderiranja in metoda matrik (Zorn, Komac, 2004), metoda mejne
vrednosti naklona – MVN (Skudnik, 2008; Skudnik, Kušar, 2011; Guček, 2016), morfometrična
analiza naklonov površja (Kobal, Gantar, 2016) ter Newmarkova metoda za določanje
potencialnih obpotresnih območij proženja skalnih podorov (Komac, 2015). Med empiričnimi
modeli je bil najpogosteje uporabljen model Conefall (Skudnik, Kušar, 2011; Guček, 2016).
Med procesnimi modeli prevladujeta model Rockfall (Smrdelj, 2005; Koren, 2005; Štampe,
2006; Mikoš in sod., 2006) in RocFall ( Ivnik, 2009; Peternel, 2010; Čarman, Peternel, 2010;
Rozina, 2016). Območja proženja, premeščanja in odlaganja se je v največjem deležu
modeliralo na območju slovenskih Alp (karta je predstavljena v poglavju 3).
3. Določiti območja proženja skalnih podorov z uporabo geografskih informacijskih
sistemov za izbrano območje Slovenije na podlagi digitalnega modela višin različnih
prostorskih ločljivosti (1 m, 5 m, 12,5 m, 25 m in 100 m).
Potencialna območja proženja skalnih podorov smo določili na podlagi morfometrične analize
naklonov površja, kjer smo v prvem koraku območje proučevanja razdelili na dve
morfometrično homogeni enoti, ki smo ju poimenovali po prevladujoči kamnini
(morfometrična enota apnenec in fliš). Morfometrično analizo naklonov površja smo
izračunali na podlagi DMV1, za preostale prostorske ločljivosti pa na podlagi enačbe, ki opisuje
zmanjševanje mejne vrednosti naklona (MVN) na podlagi zmanjševanja prostorske ločljivosti
DMV. Sledila je izločitev območij proženja na vseh prostorskih ločljivostih DMV. Glavni
rezultat predstavlja pet kart, kjer vsaka prikazuje območja proženja skalnih podorov za svojo
prostorsko ločljivost.
4. Modeliranje odlaganja skalnih podorov z uporabo programskega orodja Conefall za
izbrano območje Slovenije na podlagi digitalnega modela višin različnih prostorskih
ločljivosti (1 m, 5 m, 12,5 m, 25 m in 100 m).
Pri modeliranju območij premeščanja in odlaganja smo za kot energijske linije določili 32°,
hkrati pa smo določili še lateralni kot odlaganja skalnih gmot ±16°. Pri modeliranju območij
na DMV1 smo morali proučevano območje razdeliti na 119 manjših območij, saj programsko
orodje ni zmoglo obdelati take količine podatkov na enkrat, samo modeliranje za DMV1 je
tako skupno potekalo kar 436 ur in 39 minut. Pri preostalih prostorskih ločljivostih smo lahko
modelirali na celotnem območju hkrati, čas obdelave pa je bil več kot 99 % krajši (DMV5 – 1
ura in 2 minuti, DMV12,5 3 minute, DMV25 19 sekund, DMV100 1 sekunda). Glavni rezultat
je pet kart območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov za vsako prostorsko ločljivost
posebej.
5. Primerjava modeliranih napovedi območij proženja ter območij premeščanja in
odlaganja skalnih podorov za različne prostorske ločljivosti DMV.
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Za območja proženja skalnih podorov smo ugotovili, da je bilo številčno največ območij
proženja na območju obeh morfometričnih enot izločeno na DMV1 (78,1 % površin na
apnencu, 21,9 % na flišu), kjer so zaradi visoke prostorske ločljivosti izločene tudi posamezne
skale in skalni klifi. Na preostalih prostorskih ločljivostih se številčnost izvorov na obeh
morfometričnih enotah zmanjša, največ v primerjavi z DMV1 na območju morfometrične
enote fliš. Na območju morfometrične enote fliš se tako na DMV12,5 nahaja le 4,3 %, DMV25
4,9 % in DMV5 4,3 % območij proženja, medtem ko na DMV100 niso bili izločeni. Površinsko
gledano ima največji delež območij proženja DMV100 – ta pa upada s povečevanjem
prostorske ločljivosti DMV. Prevladujoča ekspozicija je pri vseh prostorskih ločljivostih
jugozahodna, v primerjavi med DMV1 in preostalimi prostorskimi ločljivostmi pa se
ekspozicija povprečno razlikuje za 24,7°.
