UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

LJUBLJANA, 2010

HINKO REJEC

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

DROBNE POVRŠINSKE KRAŠKE OBLIKE NA
TRIGLAVSKIH PODIH

Študijski program:
GEOGRAFIJA – S

Mentor: izr. prof. dr. Karel Natek

LJUBLJANA, 2010

HINKO REJEC

Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

ZAHVALA
Najlepše se zahvaljujem mentorju prof. dr. Karlu Natku in vsem ostalim, ki so mi
pomagali pri izdelavi diplomskega dela.

4

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

DROBNE POVRŠINSKE KRAŠKE OBLIKE NA TRIGLAVSKIH PODIH
Izvleček:
V diplomskem delu je obravnavan visokogorski kras na Triglavskih podih s poudarkom
na glaciokraški izoblikovanosti reliefa. Z empiričnimi raziskavami je avtor poskušal
dognati razlike v drobni kraški izoblikovanosti med območji, ki so bila v bližnji
preteklosti pokrita z ledenikom in tistimi, ki jih ledenik v holocenu ni prekrival.
Ugotovljeno je bilo, da se pod ledenikom v specifičnih pogojih razvijejo drugačne
korozijske oblike, kot pod vplivom atmosferilij. Najpomembnejše, in pri nas prvič
opisane, so kalcitne skorje, N-žlebovi in fasetam podobne vdolbine. Pri nastanku
nekaterih od teh oblik gre verjetno za kombinacijo korozijskega in erozijskega
podledeniškega delovanja.
KLJUČNE BESEDE: geomorfologija, krasoslovje, visokogorski kras, glaciokras, drobne
kraške oblike, Julijske Alpe, Triglav
MINOR SURFACE KARST FEATURES ON THE TRIGLAVSKI PODI
Abstract:
The thesis examines alpine karst on the Triglav plateau with special emphasis given to
the glaciokarstic morphology of relief. Through empirical research the differences in
minor surface karst features between recently glaciated areas and those not ice-covered
during the Holocene have been determined. There is an evident difference between karst
features developed in particular conditions under the small Triglav glacier and those
developed by the corrosion of precipitation. The most important, and so far in Slovenia
undescribed subglacial karst landforms are calcite crusts, N-channels and scallops-like
features. Some of those landforms are of mixed erosional-corrosional origin.
KEY WORDS: geomorphology, karstology, alpine karst, glaciokarst, minor karst
features, Julian Alps, Triglav
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1. Uvod
1.1.

Namen in cilji diplomskega dela

S pomočjo izbranih točk nameravam na območju Triglavskih podov proučiti razlike v
drobni kraški izoblikovanosti (drobnih površinskih kraških oblikah) med območji, ki so
bila še pred kratkim prekrita z ledenikom in tistimi, ki jih ledenik po koncu würmske
ledene dobe ni prekrival. Do uporabnih ugotovitev bom skušal priti z določenimi
metodami dela (poglavje 1.2.) in nato sprejel, oziroma ovrgel postavljeno hipotezo
(poglavje 1.3.).

1.2.

Metode dela

Osnovna metoda dela je bilo raziskovanje na terenu, ki pa je najprej zahtevalo natančno
proučitev literature o (visokogorskih) kraških pojavih in procesih. Proučil sem splošne
značilnosti glaciokrasa kot podvrste visokogorskega krasa, nato pa podrobno še
posamezne mikrokorozijske oblike, ki bi jih lahko srečal pri terenskem delu. Glede na
namen diplomskega dela je bilo potrebno spoznati tudi zakonitosti premikanja in
geomorfnega delovanja ledenikov.
Pred odhodom na teren sem proučil naravnogeografske značilnosti Triglavskih podov ter
skušal že vnaprej natančno razmejiti območje preučevanja in na splošno potek dela na
terenu. Terensko delo, ki je obsegalo več dni, je dalo številne odgovore in razjasnilo
marsikatero dilemo, do katerih je prišlo med študijem literature. Zbranih podatkov je bilo
dovolj za uspešno potrditev hipoteze, vendar pa bi zahtevna problematika potrebovala še
bolj poglobljeno študijo.
Na območju terenskega raziskovanja je bilo treba najprej dobiti splošen pregled nad sicer
precej kaotičnim površjem visokogorskih podov. Sledila je izbira območij za primerjavo
in preučevanje njihove morfologije. Poseben poudarek sem že na terenu dal primerjavi
med območji, ki tekom holocena niso bila poledenela in tistimi, ki so bila še pred kratkim
pod ledenikom. Posamezne zanimive pojave sem tudi fotografiral in s pomočjo GPS
določil njihovo natančno lego. Pri tem sem uporabil naslednjo nastavitev GPS
sprejemnika: elipsoid WGS84, projekcija UTM. Napaka pri izračunu koordinat položaja
je bila okrog 5 m.

1.3.

Delovna hipoteza

Zaradi razlik v korozijskem delovanju atmosferilij in podledeniške vode smemo
pričakovati, da bo različna tudi drobna kraška izoblikovanost med območji, ki so bila še
pred kratkim pod ledenikom in tistimi, ki jih v holocenu ledenik ni prekrival. Pri tem
upoštevamo, da naj bodo ostale razmere (kamnina, topografija, nadmorska višina) v obeh
primerih čim bolj podobne.

1.4.

Pregled dosedanjih raziskav

Od slovenskih raziskovalcev je bil pri preučevanju (drobnih) kraških oblik najbolj
dejaven Ivan Gams. Nekatera njegova pomembnejša dela so: Slovenska kraška
terminologija (skupaj s sodelavci; 1973), Kras: zgodovinski, naravoslovni in geografski
oris (1974) in Kras v Sloveniji v prostoru in času (2003; 2004). S preučevanjem
visokogorskega krasa pa se je pri nas začel sistematično ukvarjati Jurij Kunaver
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(Visokogorski kras v vzhodnih Julijskih in Kamniških Alpah (1958)). Njegova študija o
glaciokraških pojavih v Kaninskem pogorju je bilo eno od temeljnih del, ki sem jih
uporabil (Kunaver, 1983).
Informacij o koroziji pod ledenikom v slovenski literaturi ne dobimo, pač pa je več o tem
napisanega v angleških, oziroma ameriških ter francoskih delih1. Tako Derek Ford in
Paul Williams v knjigi Karst Hydrogeology and Geomorphology (2007) poleg zelo
uporabnih opisov drobnih kraških oblik veliko pišeta tudi o glaciokrasu. Veliko tovrstnih
podatkov je tudi v enciklopediji o krasu avtorja Johna Gunna (2004), še več o kemični
akumulaciji pod ledenikom pa v knjigi Glaciers&Glaciation D.I. Benna in D.J.A. Evansa
(1998). Tu je tudi obširno opisana dinamika ledenikov in njihovo erozijsko delovanje.
Zelo natančno se je s podledeniškim krasom ukvarjal Richard Maire v knjigi La haute
montagne calcaire (1990), veliko raziskav na to temo pa je bilo opravljenih na švicarskem
ledeniku Tsanfleuron in objavljeno v brošuri Geografskega inštituta Univerze v Lausanni
z naslovom Le karst de Tsanfleuron (Reynard et al., 2006).
Z opazovanjem Triglavskega ledenika se od leta 1946 ukvarjajo na Geografskem inštitutu
Antona Melika ZRC SAZU. Že pred drugo svetovno vojno je o njem veliko pisal Pavel
Kunaver (več člankov v Planinskem vestniku). O obsegu ledenika v zadnjih stoletjih
(morenski nasipi) je pisal Milan Šifrer v članku Nova geomorfološka dognanja na
Triglavu (1963). Isti avtor je v Geografskem zborniku objavil tudi članka Triglavski
ledenik v letih 1963 do 1974 ter Triglavski ledenik v letih 1974 do 1985. Drago Meze je
v tej reviji o Triglavskem ledeniku objavil članek leta 1955. Zadnja leta pa sta o njem
največ pisala Matej Gabrovec (Triglavski ledenik med letoma 1986 in 1998 (1998),
Spremembe prostornine Triglavskega ledenika (2002) ...) in Borut Peršolja (Triglavski
ledenik izginja (2004; skupaj z M. Gabrovcem)).

1.5.

O terminologiji

O podledeniških korozijskih in erozijskih pojavih je v slovenski literaturi zelo malo
napisanega. Pri izdelavi diplomskega dela sem se tako srečal s številnimi tujimi termini,
ki (še) nimajo slovenskih ustreznic. Poleg že omenjene Slovenske kraške terminologije
(1973) sem kot možen vir ustreznih slovenskih sopomenk uporabil še Geografski
terminološki slovar (2005), Geološki terminološki slovar (2006) ter ustrezne jezikovne
slovarje.
Pri nekaterih pojmih obstaja ustrezen slovenski prevod, čeprav se definiciji pojmov
nekoliko razlikujeta:
•

korozijska gubica (ang. solution ripple);

•

kavernozne ter luknjaste škraplje (ang. pit-and-tunnel karren).

Nekatere pojme sem bolj ali manj dobesedno prevedel:
•

mikroškraplje (ang. microfissures);

•

R-žlebovi (ang. R-channels);

1

Dopuščam možnost, da je o tem veliko napisanega tudi v nemški literaturi, ki pa je zaradi neznanja jezika
nisem uporabil. Verjetno so to področje preučevali tudi italijanski krasoslovci, vendar pa virov v
italijanskem jeziku nisem našel.
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•

N-žlebovi (ang. N-channels);

•

p-oblike (ang. p-forms);

•

polmesečaste oblike (ang. crescentic fractures, crescentic gouges);

•

udarna in zavetna stran ledeniške grbine (ang. stoss side, lee side);

•

fasetam podobne vdolbine (it. cavità tipo scallops);

•

kalcitne skorje (ang. calcite crusts, fr. encroutements calcaires).