Na območjih premeščanja in odlaganja skalnih podorov je bilo največje število prehodov
skalnih gmot bilo modelirano na največji prostorski ločljivosti in najmanj na najmanjši
prostorski ločljivosti, ob upoštevanju površine prispevnih območij skalnih gmot pa velja
obratno. Po površini so območja premeščanja in odlaganja med različnimi prostorskimi
ločljivostmi skladna, do odstopanj prihaja na mejnih območjih ter v primerih, ko so bila izvorna
območja izločena le na DMV1. DMV100 ima manjšo ujemanje s preostalimi prostorskimi
ločljivostmi, kar je posledica slabšega zajema območij proženja skalnih podorov. Skupna
površina območij premeščanja in odlaganja je največja pri največji prostorski ločljivosti ter
upada z zmanjševanjem le-te; enak trend velja za številčnost posameznih območij
premeščanja in odlaganja skalnih podorov. Na podlagi terenskega kartiranja skalnih podorov
smo ugotovili, da model pri vseh prostorskih ločljivostih DMV podcenjuje maksimalno dolžino
odlaganja skalnih podorov. Najdaljšo dolžino odlaganja skalnih podorov dosega DMV100, saj
se največji delež kartiranih enot nahaja znotraj modelirane meje odlaganja, hkrati pa ima
najkrajšo povprečno razdaljo med modelirano mejo in kartiranimi skalnimi gmotami. Meja
DMV100 popolnoma odstopa od meja preostalih prostorskih ločljivosti DMV, kjer so le-te bolj
usklajene, razlike med njimi pa ostajajo povprečno enake med različnimi območji.
6. Prispevek k večjemu razumevanju vpliva različne prostorske ločljivosti za določanje
območij proženja ter napovedi premeščanja in odlaganja skalnih podorov.
Različna prostorska ločljivost ključno vpliva na številčnost in površine tako območij proženja
kot območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov. Medtem ko se površina vseh območij
povečuje z zmanjševanjem prostorske ločljivosti DMV, se številčnost območij pri tem
zmanjšuje. Verjetnost za večjo stopnjo napake se pri območjih proženja z zmanjševanjem
prostorske ločljivosti povečuje, saj smo ugotovili, da so pri manjši prostorski ločljivosti v
nekaterih primerih med območja proženja uvrščena že območja odlaganja skalnih podorov.
Omenjeno je posledica večje razgibanosti reliefa, ki na večjih prostorskih ločljivostih zaradi
posploševanja (večje rastrske celice) ni več predstavljena dovolj natančno (največje napake v
primerjavi s preostalimi prostorskimi ločljivostmi na DMV100). Hkrati pa pri manjši prostorski
ločljivosti niso več izločena manjša območja, ki jih npr. DMV1 pravilno izloči. Pri manjši
prostorski ločljivosti obstaja možnost izločitve nepravilnih izvorov zaradi prevelike ločljivosti
(npr. cestni nadvozi, predori, brežine rek). Za zmanjšanje in odpravo tovrstnih napak bi se
lahko uporabile višje MVN. Razlike v ekspoziciji površja kljub večjem razlikovanju med DMV1
in preostalimi DMV, na ravni celotnih območij proženja nimajo pomembnejšega vpliva na
območja premeščanja in odlaganja, saj so zaradi učinka združevanja le-teh kljub razlikam
skladna. Ima pa pomembno vlogo na ravni individualnega območja proženja (ena rastrska
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celica), kjer pa se območja premeščanja in odlaganja bistveno razlikujejo glede na vrednosti
ekspozicije (večje razlike v primerjavi DMV1 proti ostalim prostorskim ločljivostim).