Več domišljije so zahtevala:
•

solzajna rebra (ang. decantation flutings);

•

ragljice (ang. chattermarks).

Ni pa mi uspelo ustrezno prevesti angleškega termina »microrills«.
Posebno v zvezi s škrapljami obstaja v slovenščini veliko različnih terminov (največ sta
jih prispevala Ivan Gams in Jurij Kunaver), vendar pa prihaja do določenega neskladja s
tistimi v tuji literaturi (več o tem v opombi v poglavju 2.2.5., str. 17).
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2. Drobne površinske kraške oblike visokogorskega krasa
2.1.

Visokogorski kras

V zvezi s tipom reliefa, ki je prisoten v našem visokogorju, terminologija ni popolnoma
dorečena. V tuji literaturi večinoma zasledimo pojem alpski kras (ang. alpine karst,
nem. hochalpiner Karst), s takim poimenovanjem pa se strinja tudi Habič (1975; citirano
po Kunaver, 1983), saj omogoča razlikovanje z dinarskim krasom, ki mu značilen
izgled dajejo vrtače (Kunaver, 1983; Gams et al., 1973). Naši strokovnjaki povečini
uporabljajo termin visokogorski kras, ki je v Slovenski kraški terminologiji (Gams et al.,
1973, str.17) opredeljen kot »kras v gorah nad gozdno mejo«, kot angleška sopomenka pa
je naveden »alpine karst«. Podpomenka visokogorskega krasa je glaciokras1 (ang.
glaciokarst, po Gunnu, 2004, glacierized karst ter glaciated karst), ki ga Slovenska
kraška terminologija opredeljuje kot »površinski kras, ki je nastal ob delovanju kraških in
glacialnih procesov« (Gams et al., 1973, str.14). Isti vir navaja tudi termina laštasti kras
(prav lašti so najbolj vidna značilnost glaciokraškega (ledeniškokraškega) površja) in
nivalni kras, ki je »nastal ob vidnem učinkovanju snežnice, danes pa je omejen na
visokogorski kras«.
Visokogorski kras nastaja v posebnih razmerah, saj so temperature zaradi večje
nadmorske višine nižje, posledično je vegetacija skromnejša, del leta pa je površje
prekrito s snežno odejo. Nekatera visokogorska območja pokrivajo, ali pa so jih v
preteklosti pokrivali ledeniki (v tem primeru govorimo o glaciokrasu). Visokogorske
razmere niso posebno primerne za razvoj kraških pojavov iz naslednjih razlogov (Gunn,
2004):
•

v zimskem delu leta je zaradi mraza in padavin v obliki snega odtok omejen, zato
takrat zakrasevanje vsaj na površju ne poteka;

•

voda v visokogorju je v splošnem manj agresivna, saj za razliko od pokritega
krasa ni s CO2 obogatenega pokrova prsti, skozi katerega pronica voda;

•

parcialni tlak CO2 je v večjih nadmorskih višinah nižji, zato ga manj preide v
vodo;

•

velik del topnostne kapacitete se izrabi na finih karbonatnih delcih, nastalih z
ledeniško erozijo;

•

zaradi nižjih temperatur, sezonsko močnejšega odtoka in velike reliefne energije
potekajo hkrati tudi drugi geomorfni procesi, ki zavirajo zakrasevanje. Kraške
oblike sproti uničujejo mehansko preperevanje in pobočni procesi.

Ugodni pogoji za razvoj krasa v visokogorju pa so naslednji (Gunn, 2004):

1

•

pri nižji temperaturi se v vodi raztopi več CO2;

•

korozijska sposobnost ledeniške vode in snežnice po pritoku na kopno površje je
zaradi nenasičenosti zelo velika;

Obstaja tudi kras v visokogorju, ki ga niso nikoli pokrivali ledeniki (op.a.).
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zaradi nizke evapotranspiracije je odtočni količnik v visokogorju večji, zato je
večja tudi korozijska intenziteta.

Spodnja meja močnega mehanskega preperevanja je približno med 2000 in 2200 m
(Kunaver, 1983), zato se nekatere občutljivejše kraške oblike na večjih nadmorskih
višinah ne pojavljajo.

2.2.

Drobne korozijske oblike visokogorskega krasa

Po Kunaverju (1983) k nastanku drobnih kraških oblik v visokogorskem krasu prispevajo
naslednji dejavniki:
•

delovanje organskega značaja (subkutana korozija do najvišjih pojavov
vegetacije ter direktno učinkovanje mikroorganizmov (alg, lišajev) na golo
skalno površje);

•

neposredno učinkovanje padavin na skalno površje s ploskovno korozijo,
linearno korozijo ali pa kombinacijo obeh;

•

posredno učinkovanje padavin na skalno površje s taljenjem snega in ledu
(ploskovna in linearna korozija);

•

oslabljeno korozijsko delovanje atmosferilij na skalno podlago pod gruščnato
oziroma morensko odejo, saj se korozijska kapaciteta padavinske vode izrabi na
karbonatnih delcih sedimenta (Ford, Williams, 2007).

Za uspešno delo na terenu je bilo potrebno najprej natančno proučiti vse drobne kraške
oblike, ki se pojavljajo v visokogorju. Kasneje se je izkazalo, da se večina teh na
območju Triglavskega ledenika, predvsem zaradi močnega mehanskega preperevanja na
takšni nadmorski višini, ne pojavlja.
2.2.1.

Inicialne mikrokorozijske oblike

Inicialne korozijske oblike predstavljajo začetno stopnjo kemičnega raztapljanja
kamnine. Ta je dejavnejša na območjih mikroskopskih šibkosti na površju kamnine, ki
tako predstavljajo začetni nivo za razvoj in večanje oblik (Leskovar, 2007). Posledica
povečanja kontaktne površine zaradi razjedenosti skalne podlage z inicialnimi oblikami je
tudi pospešeno kemično delovanje vode (Kunaver, 1983). Kunaver (1973) deli inicialne
mikrokorozijske oblike na:
•

korozijske razjede: značilna hrapavost apnenčeve površine, posebno izrazita
nad 2000 m. Pod to višino je skalno površje v večji meri prekrito z lišaji in zato
bolj gladko. Razjedenost je neenakomerna, iz relativno nižjih delov štrlijo še ne
raztopljeni vršički ostrih oblik ali pa cele ploskvice z izpodjedenimi robovi. Gre
za primer selektivne korozije apnenca z neenakomerno petrografsko strukturo
(Kunaver, 1983; slika 40 v diplomskem delu).

•

biokorozijske jamice ali luknjice: v premeru merijo manj kot 1 mm.
Zapolnjene so z lišaji, ki jih sestavljajo modrozelene alge. Te se lahko v skalo
zavrtajo ali pa jo razjedajo selektivno z biokorozijo (izločajo organske kisline in
CO2). Ugotovljeno je bilo, da lahko modrozelene alge v 1000 letih ustvarijo
približno 5 mm globoke luknjice (Ford, Williams, 2007). Njihova gostota lahko
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presega 100 jamic na 1 cm2, pojavljajo pa se tudi na skrajno neugodnih legah,
kjer je skalna površina večino leta pod snegom (slika 39).
•

korozijske vdolbinice: ostale inicialne mikrokorozijske oblike, ki jih ne
moremo uvrstiti niti med razjede niti med jamice oz. luknjice. Nastanejo z
različnimi vrstami korozije.

•

korozijske gubice: gre za drobno horizontalno nagubanost nagnjene skalne
površine, nastanek pa Kunaver (1973) pripisuje ploskovni koroziji snežnice.
Verjetno enako obliko Jennings (1985) imenuje »solution ripple«, nastala pa naj
bi ob ritmičnem toku vode po skalni površini in posledični periodičnosti
korozijske reakcije (slika 34).

2.2.2.

Škavnice

Škavnice so skalne kotanje v katerih se po dežju zadržuje voda. Imajo ravno dno in strm,
v višini vodne gladine izpodjeden rob. Ker je na dnu ponavadi sediment, ki preprečuje
korozijo v globino, voda deluje z robno korozijo (Jennings, 1985). Sedimentu je pogosto
primešan organski material, zato je v škavnici zastajajoča voda še agresivnejša (White,
1988). Voda včasih tudi prežre rob in nastane odprta škavnica. Z nadaljnjim razvojem
lahko iz škavnice nastane korozijska stopnička (Gams, 2004).
Škavnice nastanejo na kompaktni, ravni do nekoliko nagnjeni površini (do 20º, izjemoma
do 35º; Kunaver, 1983). So bolj široke kot globoke. Širina lahko doseže več metrov,
globina pa preseže 1 m, čeprav so na Kaninu (Kunaver, 1983) le redko globlje od 20 cm.
Tam so največje škavnice nastale na ledeniških grbinah, ki so glacialno obrušene. To
dokazuje njihovo postpleistocensko starost.
Na Kaninu je Kunaver ugotovil, da je območje optimalnega razvoja škavnic med 1900 in
2100 m. Višje so zaradi mehanskega preperevanja redke, najvišje pa se pojavljajo na
okoli 2250 m.
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Slika 1: Pravilno oblikovana odprta škavnica na podih V Laštah (vzhodno od grebena Krn – Srednji vrh –
Krnčica) na nadmorski višini med 1900 in 2000 m. Kljub odtoku se v škavnici zadržuje voda, ki je z robno
korozijo nekoliko izpodjedla njen rob. Na dnu je viden rjavo obarvan sediment. (foto: H. Rejec)

2.2.3.