Enakomernejšo razporeditev velikosti posameznih območij premeščanja in odlaganja skalnih
podorov imata le DMV1 in DMV5, medtem je pri preostalih ločljivostih razporeditev
neenakomerna, saj so območja bolj sklenjena. Zaradi tega so območja premeščanja in
odlaganja bolj sklenjeno, posledično je številčnost manjša in površina večja. Omenjeno je
posledica večje velikosti rastrske celice, saj je zaradi tega številčno manj območij proženja
skalnih podorov, hkrati pa s tem obstaja večja verjetnost združevanja sosednjih območij
premeščanja in odlaganja, ki se morda pri večji prostorski ločljivosti ne bi združile. Pri
preverjanju maksimalne dolžine odlaganja skalnih podorov se je kot ključno izkazalo
preverjanje rezultatov modeliranja na terenu in sicer s popisom odloženih skalnih podorov na
izbranih popisnih ploskvah. Na podlagi treh popisnih območij smo sicer ugotovili, da se kot
najuspešnejši izkaže DMV100, po analizi poteka meje pa smo ugotovili, da temu ni nujno tako.
Namreč, pri DMV100 je meja območja odlaganja najbolj posplošena in v največji meri odvisna
od oblike rastrske celice ter v primerjavi s preostalimi DMV-ji ne poteka po logičnih reliefnih
mejah. Ob premiku popisnih ploskev ob meji bi se tako rezultati lahko popolnoma razlikovali,
na kar nakazujejo tudi rezultati ene izmed popisnih ploskev, kjer ima DMV100 daleč najslabše
rezultate. Uspešnost napovedi meje DMV100 je odvisna od tega, ali bo mejo predstavljal
»zunanji« ali »notranji kot« rastrske celice. Dejstvo, da model podcenjuje območja odlaganja
mu pomaga, saj se zaradi velikosti rastrske celice modelirane skalne gmote ustavijo kasneje,
kot bi se sicer. Da bi lahko trdili, da je DMV100 najboljši izmed vseh uporabljenih DMV-jev, bi
potrebovali pozitivne rezultate večjega števila popisnih ploskev. Meje med DMV1, DMV5,
DMV12,5 in DMV25 si na skupnih območjih odlaganja skalnih podorov sledijo, razlike med
njimi pa so majhne, kar pomeni, da so morfometrične lastnosti površja na manj razgibanem
reliefu med različnimi prostorskimi ločljivostmi dovolj dobro zastopane. Ker pa model
podcenjuje območja odlaganja skalnih podorov, bi morali za kot energijske linije izbrati kot
manjši od 32°, saj bi tako bila dolžina odlaganja daljša.
Pri izbiri prostorske ločljivosti DMV, ki jo bomo uporabili pri modeliranju območij proženja ter
območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov, je potrebno razmisliti še o primernosti
posameznih DMV glede na npr. kakovost izdelave, format zapisa, kakovost in količino
uporabljenih podatkov ter primernost za modeliranje določenih pojavov. Pomembno vlogo
pri izbiri imata še časovna razpoložljivost za izvedbo raziskave in omejitve strojne opreme.
DMV-ji visokih prostorskih ločljivosti so lahko podatkovno zajetni, posledično je časovna
obdelava podatkov daljša. Pred izvedbo raziskave je tako priporočljivo pretehtati, koliko časa
imamo na razpolago, v katere namene bodo uporabljeni rezultati in kako dobro prostorsko
ločljivost rezultatov potrebujemo. Na podlagi rezultatov naše raziskave bi DMV1 uporabili v
primeru analiz na lokalni ravni (npr. ocenjevanje ogroženosti infrastrukture, naselij za izvedbo
tehničnih ukrepov), DMV5 na občinski ravni (npr. prepoznavanje ključnih ogroženih območij)
ter DMV12,5/DMV25 na regionalni in državni ravni (splošen pregled nevarnosti zaradi skalnih
podorov). Za modeliranje območij proženja ter območij premeščanja in odlaganja skalnih
podorov ne bi priporočali uporabe DMV100 zaradi prevelike stopnje posplošitve rezultatov.