Korozijske stopničke in police

Korozijske stopničke so polkrožne izjedenine, podobne odtisu pete (Gams et al., 1973).
Polkrožna zadnja stena je visoka do nekaj cm in ni izpodjedena kot pri škavnici. Ravno
dno ima premer 10 do 30 cm. Nahajajo se na rahlo nagnjenem skalnem površju in so
odprte v smeri naklona (Ford, Williams, 2007).
Nekatere korozijske stopničke nastanejo iz škavnic, kot naslednja stopnja razvoja iz
odprte škavnice. Pri tem (ploskovno) korozijo mirujoče vode zamenja (linearna) korozija
tekoče vode (Kunaver, 1983)1. Vendar pa večina korozijskih stopničk nastane s
pospešeno korozijo ob stanjšanju vodnega filma, ko se le-ta spusti z obstoječih stopničk,
ki jih je oblikoval ledenik (ang. microscarps; Ford, Williams, 2007).
Nekateri strokovnjaki (Bögli, Haserodt, tudi Kunaver) zagovarjajo subnivalni nastanek
korozijskih stopničk. Nastale naj bi na območju trajnega kapljanja snežnice z veliko
korozijsko agresivnostjo na skalno podlago, pri čemer nastanejo strmi, srpasti robovi
(Kunaver, 1983).
Korozijske stopničke so med najbolj občutljivimi drobnimi kraškimi oblikami. Kamnina
naj bi bila čim bolj homogena in drobnozrnata. Na Kaninu so redka nahajališča omejena
1

Po Kunaverju (1983) nekateri avtorji
predhodna oblika škavnic.

temu nasprotujejo, korozijske stopničke naj bi namreč bile

13

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

na višine med 1700 in 2000 m, ki so obenem vsako leto obilno in dolgo prekrite s snegom
(Kunaver, 1983).

Slika 2: Korozijska stopnička na podih V Laštah (nadmorska višina med 1900 in 2000 m). Lepo se vidi
polkrožna, neizpodjedena zadnja stena in ravno dno. (foto: H. Rejec)

Korozijske police so pogosta oblika visokogorskega krasa. So zelo različnih velikosti in
oblik, z neizpodjedenim in srpasto valovitim zgornjim robom (Kunaver, 1983). So skoraj
vodoravne, široke pa od nekaj decimetrov do več metrov (Gams et al., 1973). Genetsko
so sorodne korozijskim stopničkam. Po Jenningsu (1985) nastanejo, ko postane vodni
film pod mikrožlebiči predebel, da bi lahko dežne kaplje neposredno dosegle podlago,
zato tam prevlada ploskovna korozija. Strm rob nad polico se pomika nazaj zaradi
retrogradne korozije.
Kunaver (1983) je ugotovil, da se na Kaninu korozijske police nahajajo v večjem
višinskem razponu kot stopničke, t.j. med 1800 in 2250 m.
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Slika 3: Velika korozijska polica (nahrbtnik za primerjavo velikosti) na podih V Laštah (nadmorska višina
med 1900 in 2000 m). Njeno površje so načeli številni žlebiči in škraplje. (foto: H. Rejec)

2.2.4.

Žlebiči

Žlebiči so izjedenine na kompaktni kamnini s polkrožnim prečnim prerezom. V nasprotju
s škrapljami jim smer določa največji naklon ter linija najmanjšega odpora površine, ne
pa razpokanost kamnine (Leskovar, 2007). Obstaja več vrst žlebičev, glavni razlikovalni
dejavniki pa so razvoj, funkcija in lega oblike (Kunaver, 1973).

1

•

»microrills«1: kratki (do nekaj cm) in ozki (okrog 1 mm) polkrožni žlebiči,
ponavadi so tesno skupaj. Na položnejših pobočjih so zaviti, na strmejših pa
postanejo bolj ravni. Nastanejo lahko zaradi tankega filma vode, ki polzi po
kamnini ali pa ob kapilarnem dvigu vode pri izhlapevanju (tedaj pride do značilne
vijugavosti). Tok vode oziroma potek žlebičev lahko usmerja tudi veter (Ford,
Williams, 2007).

•

mikrožlebiči: so drobni žlebiči, ki se začenjajo na vrhu skalnih reber, navzdol pa
se izgubijo v gladkem površju (Gams et al., 1973). Ustvari jih neposredno
deževnica. Na vrhu skalnega rebra dežne kaplje učinkujejo neposredno na
kamnino, saj prebijejo mejno plast, v kateri je tok sicer laminaren. Zaradi
turbulence pride do intenzivnejše korozije. Globina toka vode po površini navzdol
narašča do kritične globine (okrog 0,15 mm), ko dežne kaplje neposredno ne
dosežejo več površja kamnine. Od tu naprej korozija deluje ploskovno,

Slovenske sopomenke za ta pojav nisem našel.
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mikrožlebičev nenadoma zmanjka, površje kamnine pa postane gladko (Ford,
Williams, 2007).
Mikrožlebiči nastopajo v skupinah, med njimi so ostri grebeni. Zaradi polkrožne
oblike dežne kaplje vedno najbolj delujejo na sredini žlebiča, z naraščanjem
globine in širine pa se znižujejo vmesni grebeni (Ford, Williams, 2007).
Večinoma so vzporedni, le na skalnih izboklinah med korozijsko uravnano
okolico so raznosmerni (Kunaver, 1973). Dentritični vzorci se pri tej obliki
ponavadi ne pojavljajo (Leskovar, 2007).
Dolžina mikrožlebičev je neposredno odvisna od naklona površja. Povprečna
dolžina je 30 cm (na Kaninu 40 cm, največ do 75 cm; Kunaver, 1983), širina, ki je
pri vseh mikrožlebičih na istem skalnem rebru ponavadi enaka, pa 1,8 cm (Ford,
Williams, 2007). Globina je večinoma med 2 in 4 cm (Jennings, 1985).
Ta oblika se na položnih pobočjih (pod 5 do 10º) ne razvije, na zelo strmih pa se
spremeni v mešanico majhnih vdolbinic, gubic in prekinjenih žlebičev (ang.
cockling pattern; Ford, Williams, 2007).
Na Kaninu je Kunaver (1983) ugotovil višino pojavljanja mikrožlebičev med
1700 in 1950 m, le redko pa nad 2000 m. Za zgornjo mejo pojavljanja je najbolj
pomemben delež dežnih padavin, saj pod snegom deluje ploskovna korozija in s
tem uničuje te občutljive oblike. Poleg tega je na večjih višinah uničujoče tudi
mehansko preperevanje (slika 5).
•

žlebiči: nastanejo, ko se po skalnem površju ploskovno tekoča voda prične
kanalizirati. Po pobočju navzdol se s povečanim pretokom razširijo in poglobijo.
Njihov prečni prerez je polkrožne oblike, med njimi so ostri grebeni. Povprečno so
široki od 3 do 30 cm, dolgi pa do 10 m (Ford, Williams, 2007).
Na strmih do navpičnih pobočjih so žlebiči vzporedni (stenski žlebiči; slika 4). Pri
manjših naklonih se pričnejo združevati in sicer tem prej čim manjši je naklon. To
so dentritični žlebiči, ki na Kaninu po Kunaverju (1983) dosegajo izjemne
dimenzije (širina do 1 m, globina do 1,5 m, dolžina do 100 m), saj prevzamejo
vlogo zbiralcev vode (pretok se jim hitro povečuje). Na zelo majhnih naklonih
nastanejo izrazito zaviti meandrski žlebiči. Na Kaninu se manj zaviti pojavljajo
tudi pri naklonih do 30º (Kunaver, 1973). Sicer pa lahko tudi na manjših naklonih
nastanejo bolj ravni žlebiči, če so količine vode večje, in obratno (Kunaver, 1983;
slika 5 v diplomskem delu).
Na Kaninu (Kunaver, 1983) segajo žlebiči nekje do višine 2200 m, višje pa so
zaradi mehanskega preperevanja vedno plitvejši in bolj neizrazito oblikovani.
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Slika 4: Južna stena Štruce v Kamniških Alpah je na gosto prepredena z vzporednimi stenskimi žlebiči.
Zadaj vrh Skute. (foto: H. Rejec)

•

solzajni žlebiči: nastanejo tam, kjer voda stalno priteka iz točkastega vira.
Velikost žlebičev se navzdol zmanjšuje, saj se agresivnost vode ne obnavlja. Širina
je navadno 1 do 10 cm, dolžina do 10 m, lahko pa so dimenzije tudi veliko večje,
če pride do združevanja žlebičev (Ford, Williams, 2007; slika 35 v diplomskem
delu).
Če je vir vode difuzen oz. linearen (npr. izpod kamninske plasti), potem nastanejo
solzajna rebra. Ta pojav v slovenski literaturi še ni opisan, Ford in Williams
(2007) pa ga imenujeta ″decantation flutings″. V primerjavi s solzajnimi žlebiči so
žlebiči v solzajnih rebrih širši in plitvejši, predvsem pa jih je več skupaj in mejijo
eden na drugega (Ford, Wlliams, 2007).
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Slika 5: Meandrska žlebiča se združita v žlebič večjih dimenzij (dentritičen vzorec). Pobočje na desni
strani je prepredeno z mikrožlebiči, ki se navzdol izgubijo v gladkem površju. Posneto na podih V Laštah,
na nadmorski višini med 1900 in 2000 m. (foto: H. Rejec)

2.2.5.