Prvo hipotezo – »Digitalni modeli višin z večjo prostorsko ločljivostjo boljše upoštevajo
lokalno izoblikovanost reliefa in s tem vplivajo na večjo uspešnost napovedovanja območij
proženja ter območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov kot tisti s slabšo
ločljivostjo« - lahko potrdimo. Najboljša prostorska ločljivost DMV, torej DMV1 se je res
izkazala kot tista, ki na reliefno bolj razgibanih območjih najbolje prikažejo morfometrične
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lastnosti površja. Omenjeno se je izkazalo predvsem pri območjih proženja skalnih podorov,
kjer smo ob primerjavi z ortofoto posnetki in ogledi na terenu ugotovili, da slednji izloči tudi
skale, skalne stene in klife, ki so manjši od 25 m2. Zaradi manjše velikosti rastrske celice so
zaznane vse manjše spremembe v naklonu površja, kar je najbolj vidno predvsem na območju
morfometrične enote fliš, kjer preostale prostorske ločljivosti zaradi prevelike posplošitve
niso prepoznale tako majhnih premikov v naklonu. Zaradi večjega števila prepoznanih območij
proženja skalnih podorov je posledično večja tudi uspešnost pri napovedovanju območij
premeščanja in odlaganja skalnih podorov, saj so le-ta prepoznana tam, kjer jih preostale
prostorske ločljivosti zaradi pomanjkanja območij proženja niso bile zmožne določiti.
Drugo hipotezo – »Prostorska ločljivost digitalnega modela višine ima večji vpliv pri
napovedi območij proženja skalnih podorov, medtem ko nima večjega vpliva pri napovedi
območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov« - lahko delno potrdimo. Največje razlike
so se med različnimi DMV-ji izkazale na območjih proženja skalnih podorov, kjer je relief
najbolj razgiban ter je višja hrapavost površja. Do razlik med različnimi prostorskimi
ločljivostmi prihaja tako v številu izvorov kot tudi pri njihovi površini. Območja so med
različnimi prostorskimi ločljivostmi najmanj skladna, tako lokacijsko kot površinsko, hkrati pa
so med območja proženja skalnih podorov na najmanjših prostorskih ločljivostih uvrščena že
območja premeščanja in odlaganja. Kot najuspešnejši se je pri prepoznavanju območij
proženja skalnih podorov izkazal DMV1, sledijo mu DMV5, DMV12,5 in DMV25, kot najslabši
se je izkazal DMV100. Torej del hipoteze, ki se nanaša na dejstvo, da ima prostorska ločljivost
večji vpliv pri napovedi območij proženja skalnih podorov, lahko potrdimo. Zaradi razlik v
prepoznanih območij proženja skalnih podorov, pa se pomembne razlike pojavljajo tudi pri
območjih odlaganja. Največje razlike so na območjih, kjer so bili pri večji prostorski ločljivosti
prepoznana območja proženja, ki pa na manjši prostorski ločljivostih od DMV1 niso bila
izločena. Na teh območjih se torej pojavljajo razlike že v tem, da so območja premeščanja in
odlaganja samo na najboljši prostorski ločljivosti (DMV1). Vendar pa na območjih
premeščanja in odlaganja, ki se pojavljajo na vseh prostorskih ločljivostih, lahko ugotovimo,
da so območja med seboj prostorsko primerljiva in da se minimalno razlikujejo maksimalne
dolžine odlaganja skalnih podorov. Torej na območjih, kjer je razgibanost površja manjša, do
večjih odstopanj ne prihaja. To dejstvo sicer velja le za prostorske ločljivosti DMV1, DMV5,
DMV12,5 in DMV25, medtem ko do večjih razlik prihaja pri najslabši prostorski ločljivosti
DMV100. Pri DMV100 je opazna prevelika posplošitev lastnosti površja (predvsem
razgibanost), pri čemer so meje območja odlaganja nelogične in ne sledijo izoblikovanosti
površja. S tem lahko sklenemo, da prostorska ločljivost DMV100 ni primerna za modeliranje
geomorfoloških pojavov na lokalni ravni. Torej, del hipoteze, ki se nanaša na dejstvo, da
prostorska ločljivost nima večjega vpliva pri napovedi območij odlaganja lahko le delno
potrdimo.
O vplivu prostorske ločljivosti digitalnega modela višin na rezultate modeliranja skalnih
podorov je tako v Sloveniji kot v tujini še precej neraziskanega. Naša raziskava posledično
prispeva k boljšemu razumevanju uporabe različnih prostorskih ločljivostih DMV za
modeliranje tovrstnih pojavov ter izgube informacij z zmanjševanjem prostorske ločljivosti.
Rezultati lahko služijo kot podpora odločanju pri izbiri ustrezne prostorske ločljivosti vhodnih
podatkov pri modeliranju skalnih podorov na določeni prostorski ravni in glede na
razpoložljivost strojne opreme, hkrati pa so uporabni za različne stroke, ki se ukvarjajo z
modeliranjem pobočnih procesov. Poudariti je potrebno še, da je pri tovrstnem prostorskem
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modeliranju ključna verifikacija rezultatov modeliranja na terenu, saj samo tako lahko
potrdimo zanesljivost rezultatov. Na podlagi ugotovitev naše raziskave bi nadaljnje
raziskovanje na tem področju usmerili še na iskanje ustreznejšega kota oziroma prilagoditev
kota linije gibanja za različne tipe površja (npr. razlike v razgibanosti reliefa, razlike med
različnimi kamninskimi podlagami) in raziskovanje, ali je potrebno kot energijske linije
prilagoditi na prostorsko ločljivost ali lahko uporabljamo enakega za različne za različne
prostorske ločljivosti DMV. Podobno raziskavo bi bilo potrebno izvesti še v procesnih, 3D
modelih (npr. RockyFor3D), ki so časovno še bolj potratni in zahtevajo boljšo strojno opremo.
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POVZETEK
Magistrsko delo se ukvarja s proučevanjem vpliva prostorske ločljivosti digitalnega modela
višin (DMV) na rezultate modeliranja območij proženja ter območij premeščanja in odlaganja
skalnih podorov. Za prikaz spreminjanja rezultatov smo uporabili DMV-je različnih prostorskih
ločljivosti za Slovenijo, in sicer 1 m, 5 m, 12,5 m, 25 m in 100 m (DMV1, DMV5, DMV12,5,
DMV25, DMV100). Za območje proučevanja smo izbrali občino Vipava, in sicer zaradi
pogostega pojavljanja skalnih podorov na stiku manj odpornih karbonatnih kamnin (fliš) in
odpornejših karbonatnih kamnin (apnenec, dolomit). Območja proženja skalnih podorov smo
modelirali na podlagi morfometrične analize naklonov. V prvem koraku smo območje
proučevanja na podlagi geoloških in pedoloških značilnosti razdelili na dve morfometrično
homogeni enoti (fliš in apnenec) ter v nadaljevanju s pomočjo Excelove aplikacije Histofit za
DMV1 izračunali mejno vrednost naklona (MVN) za vsako morfometrično enoto posebej
(vrednost 48° za enoto apnenec in 46° za enoto fliš). MVN za preostale prostorske ločljivosti
smo izračunali na podlagi MVN za DMV1 in enačbe, ki opisuje zniževanje MVN z
zmanjševanjem prostorske ločljivosti DMV. Na podlagi MVN smo s pomočjo programskega
orodja ArcMap izločili območja proženja skalnih podorov za vse prostorske ločljivosti. Sledilo
je modeliranje območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov za vse prostorske ločljivosti
v programskem orodju Conefall, kjer smo uporabili kot energijske linije 32°, lateralni kot
odlaganja ±16°, glavna vhodna podatka v model pa sta bila rastrska sloja območij proženja
skalnih podorov in DMV.
Glavni rezultat je pet kart območij proženja ter pet kart območij premeščanja in odlaganja
skalnih podorov za vse uporabljene prostorske ločljivosti DMV. Za območja proženja skalnih
podorov smo ugotovili, da ima najmanjša prostorska ločljivost številčno največ območij
proženja, po površini pa imajo največja območja najslabšo prostorsko ločljivost. Območja
proženja skalnih podorov so prostorsko primerljiva med različnimi prostorskimi ločljivostmi
na območju morfometrične enote apnenec, medtem ko je bilo na morfometrični enoti fliš
skoraj 20 % več izvorov na DMV1 kot DMV5, DMV12,5 in DMV25, na DMV100 pa območja
proženja na območju morfometrične enote fliš niso bila izločena. V primerjavi med DMV1 in
preostalimi prostorskimi ločljivostmi prihaja do večjega razhajanja pri vrednostih ekspozicije
območij proženja skalnih podorov, kar pa nima pomembnejšega vpliva na razlikovanje
območij premeščanja in odlaganja različnih prostorskih ločljivosti DMV. Pomembne razlike
zaradi vrednosti ekspozicije izvornega območja se pojavljajo le na nivoju individualnega izvora
(ena rastrska celica), kjer ni učinka združevanja sosednjih območij premeščanja in odlaganja
skalnih podorov (nizek delež prostorskega ujemanja med območji premeščanja in odlaganja
med DMV1 in preostalimi DMV).