Škraplje

Škraplje so korozijsko razširjene razpoke in lezike v skalnem površju, brez vzdolžnega
pretakanja. Smer določa razpokanost kamnine in ne gravitacija kot pri žlebičih. Dolžina
škrapelj je veliko večja od globine ter več kot trikrat večja od širine. Stene so navpične ali
pa se proti dnu klinasto zožijo. Na skladnatih kamninah se ponavadi končajo na meji med
skladoma, kjer voda odteče. Kjer je velika strukturna heterogenost kamnine, so škraplje
pogosto edina linearna drobna kraška oblika (Ford, Williams, 2007).
Za nastanek škrapelj je torej pomembna primarna (diagenetska) razpokanost kamnine.
Dovolj so že drobne lasnate razpoke, ki se sčasoma razširijo v škraplje. Na popolnoma
homogeni kamnini pa nastanejo le površinske korozijske oblike ploskovnega ali
linearnega (hidrodinamičnega) značaja. Za razvoj škrapelj je pomembno tudi, da je
skalna površina že dalj časa izpostavljena subaeričnim vplivom. Bolje je, da je naklon
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površja čim manjši, čeprav včasih nastanejo tudi na bolj nagnjenih pobočjih (Kunaver,
1983).
Na Kaninu so škraplje najbolj pogosta kraška oblika med 1750 in 2050 m. Višje korozijo
kot preoblikovalca površja počasi zamenja mehansko preperevanje. Oblikovanost
škrapelj postane enostavnejša, gostota, globina in širina postanejo manjše. Mehansko bolj
razpadajo izpostavljeni (štrleči) deli, proces pa je bolj intenziven na območjih večje
gostote škrapelj. Zgornja meja pojavljanja na Kaninu je 2200 do 2350 m (Kunaver,
1983). Hasserodt (1965; citirano po Kunaver, 1983) zagovarja stališče, da se škraplje
pojavljajo do ločnice večnega snega.
Ford in Williams (2007) razlikujeta1:
•

mikroškraplje (ang. microfissures): nastanejo ob mikrorazpokah, v globini se
klinasto zaključijo. Lahko so dolge več centimetrov, globoke pa so le redko več
kot 1 cm (slika 32).

•

razpočne škraplje (ang. splitkarren, po White-u (1988) tudi solutional grooves):
nastanejo ob razpokah, stilolitih ali žilah v kamnini. Dolge so od nekaj centimetrov
do nekaj metrov, globoke pa nekaj centimetrov.

•

strukturne škraplje (ang. grikes, nem. in ang. kluftkarren): nastanejo ob velikih
razpokah ali pa ob prelomih. Navadno so do nekaj metrov globoke in do 10 m
dolge.

Gams et al. (1973) omenjajo tudi kavernozne škraplje (v raznih smereh zluknjane in
izjedene), luknjaste škraplje (izjedenina v obliki različnih lukenj in raz), nožaste
škraplje (razdvajajo jih priostreni skalni grebenčki) in porušene škraplje (hrbti med
njimi so porušeni, nastaja griža). Prvi dve obliki omenja tudi White (1988) pod imenom
pit-and-tunnel karren. Razpoke se v tem primeru ne poglabljajo enakomerno, pač pa
voda izdela majhne navpične odprtine in nato priteče na površje skozi drobne jamice.
Nastanejo pod tankim pokrovom prsti ali pa pod snežno odejo (slika 53).
Kunaver (1973) tem vrstam dodaja še mrežaste in vzporedne poklinaste škraplje (pri
prvih gre za dva, križajoča se sistema razpok, po katerih potekajo škraplje, pri drugih pa
za en sam), škrapljaste zevi ali poči (samostojne, korozijsko razširjene razpoke) ter
ploske škraplje. Te so izrazito poklinaste, vendar z ravno površino vmesnih reber.
Značilne so za glaciokras, gre za zgodnjo (prehodno) fazo korozijskega razčlenjevanja
nekoč ledeniško zglajene skalne površine.

1

Slovenska literatura podobne delitve (po velikosti) ne pozna. Vse tri vrste škrapelj (po Fordu, 2007) so
odpravljene s terminoma »poklinske škraplje«, oziroma »strukturne škraplje«. Predvsem prvi termin ni
najustreznejši, saj Geološki terminološki slovar (2006) pojma poklina ne pozna (v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika pa je poklina obrazložena kot termin, ki se uporablja v alpinizmu: navpična razpoka v
skalovju). Zgoraj navedeni izrazi so seveda le moj predlog za nekoliko bolj strukturirano terminologijo v
zvezi s tem kraškim pojavom.
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Slika 6: Mrežaste škraplje na podih V Laštah, na nadmorski višini okrog 1900 m. Opazna sta dva
poglavitna, križajoča se sistema razpok. Zadaj Vrh nad Peski (levo) in Batognica. (foto: H. Rejec)

Škrapljasti vodnjaki najpogosteje nastanejo v podnožju laštov, kjer se voda zbira z
večje površine in steče pod površje na enem mestu v močnejšem curku. So nekaj
decimetrov do nekaj metrov globoki, z vidnim dnom, presek pa je približno okrogel.
Okolica odprtine je, za razliko od večine visokogorskih brezen, od vode razrita in
razžlebljena (Gams et al., 1973; Kunaver, 1983). Novak (1963; citirano po Kunaverju,
1983) zagovarja stališče, da škrapljasti vodnjaki nastanejo pod ledenikom, kot odtoki
ledeniške vode. Ker pa se položaj ledeniških razpok stalno spreminja, je takšen nastanek
malo verjeten. Po Jenningsu (1985) škrapljasti vodnjaki nastanejo z razširitvijo na mestu,
kjer se dve razpoki (oz. škraplji) križata.
V slovenski strokovni literaturi je omenjenih še več vrst škrapelj, ki pa se ne pojavljajo v
visokogorskem krasu.
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Slika 7: Škrapljaste zevi na ogromnem ravnem ter gladkem laštu na podih V Laštah (nadmorska višina
med 1900 in 2000 m). Iz leve zevi gleda avstrijska ročna bomba (na tem območju je potekala fronta v prvi
svetovni vojni). (foto: H. Rejec)

2.2.6.

Druge drobne korozijske oblike

Perna in Sauro (1983) omenjata različne majhne oblike, ki nastanejo kot posledica
selektivne korozije petrografsko nečistih apnencev. Tako včasih izstopajo bolj odporne
kalcitne žile ali fosili v kamnini (slika 33). Nekatere oblike nastanejo zaradi prisotnosti
manj topnih (npr. kremen) ali bolj topnih mineralov (npr. pirit).
Prav tako s selektivno korozijo naj bi na precej strmih skalnih pobočjih nastali skalni
nosovi (Kunaver, 1973). Perna in Sauro (1983) jih imenujeta zobate luske (it. lame
dentate). Na vrhu so po njunih opažanjih skalni nosovi omejeni z majhno uravnavo
trikotne oblike. V smeri največjega naklona pobočja postajajo vedno tanjši, dokler po
nekaj decimetrih (izjemoma metrih) ne izginejo. Avtorja njihov nastanek povezujeta s
korozijo pod snežno odejo.
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Drobne oblike kot posledica korozijskega delovanja snežnice

V Slovenski kraški terminologiji (Gams et al., 1973) je nivalni kras opredeljen kot kras,
ki je nastal ob vidnem učinkovanju snežnice, danes pa je omejen le na visokogorski kras.
Ford in Williams (2007) ga omejujeta na območja, kjer pade veliko snega, katerega
taljenje prispeva k večjemu delu odtoka. Kunaver (1983) opisuje več vrst učinkov
korozijskega delovanja snežnice, ki so v veliki meri odvisni od trajanja snežne odeje
oziroma snežišča ter od vrste podlage.
Na litološko kompaktnejših (manj prepokanih) apnencih lahko korozija snežnice
povzroči drobno valovitost in izjedenost površja kamnine. Med kratkimi, plitvimi jarčki
(širokimi do 1 cm, globokimi do 4 mm) se dvigajo ostri robovi in trni.
Površine, ki so obrnjene navzgor in so tako v neposrednem stiku s snegom oziroma
snežnico, lahko dajejo občutek »ostre hrapavosti«, ki jo povzročajo neenakomerno
velike izdolbinice mnogokotnih do okroglih oblik z velikostjo od nekaj desetink
milimetra do 2 mm. Verjetno gre za obliko, podobno ali enako korozijskim razjedam
(poglavje 2.2.1., str. 10).
Pri apnencih, ki so drobno razpokani in prepreženi s kalcitnimi žilami, je korozija najbolj
intenzivna prav vzdolž teh linij. Razširjene razpoke, ki so pri vrhu široke do 1 mm, so na
gosto skupaj in potekajo v dveh ali več smereh. Verjetno gre za enako obliko kot je
opisana v poglavju 2.2.5., str. 17 (mikroškraplje).
Po Perni in Sauru (1983) so najugodnejši pogoji za razvoj drobnih oblik visokogorskega
krasa na stiku med snegom in skalo, po kateri v času taljenja snega teče voda. Glede na
dejstvo, da je površje v visokogorju večji del leta pokrito s snežno odejo (na Kredarici je
267 dni v letu s snežno odejo; Cegnar, Roškar, 2004), se sam po sebi porodi pomislek, da
je večina drobnih površinskih oblik visokogorskega krasa pravzaprav v večji meri
rezultat korozije snežnice kot korozije deževnice. Nesporno s korozijo deževnice
nastanejo »mikrorills« in mikrožlebiči; ploskovna korozija pod snežno odejo jih celo
uničuje. Ostale oblike (razen biokorozijskih) lahko pripišemo kombiniranemu delovanju
obeh dejavnikov ali pa le koroziji snežnice. Tako naj bi tudi korozijske stopničke (Perna,
Sauro, 1983; Bögli, 1960; Hasserodt, 1965; zadnja dva citirana po Kunaver, 1983) v
visokogorskem svetu nastale s korozijo snežnice, vemo pa, da se te oblike pojavljajo tudi
v dinarskem krasu, kjer jih lahko izdela le deževnica.
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3. Erozijsko in korozijsko delovanje ledenikov s
poudarkom na drobnih oblikah
Na začetku poglavja velja omeniti, da gre pri številnih drobnih podledeniških geomorfnih
oblikah za kombiniran erozijsko-korozijski nastanek. Najverjetneje poligenetskega
nastanka so podledeniški žlebovi na karbonatni podlagi. Pri nekaterih oblikah (na primer
pri fasetam podobnih vdolbinah) krasoslovci nimajo enotnega mnenja o načinu nastanka,
nedvomno pa je izločanje kalcitnih skorij v celoti korozijski proces.
3.1.1.

Drobne ledeniške erozijske oblike

Ledeniki niso mirujoče tvorbe, ampak se zaradi težnosti premikajo v smeri naklona,
potem ko je bila dosežena kritična debelina ledu. Premikanje ledenikov zmernih
geografskih širin omogočata dva procesa: notranje polzenje in drsenje po podlagi. Pri
prvem gre za premikanje med kristali ledu, ki so bili zaradi pritiska sploščeni, pri drugem
pa za drsenje ledenika po zelo tankem vodnem filmu med ledom in skalno podlago
(Skinner, Porter, 2000). Po novejših ugotovitvah se ledeniki premikajo tudi zaradi
deformacije in premikanja morenskega gradiva na skalni podlagi pod ledenikom (Knight,
1999).
Ob premikanju ledenik deluje na skalno podlago na dva osnovna načina: z abrazijo in s
trganjem delcev od podlage (ang. plucking ali quarrying). Intenzivnost erozijskega
delovanja je odvisna od lastnosti ledenika in skalne podlage, v vsakem primeru pa pride
do erozijskega delovanja le, če so mehanske napetosti zaradi delovanja ledenika večje od
trdnosti materiala (trenja in kohezije med delci sedimenta oziroma med delci in podlago;
Benn, Evans, 1998).
Abrazija je proces, pri katerem majhni delci, ki jih ledenik prenaša v spodnji plasti ledu,
brusijo skalno podlago. Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na intenzivnost procesa so
razmerje med trdoto delcev in podlage, sila, s katero delci pritiskajo na podlago, hitrost
premikanja delcev, koncentracija delcev v spodnji plasti ledu ter učinkovitost odnašanja
abradiranega materiala. Nastanejo lahko različne drobne oblike, najznačilnejše pa so
raze. To so do 1 m dolge vreznine, katerih globina in širina sta odvisni od oblike delca in
pritiska, s katerim je le-ta deloval na podlago. Navzdol se raze lahko razširijo, saj sprva
ostrorobi delci zaradi delovanja postajajo vedno bolj topi. Dna in robovi raz so hrapavi.
Na ravnem površju so raze vzporedne in potekajo v smeri premikanja ledenika, na
neravnih tleh pa so lahko zelo različno usmerjene. Na istem delu površja je včasih več
skupin raz, ki potekajo v različnih smereh, kar je lahko posledica sprememb v toku
ledenika ali pa so celo nastale v različnih ledenih dobah (Benn, Evans, 1998).
Posledica abrazijskega delovanja je tudi zglajeno površje kamninske podlage, saj led in
delci (posebno t.i. kamena moka (ang. rock flour), kot ostanek ob abrazijskem delovanju;
Knight, 1999) odstranjujejo drobne izbokline na njem. Navadno se pojavlja med
posameznimi razami, če pa je trdota kamninske podlage in delcev enaka, potem raze
lahko niti ne nastanejo (Benn, Evans, 1998; slika 44 v diplomskem delu).
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Slika 8: Raze na granitni ledeniški grbini pod ledenikom Trippkees na južnih pobočjih Hochalmspitze
(Visoke Ture). (foto: H. Rejec)

Različne oblike nastanejo tudi s trganjem delcev od kamninske podlage. Do trganja pride
na mestu, kjer so veliki napetostni gradienti, največkrat na zavetnih straneh ovir ali
pragov na kamninski podlagi. Pri tem imata posebno vlogo predhodna razpokanost
kamnine in obstoj nizkotlačnih praznin za ovirami in pragovi. Benn in Evans (1998)
omenjata različno (od nekaj centimetrov do več kot 1 meter) velike polmesečaste oblike
(ang. crescentic fractures, crescentic gouges) ter manjše, navadno le nekaj centimetrov
široke ragljice (ang. chattermarks). Te se največkrat nahajajo na dnu plitvih podolgovatih
vdolbin, potekajo pa pravokotno na smer premikanja ledenika.

24

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

Slika 9: Ragljice na ledeniški grbini pod ostanki ledenika pod severno steno Montaža (Zahodne Julijske
Alpe). Nekaj centimetrov široke zarezice se nahajajo na dnu plitvih podolgovatih vdolbin, potekajo pa
pravokotno na smer v katero se je gibal ledenik (od spodaj navzgor na fotografiji). (foto: H. Rejec)

Erozijsko lahko deluje tudi voda, ki teče v žlebovih pod ledenikom (predvsem v topli
polovici leta), in sicer z abrazijo in s kavitacijo (Menzies, 1995). V angleški literaturi sta
omenjeni dve osnovni vrsti podledeniških žlebov. Röthlisbergerjevi ali R-žlebovi (ang.
R-channels) potekajo v ledu nad skalno podlago. Nyjevi ali N-žlebovi (ang. N-channels)
pa so izdolbeni v skalno podlago pod ledenikom in so pogostejši na topnih (karbonatnih)
kamninah (Knight, 1999), kar nakazuje, da ima v teh primerih pomembno vlogo
korozijsko delovanje (slike 12, 46, 47 in 48).
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Slika 10: Shematski prikaz podledeniških žlebov. Na levi je prikazan N-žleb, izdolben v skalno podlago
pod ledenikom, na desni pa R-žleb, izdolben v led nad skalno podlago. (avtor: H.Rejec)

N-žlebovi so lahko zelo različnih dimenzij, največji pa so več kilometrov dolgi in več
deset metrov široki. Pojavljajo se posamično ali pa gre za cel sistem žlebov z dentritičnim
ali anastomoznim vzorcem. Pri zadnjem se različni žlebovi cepijo in spet združujejo, kar
je posledica sprememb v delovanju ledu in vode pod ledenikom. To se včasih pokaže tudi
v tem, da nekateri žlebovi nimajo nadaljevanja ali pa sekajo eden drugega (Benn, Evans,
1998; Kunaver, 1983).
Pri premikanju ledu čez oviro je erozijska moč podledeniške vode največja na zavetni
strani ovire, zato prihaja tu do dolbenja žlebov. Na udarni strani je erozijska moč majhna,
zato je tudi erozija šibka ali pa poteka celo akumulacija (Benn, Evans, 1998). Tako so na
razgaljeni karbonatni podlagi švicarskega ledenika Tsanfleuron opazili, da se 10 do 20
cm široki in do 10 cm globoki žlebovi pojavljajo v približno 1,5-metrskih presledkih
(Sharp et al.; citirano po Knight, 1999).

Slika 11: Prikaz erozijskega delovanja podledeniške vode ob premikanju ledenika preko ovire v skalni
podlagi.
Vir: Benn, Evans, 1998, str.329.
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Če so žlebovi popolnoma zapolnjeni z vodo (pod debelim ledom), je njihova smer
odvisna od hidravličnega gradienta, ki je funkcija usmerjenosti (naklona) ledenika,
njegove hitrosti in izoblikovanosti podlage. Ker je bistvena usmerjenost, potekajo v tem
primeru žlebovi v smeri ledeniških tokovnic, včasih tudi bočno ali previsno po skalni
podlagi ali pa imajo celo nasproten strmec (Kunaver, 1983, jih imenuje subglacialni
eforacijski žlebovi). Če so žlebovi le delno zapolnjeni z vodo (ko je led tanek in večina
podledeniške vode priteče s površja ledenika ter je s tem dnevna fluktuacija pretoka
velika), je pritisk v njih enak atmosferskemu in njihov potek je močno usklajen z
izoblikovanostjo skalne podlage (Benn, Evans, 1998).