Pri območjih premeščanja in odlaganja skalnih podorov sta številčnost območij in njihova
površina največji na največji prostorski ločljivosti in z zmanjševanjem le-te upadata.
Enakomernejšo razporeditev posameznih območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov
imata le DMV1 in DMV5, medtem ko je pri ostalih neenakomerna. Omenjeno je posledica
večje velikosti rastrske celice pri manjših prostorskih ločljivostih, saj imajo že v osnovi manj
območij proženja, hkrati pa obstaja večja verjetnost združevanja sosednjih območij
premeščanja in odlaganja, ki se pri večji prostorski ločljivosti morda ne bi združile. Pomembne
razlike med različnimi prostorskimi ločljivostmi so tudi v številu prehodov skalnih gmot, ki je
odvisno od števila celic proženja, ki prispevajo k območjem premeščanja in odlaganja.
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Največje število prehodov skalnih gmot je na največji prostorski ločljivosti, najmanj pa pri
najmanjši; obratno pa velja za površino. Najdaljšo dolžino območja odlaganja dosega
DMV100, ki ima na podlagi terenskega kartiranja skalnih podorov najboljšo uspešnost
napovedi meje odlaganja skalnih podorov. Kljub temu DMV100 ne moremo označiti kot
najuspešnejšega modela, saj je meja DMV100 odraz oblike rastrske celice in ne sledi
lastnostim površja. Meje preostalih DMV-jev so med seboj bolj skladne, konstante in sledijo
topografskim lastnostim površja. DMV največje prostorske ločljivosti se je izkazal kot najbolj
natančen pri opisovanju izoblikovanosti površja, posledično pa prepozna tudi najmanjša
območja proženja skalnih podorov. Zaradi tega ima tudi največ območij premeščanja in
odlaganja skalnih podorov. Pri vseh prostorskih ločljivosti model podcenjuje maksimalno
dolžino odlaganja skalnih podorov, kar pomeni, da bi za modeliranje morala biti uporabljena
nižji kot energijske linije (28–30°).
Sklenemo lahko, da DMV-ji z večjo prostorsko ločljivostjo bolje upoštevajo lokalno
izoblikovanost reliefa in s tem vplivajo na večjo uspešnost modeliranja tako območij proženja
kot tudi območij premeščanja in odlaganja skalnih podorov. Kot najuspešnejšega lahko
označimo DMV1, ki je najbolj primeren za modeliranje na lokalni ravni, medtem ko rezultati
DMV5, DMV12,5 in DMV25 kažejo, da omenjene DMV-je lahko uporabimo na regionalni ali
državni ravni. DMV100 se je izkazal kot neprimeren za modeliranje skalnih podorov. Do večjih
razlik med različnimi prostorskimi ločljivostmi prihaja na območjih proženja skalnih podorov,
torej na območjih, ki so reliefno najbolj razgibana, medtem ko so, razen DMV100, razlike na
skupnih območjih odlaganja zaradi manjše reliefne razgibanosti manjše.
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SUMMARY
The master’s thesis investigates the influence of spatial resolution of digital elevation model
(DEM) on predicting rockfall source, transit and deposit areas. Five different spatial
resolutions of Slovenia’s DEM were used for modelling rockfall source, transit and deposit
areas in order to portray differences between spatial resolutions, namely 1 m, 5 m, 12,5 m,
25 m and 100 m DEM (DMV1, DMV5, DMV12,5, DMV25, DMV100). The present study was
performed over the whole Vipava municipality because of the frequent rockfall occurrences
on the contact of less resistant carbonate rocks (flysch) and more resistant carbonate rocks
(limestone, dolomite). Rockfall source areas were modelled based on morphometric analysis
of the surface slope. In the first step, the study area was divided into two morphometrically
homogeneous units (flysch, limestone) based on geological and pedological characteristics.