Slika 12: Velik žleb ob poti iz Bovca na Kanin (na Krlišču) je verjetno primer N-žleba, izdolbenega v
strmo skalno pobočje. Tu čez je v pleistocenu tekel ledenik s Kaninskih podov proti Bovški kotlini, kar
dokazuje tudi obilica morenskega gradiva. (foto: H. Rejec)

Podobnega izgleda kot draslje v strugah površinskih vodotokov so ledeniški lonci, nastali
z erozijo podledeniške vode. Sprva so domnevali, da jih je izdolbla voda, pritekajoča s
površja skozi ledeniško razpoko (t.i. ledeniški mlin; Kladnik, Lovrenčak, Orožen
Adamič, 2005), toda takšen nastanek ni verjeten, saj se položaj razpok v ledeniku stalno
spreminja. Bolj verjetno je, da jih ustvari vrtinčast tok (evorzija) v z vodo zapolnjenih
podledeniških žlebovih. Benn in Evans (1998) ledeniške lonce uvrščata med številne,
različno velike in oblikovane p-oblike (ang. p-forms). Nekatere od teh oblik so posledica
delovanja podledeniške vode, druge nastanejo z ledeniško abrazijo ali pa s kombinacijo
obeh procesov.
Skalno površje, ki so ga prekrivali ledeniki, ostane po njihovem umiku močno zglajeno,
oziroma mutonirano (Kladnik, Lovrenčak, Orožen Adamič, 2005). Najočitnejša reliefna
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oblika na njem so ledeniške grbine (v tuji literaturi se zanje največkrat uporablja
francoski izraz roche moutonnée). To so asimetrične vzpetine v skalni podlagi, navadno
položnejše in zglajene, vendar z razami prepredene na strani, s katere je pritekal ledenik,
na nasprotni strani pa so strmejše in razlomljene1. Čeprav včasih njihova dolžina dosega
nekaj 100 m, pa so lahko tudi krajše od enega metra (Benn, Evans, 1998).
Pri nastanku značilne oblike ledeniških grbin je pomembnejše oziroma intenzivnejše
trganje delcev od podlage kot abrazija. Ker je za prvi proces zelo pomemben obstoj
nizkotlačnih praznin med ledom in podlago, ledeniške grbine nastanejo predvsem na
mestih takšnih praznin. Te so bolj verjetne pod tanjšimi ledeniki, njihovo lokacijo pa
pogojuje tudi predhodna izoblikovanost skalne podlage (Benn, Evans, 1998).

Slika 13: Značilna oblika ledeniške grbine. Odtrgani delci s prejšnje grbine razijo pobočje naslednje
približno do vrha. Na nasprotni strani raz ni.
Vir: Benn, Evans, 1998, str.187.

Slika 14: Razlomljena zavetna stran ledeniške grbine pod ledenikom Ködnitz na metamorfni podlagi.
Zadaj Großglockner (Visoke Ture). (foto:H. Rejec)

1

Za tisto stran ledeniške grbine, s katere priteka ledenik, bom v nadaljevanju uporabljal izraz udarna stran,
za nasprotno pa zavetna stran (v angleščini stoss side in lee side).
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Slika 15: Majhna ledeniška grbina pod Marmoladinim ledenikom (Dolomiti, karbonatna podlaga). Vidna je
razena (udarna) in na desni razlomljena (zavetna) stran z majhnimi vdolbinami, ki so nastale zaradi trganja
delcev. Svetle lise so kalcitne skorje (poglavje 3.1.2., str. 28). Ledenik se je premikal od leve proti desni.
(foto: H. Rejec)

Na ledeniških grbinah, neposredno po umiku ledenika, sta Perna in Sauro (1983)
ugotovila naslednje drobne erozijske oblike:
• drobne raze;
• večje abrazijske brazde;
• majhne asimetrične vdolbine kot posledica trganja delcev;
• majhne izbokline, po obliki analogne drumlinom;
• vdolbine, podobne jamskim fasetam (it. cavità tipo scallops).
Te oblike lahko po umiku ledenika pogojujejo položaj določenih korozijskih oblik (npr. s
korozijsko poglobitvijo raz ali večjih abrazijskih brazd nastanejo žlebiči, škavnice pa se
lahko razvijejo na mestu konkavnih ledeniških erozijskih oblik).
Posebno zanimiva se zdi zadnja oblika (fasetam podobne vdolbine). Nekateri
strokovnjaki jim pripisujejo erozijski nastanek (Menzies, 2002; Perna, Sauro, 1983),
drugi pa korozijskega (v podledeniškem žlebu; Mihevc, 2008). Ker se tudi sam nagibam
k slednjemu, sem ta pojav opisal v poglavju o korozijskem delovanju ledenikov.
Glede intenzitete ledeniške erozije navajajo različni avtorji dokaj podobne podatke. Po
Menziesu (1995) je bilo z meritvami količine sedimenta v odtokih iz ledenikov
ugotovljeno, da znaša znižanje površja od 70 mm do 30 m/1000 let, po Knightu (1999) pa
je ta razpon od 10 mm do 100 m/1000 let. Intenzivnejše je erozijsko delovanje ledenikov
v zmernih geografskih širinah (ang. warm-based glaciers) kot ledenikov v arktičnih
predelih (ang. cold-based glaciers), odvisno pa je tudi od vrste (kompaktnosti) podlage.
Isti avtor podaja jakost erozije za različne svetovne ledenike, kot edini predstavnik
alpskih ledenikov pa je naveden ledenik Gorner v (kristalinskih) Peninskih Alpah, kjer
znaša znižanje površja 2220 mm/1000 let.
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Korozijsko delovanje ledenikov

Takoj po umiku ledenika lahko na skalnem površju pričakujemo samo geomorfne oblike,
nastale z erozijskim in korozijskim delovanjem ledenika. Drobne kraške oblike izpred
poledenitve je ledeniška erozija odstranila (podatki o hitrosti ledeniške erozije so v
poglavju 3.1.1., str. 27), lahko pa so ohranjeni nekateri kotliči ali še večje kotanje
(Kunaver, 1983). Za nastanek novih korozijskih oblik pod vplivom atmosferilij je
potrebnih vsaj nekaj desetletij, saj je hitrost kraškega denundacijskega zniževanja površja
v visokogorju le 12 do 43 mm/1000 let (Kunaver 1979; citirano po Mrak, 2004). Z
oddaljevanjem od čela umikajočega se ledenika in z daljšo izpostavljenostjo delovanju
korozije so ledeniške raze vedno bolj zabrisane (Reynard et al., 2006).
Glede korozijske kapacitete ledeniške vode se krešejo različna mnenja. Po Gunnu (2004)
je le-ta majhna, saj zaradi odsotnosti prsti ni pribitka CO2 iz nje, poleg tega pa se je velik
del porabi za raztapljanje finega drobirja, pri katerem so velike površine izpostavljene
koroziji. Če je drobirja malo (pod manjšimi ledeniki in na masivnih apnencih), je
podledeniški kras bolj razvit. Kadar pa je plast drobirja debelejša, le-ta varuje skalno
podlago pred zakrasevanjem tudi po umiku ledenika (Ford, Williams, 2007).
Nasprotno Benn in Evans (1998) menita, da lahko ledeniške vode vsebujejo zelo velike
koncentracije CO2 zaradi prezračevanja vode ob vrtinčenju in zaradi prehajanja tega plina
v vodo iz zračnih mehurčkov, ujetih v ledu. Raztapljanje CO2 v vodi je pospešeno tudi
zaradi nizkih temperatur in visokega tlaka.
Voda se na stiku ledenika in skalne podlage pojavlja v dveh oblikah:
•

voda, ki priteka s površja ledenika skozi razpoke, teče na dnu ledenika v žlebovih
pod velikim tlakom. Gre za polodprt kraški sistem s šibko izmenjavo CO2 s
prostim ozračjem. Agresivnost te vode je zato majhna in raztapljanje apnenčaste
podlage šibko (Maire, 1990).

•

za podledeniški kras je bolj pomembna voda, ki se pojavlja v obliki tankega
filma (debelina manj kot 1 mm) med ledom in skalno podlago. Gre za zaprt
kraški sistem, vendar pod zelo velikim tlakom (več 10 barov). Za razliko od vode
v žlebovih, kjer je koncentracija Ca2+ od 2 do 10 mg/l, je ta koncentracija v
vodnem filmu od 20 do 200 mg/l, medtem ko plast ledu tik nad vodnim filmom
vsebuje okrog 2,5 mg/l Ca2+ (Maire, 1990).
Ko ledenik na svoji poti naleti na oviro, se zaradi povečanega tlaka led stali, voda,
bogata s CO2, pa se ob stiku z apnenčasto podlago (posebno pa s karbonatno
kameno moko, nastalo ob abrazijskim delovanju; Hambrey, 1994) obogati s
kalcijevimi ioni. Na drugi strani ovire pride ob zmanjšanem tlaku do ponovnega
zmrzovanja vode (regelacija). Raztopljeni karbonati ne prehajajo v led, zato se
koncentrirajo v preostali vodi, ki postane prenasičena. Posledično se mineral
kalcit izloči v obliki kalcitnih skorij (ang. calcite crusts, calcite precipitates; fr.
encroutements calcaires; Benn, Evans, 1998).
Kalcitne skorje se pojavljajo v različnih oblikah in barvah (največkrat so bele
barve) ter navadno v več zelo tankih (10 do 25 µm vsaka) plasteh, skupne
debeline do nekaj centimetrov. Na njih so opazne brazde in majhni izrastki, ki so
usmerjeni v smer premikanja ledenika. Kalcitne skorje hitro uničujeta mehansko
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preperevanje in korozija padavin, zato tiste izpred male ledene dobe niso
ohranjene (Maire, 1990; Ford, Williams, 2007; slike 15, 50, 51, 54).

Slika 16: Regelacijsko premikanje ledenika ter raztapljanje in odlaganje kalcita.
Vir: Benn, Evans, 1998, str. 127.

Zelo zanimive so polkrožne vdolbine, ki nastanejo na kompaktnejših delih površja in zelo
spominjajo na jamske fasete. Glede načina nastanka si strokovnjaki niso edini, vendar pa
gre po vsej verjetnosti za enak proces kot v jamah. Ko hitrost toka v jamskem rovu
preseže kritično vrednost, se pretakanje spremeni iz laminarnega v turbulentno. Pri tem se
nasičena mejna plast vode loči od stene, vodni vrtinci pa neposredno korozijsko delujejo
na skalno podlago. Jamske fasete nastopajo v skupinah. Posamezna faseta ima obliko
žlice in je strmejša na strani, iz katere priteka voda. Najpogostejša dolžina je med 0,5 cm
in 20 cm (tudi do 2 m) in se zmanjšuje z naraščanjem hitrosti toka. V isti skupini faset je
njihova dolžina zelo podobna. Širina je približno dvakrat manjša od dolžine (Ford,
Williams, 2007; sliki 18 in 45 v diplomskem delu).
Fasete se ne razvijejo na vseh apnenčastih površinah, pač pa le na enakomerno zrnatih in
homogenih apnencih brez netopnih primesi ali por (Ford, Williams, 2007).
Nekateri avtorji (npr. Menzies, 2002) trdijo, da gre pri fasetam podobnih vdolbinah,
nastalih pod ledenikom, za erozijsko obliko, saj naj bi jih izdolbla podledeniška voda pod
tlakom. Drugi (npr. Mihevc, 2008) pa menijo, da so nastale korozijsko, v podledeniškem
(Nyjevem) žlebu.
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Slika 17: Nastanek (jamske) fasete. a.) prerez skozi faseto: 1 – mejna plast vode se loči od podlage; 2 –
turbulentni vrtinec (najmočnejša korozija); 3 – premešanje vode in ponovna vzpostavitev mejne plasti; 4 –
nadaljnje raztapljanje (faseta se pomika po toku navzdol). b.) popolnoma razvita skupina prepletajočih se
faset.
Vir: Ford, Williams, 2007, str. 258.

Slika 18: Zavetna stran vdolbine v skalni podlagi s fasetam podobnimi vdolbinami. Vidni so tudi Nžlebovi.
Vir: Benn, Evans, 1998, str.332.
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Slika 19: Ledeniške grbine Elisabethfelsen pod ledenikom Pasterze (Visoke Ture). Polkrožne oblike na
zavetni strani nekoliko spominjajo na fasete. Ker je podlaga metamorfna, niso korozijskega nastanka,
ampak je poleg trganja delcev najverjetneje delovala še neka druga oblika erozije (primerjava s sliko 14).
(foto: K. Natek)

Voda, ki odteka izpod čela ledenika na podlagi iz prepustnih kamnin, navadno po nekaj
metrih izgine pod površje skozi razpoke (škraplje, brezna). Na ledeniku Tsanfleuron so
izmerili povečanje trdote vode v povprečju za 11 mg/l CaCO3 po 12 m toka po površju
(Maire, 1990), na ledeniku pod Skuto pa za skoraj 100 mg/l po 50 m toka po površju, kar
priča o veliki korozijski sposobnosti te vode (Ledenik pod Skuto, 2009). Posledica so 10
do 20 cm globoki žlebiči, ki nastanejo v 20 do 30 letih intenzivnega raztapljanja. Večjih
globin ne dosežejo zaradi umikanja ledenika in s tem sprememb v poteku odtočnih poti
(Maire, 1990).
Žlebovom, nastalim pod pritiskom na stiku med ledom in skalo, Trudgill (1985) pripisuje
korozijski nastanek. Verjetno pa gre za enake ali zelo podobne oblike, kot so opisane v
poglavju o erozijskem delovanju ledenikov in so zelo verjetno poligenetskega nastanka.
Novak (1963; citirano po Kunaverju, 1983) med podledeniške korozijske oblike uvršča
tudi škrapljaste vodnjake. Kunaver se glede nastanka z njim ne strinja (glej poglavje
2.2.5., str. 18).
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4. Drobne površinske kraške oblike na Triglavskih podih
4.1.
4.1.1.

Naravnogeografske značilnosti Triglavskih podov
Geološka zgradba in izoblikovanost površja

Triglav (2864 m) je najvišja slovenska gora in najvišji vrh Julijskih Alp, ki spadajo v
geotektonsko enoto Južnih Alp. Zanje je značilna narivna zgradba in tudi vršna gmota
Triglava je del takega nariva. Rob slatenskega nariva poteka po Dolini Triglavskih jezer,
okoli Kanjavca in vrha Triglava ter v ozkem pasu zaobjame greben med Ržjo in Rjavino
(Osnovna geološka karta, 1987). Do narivanja od severa proti jugu je prišlo med
miocenom in pliocenom, kasneje v pliocenu pa je ozemlje zajela peneplenizacija, katere
ostanki so številni ravniki. V neotektonskem obdobju, ki še traja, je s prelomno tektoniko
prihajalo do zamikanja blokov (Jurkovšek, 1987).
Skoraj celoten slatenski nariv in tudi celotno vršno gmoto Triglava gradi masiven in
debeloskladnat zgornjetriasni (cordevolski), delno že dolomitiziran apnenec, ki mu
pravijo tudi triglavski apnenec. Zaradi narivanja tiči na prav tako zgornjetriasnem, a
nekoliko mlajšem (norijsko-retijskem) skladnatem dachsteinskem apnencu. Le-ta gradi
tudi Triglavsko severno steno (Jurkovšek, 1987; Ramovš, 1991).
Zaradi narivanja je za celotno okolico Triglava značilna nagnjenost skladov proti jugu.
Skladi dachsteinskega apnenca so v Triglavski severni steni nagnjeni za približno 25º,
skladi slatenskega nariva pa za približno 20º (Jurkovšek, 1987).
Vrh Triglava zaznamuje piramidasta oblika vršne glave, okoli katere je površje uravnano
in predstavlja najstarejši in najvišji ravnik v Sloveniji (peneplenizacija v pliocenu;
Narava Slovenije, 2004). Od vrha Triglava poteka proti vzhodu, prek Malega Triglava
oster greben, ki je nastal kot posledica umikanja pobočij nad severno in južno ležečima
krnicama. Severno in severovzhodno od njega so ledeniško in kraško preoblikovani
Triglavski podi (glaciokraško površje; Narava Slovenije, 2004), ki jih v večjem delu
sestavljajo lašti (laštasti podi; Geografski terminološki slovar, 2005). Ker so skladi na
Triglavskih podih nagnjeni v nasprotno smer kot pada površje, v tem primeru govorimo o
nagnjenih neskladnih laštih (Kunaver, 1983).
Od območja nekdanjega ledenika na višini okrog 2400 m se Triglavski podi razprostirajo
prek Kotla (okrog 2200 m) do uravnanega sveta med Begunjskim vrhom in Dovškimi
vratci (okrog 2350 m; Kunaver, 1961). Čeznje poteka meja slatenskega nariva, tako da
južni del gradi triglavski apnenec, severnega pa dachsteinski apnenec1 (Osnovna
geološka karta, 1987).

1

Približen potek meje je razviden iz geološke karte. Po Gamsu (2008) kamninsko podlago Triglavskega
ledenika gradi triglavski apnenec, isti avtor (1957) v Breznu pod Glavo ugotovi mejo med obema vrstama
apnenca nekaj metrov pod površjem (kar naj bi bila meja slatenskega nariva).
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Slika 20: Geološka karta Triglava z okolico. T3 – slatenski nariv iz triglavskega apnenca; T32+3 –
dachsteinski apnenec; sn – večni sneg (ledenik). Vrh Triglava je označen z rumenim krožcem.
Vir: Osnovna geološka karta, list Beljak in Pontebba, 1987.

Slika 21: Karta širše okolice Triglava.
Vir: Triglav : planinska karta, 2007.
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Triglavski ledenik

Od vseh alpskih ledenikov leži Triglavski ledenik najbolj na jugovzhodu1. Poleg
geografske širine je neugodna tudi njegova nizka nadmorska višina (pod 2500 m), saj se
nahaja pod današnjo (teoretično) mejo trajnega snega na okrog 3000 metrih nadmorske
višine2. Zato pa so k njegovemu obstoju v vedno toplejši klimi 20. stoletja prispevali
številni drugi ugodni dejavniki. Za Triglavski ledenik naj bi bila odločilna predvsem
velika količina snežnih padavin (v letih 1954–2004 je bila povprečna največja debelina
snežne odeje na Kredarici 374 cm, največja vsota višin novozapadlega snega pa 1662 cm
v sezoni 2000/2001; Cegnar, Roškar, 2004), še več snega pa na območje ledenika
nanesejo južni in jugovzhodni vetrovi s Kredarice in Rži. Dodatno se ob snežnih
padavinah na ledenik usiplje sneg s severnega ostenja Triglava in Malega Triglava
(Gabrovec, 2002). Ugodna je tudi njegova severo-severovzhodna ekspozicija ter naklon
okrog 40º na zgornjem delu (Gams, 1956). Tako sončni žarki tudi v času okrog poletnega
solsticija padajo nanj pod ostrim kotom (albedo je tako večji).
Kljub številnim ugodnim naravnim dejavnikom pa je Triglavski ledenik v poldrugem
stoletju po višku v sredini 19. stoletja skoraj izginil. Po zadnjem (würmskem) glacialu, ko
je ledeni pokrov pokrival skoraj celotne Julijske Alpe, je prišlo v holocenu do otoplitev.
V eni od njih naj bi bile temperature celo višje od današnjih in takrat na območju
Triglava verjetno sploh ni bilo ledenika. Do večje ohladitve in porasta ledenikov v Alpah
je prišlo v 15. stoletju (začetek male ledene dobe). Po več hladnejših in vmesnih toplejših
obdobjih, je prišlo v 18. stoletju do močnejšega poledenitvenega sunka, ki je trajal do
srede 19. stoletja. Po letu 1856 so alpski ledeniki, skupaj s Triglavskim, spet nazadovali,
do ponovnega manjšega sunka pa je prišlo okrog leta 1920 (Gams, 1957; Geografski
terminološki slovar, 2005).
Do kod je segal ledenik v posameznih poledenitvenih sunkih male ledene dobe, kažejo
morenski nasipi med vzpetino Glava (2426 m) in hrbtom Velikih glav. Starost moren je
bila določena s poraščenostjo le-teh z vrsto modrozelenih alg (Chroococcus lithophilus
Erceg). Starejše morensko gradivo je bolj prekrito z algami in zato temno sive do črne
barve. Odloženo naj bi bilo v 17. ali 18. stoletju. Drobir mlajših moren, povezanih s
poledenitvenim sunkom sredi 19. stoletja, je svetlo sive barve, saj je na njem že manj alg.
Najmlajše morene, odložene okrog leta 1920, pa niso obarvane, saj jih alge še ne
poraščajo (Šifrer, 1963).
Glede na lego morenskih nasipov Gams (1957) domneva, da je Triglavski ledenik v drugi
polovici 19. stoletja meril skoraj 47 ha. V času po zadnji ledeni dobi (t.j. v holocenu) je
prekrival uleknino med Glavo in hrbtom Velikih Glav skoraj do roba Triglavske severne
stene. Vendar pa ozkega pasu podov med zadnjo moreno in robom stene holocenski
ledeniki nikoli niso prekrivali, kar dokazuje tudi močna zakraselost in poraščenost tal
(Šifrer, 1963). Prav tako ni bilo pod ledom pobočje nad robom stene med t.i. Slovenskim
in Nemškim stebrom, kar se lepo vidi na Beneschovi sliki (slika 22). Iz nje je razvidno
tudi, da v tem času ledenik ni prekrival vzpetine Glava in kote 2368. Glede na položaj
1