After that, a threshold value of the slope above which there is a higher risk of rockfall
formation was calculated for DMV1 for each morphometric unit separately (value of 47° for
limestone and 46° for flysch unit). Calculations were made using Excel based Application
called Histofit. Threshold values for other spatial resolutions were calculated according to the
threshold value calculated for DMV1 and the equation that describes lowering of the
threshold value by reducing the spatial resolution of DEM. Leaning on the calculated
threshold values, the rockfall sources were identified for each different spatial resolution
using ArcMap software tool. Next step was to model the rockfall transit and deposit areas for
spatial resolutions with Conefall software tool using energy line angle value of 32°, lateral
dispersion angle of ±16° and two raster input data: rockfall source areas and DEM.
The main result of the modelling process, are five rockfall source maps and five rockfall transit
and deposit maps for all used spatial resolutions. We have determined that for the rockfall
source areas the smallest spatial resolution identifies the largest number of individual rockfall
source areas, while the biggest rockfall source areas are identified on the largest spatial
resolution. Rockfall source areas are spatially comparable between different spatial
resolutions in the limestone morphometric unit. On the other hand, more than 20% less
rockfall source areas were identified in the flysch morphometric unit on DMV5, DMV12,5 and
DMV25 compared with DMV1. DMV100 had no rockfall source areas in the flysch
morphometric unit. When comparing aspect values of rockfall source areas between DMV1
and other spatial resolutions a great distinction in aspect values can be observed. However,
the difference does not have any significant impact on the rockfall transit and deposit areaa
between other spatial resolutions of DEM. Important variances due to different aspect values
of the rockfall source areas can only be observed at the level of an individual rockfall source
area (one raster cell), where there is no interaction between neighbouring rockfall transit and
deposit areas (a small share of spatial match between rockfall transit and deposit areas
between DMV1 and other DMV).
In the rockfall transit and deposit areas, the highest number of unique areas and their surface
areas were identified for the highest spatial resolution and they both decrease with lower
resolutions. A more uniform distribution of individual rockfall transit and deposit areas can
be observed for DMV1 and DMV5, while it is uneven on other spatial resolutions. This is due
to the larger size of raster cells at smaller spatial resolutions since they already have fewer
rockfall source areas compared to the lower spatial resolutions. At the same time there is also
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a greater likelihood that neighbouring rockfall transit and deposit areas combine, creating a
larger uniformed area, which may not happen at lower spatial resolutions. The important
difference between spatial resolutions is also in the number of contributing rockfalls which
depend on the number of rockfall source area cells that contribute to the rockfall transit and
deposit area. The largest number of contributing rockfalls is at the highest spatial resolution
and the smallest at the lowest spatial resolution; inversely for the surface area. The maximum
length of the rockfall deposition areas is reached by DMV100 which also achieves the best
result according to the field mapping of rockfall deposits. Nevertheless, DMV100 cannot be
considered as the most successful model when predicting maximum rockfall run-out zones.
Namely, the boundary of DMV100 is reflected by the shape of a raster cell and doesn’t follow
the topographic features of the surface. The boundaries of other spatial resolutions are more
coherent, constant and they also follow topographical properties of the surface. When it
comes to describing the shape of the surface, DMV1 has proven to be the most accurate,
consequently it can also identify the smallest rockfall source areas. Therefore, DMV1 also has
the largest number of rockfall transit and deposit areas. The model underestimates the
maximum rockfall run-out zones for all spatial resolutions which means that lower value of
energy line angle should be used for modelling in Conefall (28 - 30°).
It can be concluded that DEM with the highest spatial resolution better accounts for the local
surface topography and thus has a high influence on the greater performance of modelling
the rockfall source, transit and deposit areas. The most successful spatial resolution is DMV1
which is most suitable for modelling at local scale, while the modelling results of DMV5,
DMV12,5 and DMV25 indicate that they can be used at the regional or national level. The
DMV100 has proved to be inappropriate for modelling rockfalls. Major differences between
spatial resolutions can be observed in the rockfall source areas that is in the areas which have
the most diverse topography, with the exception of DMV100. In the rockfall deposit areas
differences between spatial resolutions are smaller due to smoother surface.
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Priloga 1: Seznam vseh študij na območju Slovenije, ki so se ukvarjale z modeliranjem skalnih
podorov.
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(ArcMap)
/
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 21. avgust 2017

Barbara Žabota