Danes v resnici seveda ne moremo več govoriti o pravem ledeniku (glej zadnji odstavek poglavja).
Z merjenji v Alpah so ugotovili, da je povprečna letna temperatura na meji trajnega snega približno – 3,85
ºC (Gams, 1957). V letih 1994–04 je bila povprečna letna temperatura na Kredarici (2525 m) – 0,7ºC
(Cegnar, Roškar, 2004), vsakih 100 višinskih metrov pa temperatura v povprečju pade za 0,65 ºC. Po tem
izračunu je današnja (teoretična) meja trajnega snega nad vrhom Triglava.
2

36

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

moren je ledenik segal na hrbet Velikih glav na sredini med koto 2368 in Kredarico
(2539 m).

Slika 22: Slika L. Benescha prikazuje Triglavski ledenik v drugi polovici 19. stoletja (1875-1880). Iz nje je
razvidno, da ledenik tedaj ni prekrival ozkega pasu podov nad Triglavsko severno steno (označen z rumeno
elipso), kot tudi ne vzpetine Glave (rdeča puščica) ter kote 2368 (modra puščica). Ledenik (z razpokami) je
na sliki nekoliko temnejše barve, pode pred njim delno prekriva sneg, prikazan s svetlejšo barvo.
Vir: Gabrovec, 2002.

Slika 23: Triglavski ledenik leta 1975.
Vir: Triglavski ledenik, 2008.
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Danes Triglavski ledenik obsega le še približno en hektar Te majhne zaplate ledu ne
moremo več imenovati ledenik tudi iz naslednji razlogov (Gabrovec, Peršolja, 2004;
Peršolja, 2003):
•

ne gre več za pravi ledeniški led, ki pod pritiskom debele plasti ledu postane
plastičen, niti ne za mlečno bel, zrnat firnski led (kvečjemu lahko opazimo temno
siv vodni led);

•

ledenik se ne giblje več zaradi ujetosti v plitvo kotanjo (zato na njem tudi ni več
ledeniških razpok);

•

posledica statičnosti in premajhne debeline oziroma teže ledu ter posledično
premajhnega tlaka ledenika na podlago pa je tudi odsotnost regelacije vodnega
filma pod njim.

Slika 24: Preostanek Triglavskega ledenika leta 2003.
Vir: Triglavski ledenik, 2008.
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Slika 25: Pogled na Triglavski ledenik oktobra 2006. Lepo je opazen temno siv vodni led. (foto: K.Natek)

Slika 26: Zaradi obilnih snežnih padavin v sezoni 2008/2009 je bilo območje Triglavskega ledenika na
koncu talilne sezone še na debelo prekrito s snegom. Pogled z vrha Glave (24.9.2009; foto: H. Rejec).
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Slika 27: Ortofoto posnetek območja Triglavsekga ledenika (posneto 22.7.2006). Z rdečo črto je označen
obseg ledenika leta 2003, z modro črto pa obseg leta 1975. Zelena črta prikazuje približen največji obseg
ledenika v času male ledene dobe glede na položaj čelnih moren, razviden iz posnetka.
Vir podatkov o obsegu ledenika v letih 1975 in 2003: Gabrovec, 2009.
Vir podlage: Geodetska uprava Republike Slovenije, DOF 050, 2006.

4.2.

Primerjalna mikromorfologija površja Triglavskih podov

V skladu z namenom diplomskega dela (primerjava med drobnimi kraškimi oblikami na
območju Triglavskih podov, ki ga po koncu würmske poledenitve ni pokrival ledenik in
na območju, s katerega se je ta pred kratkim umaknil) je bilo treba najprej določiti
območja za primerjavo.
Višek poledenitve v času male ledene dobe je bil sredi 19. stoletja, vendar pa obseg
Triglavskega ledenika tudi ob ponovnem porastu okrog leta 1920 ni bil veliko manjši, kar
dokazujejo položaji morenskih nasipov iz posameznih poledenitvenih sunkov (poglavje
4.1.2., str. 34). Glede na podatke o hitrosti kraškega denudacijskega zniževanja površja
na Triglavu, ki znaša okrog 20 mm/1000 let (Kunaver,1979; citirano po Mrak, 2004),
lahko sklepamo, da se je površje, razkrito po umiku ledenika po letu 1920, v povprečju
znižalo samo za približno 1,5 mm. Kjer pa je od izginotja ledu minilo še manj časa, je
kraško denudacijsko znižanje zanemarljivo in na teh območjih lahko pričakujemo samo
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drobne reliefne oblike, nastale z erozijskim (in korozijskim) delovanjem ledenika. Ker so
se torej podledeniške korozijske oblike ohranile, jih lahko primerjamo s korozijskimi
oblikami na območjih, ki jih v holocenu ledenik ni pokrival. Zaradi razlik v korozijskem
delovanju podledeniške vode in atmosferilij, pričakujemo, da so različne tudi drobne
kraške oblike na obeh območjih (hipoteza diplomskega dela).
Z večanjem nadmorske višine in posledičnim zniževanjem povprečne letne temperature
se povečuje učinkovanje mehanskega (zmrzalnega) preperevanja. Na Kaninu je Kunaver
(1983) ugotovil, da se posamezne drobne kraške oblike pojavljajo le do določene
nadmorske višine, višje pa njihov nastanek preprečuje povečano mehansko preperevanje
(posamezne oblike so opisane v poglavju 2.2.).
Na nastanek drobnih kraških oblik vpliva tudi geološka zgradba površja (lega skladov,
razpokanost in prelomljenost skladov, kamninska sestava; Kunaver, 1983). Na
Triglavskih podih gre za skoraj enotno geološko zgradbo, saj je celotno preučevano
območje zgrajeno iz zgornjetriasnega apnenca. Med triglavskim in dachsteinskim
apnencem so le majhne razlike.
Pri izbiri območij za primerjavo je bilo za dosego cilja diplomskega dela smiselno izbrati
tako območje, kjer v času male ledene dobe (in celotnega holocena) zagotovo ni bilo
ledenika, ter območje, s katerega se je ledenik pred kratkim umaknil. Zaradi vpliva
mehanskega preperevanja ni smelo biti prevelikih odstopanj v nadmorski višini med
posameznimi območji. Ker je geološka zgradba Triglavskih podov enotna, so bile pri
izbiri območij pomembne le čim bolj podobne topografske značilnosti.
4.2.1.

Območje, ki v holocenu ni bilo pokrito z ledenikom

Na robu Triglavske severne stene, pod vzpetino Glava, je tik za nekaj metrov visoko
čelno moreno ozek pas podov, ki ga ledenik po koncu würmskega glaciala ni prekrival
(Šifrer, 1963). Nahaja se na višini okrog 2315 m in se rahlo znižuje v severovzhodni
smeri. Opaziti je, da je bilo površje mutonirano, vendar pa številne globoke škraplje
dokazujejo, da ledeniška erozija tu že dolgo ni delovala. To potrjuje tudi dokajšnja
poraščenost s travo v severovzhodnem delu tega pasu, kjer se je v manjših kotanjah
nabralo nekaj humusa.
Prevladujoča drobna korozijska oblika so škraplje, ki pa so zaradi velike nadmorske
višine in močnega mehanskega preperevanja precej razdrte. Večinoma gre za ploske
škraplje, pri katerih je površina vmesnih reber ravna, kar dokazuje, da gre za zgodnjo
fazo korozijskega razčlenjevanja glaciokraškega površja, najdemo pa tudi lep primer
škrapljaste zevi. Robovi in stene nekaterih škrapelj so močno izžlebičeni. Ker so žlebiči
večinoma na tistih stenah škrapelj, nad katerimi je čelna morena, lahko domnevamo, da
so nastali s korozijo izpod ledenika odtekajoče vode.
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Slika 28: Pogled na Triglavske pode z bočne morene pod severnim grebenom Triglava (na začetku t.i.
Kugyjeve police). Z rumeno elipso je označen del podov na robu Triglavske severne stene. Za njim je lepo
vidna čelna morena. Z rdečo puščico je označena vzpetina Glava, z modro pa kota 2368 v hrbtu Velikih
glav. Zadaj z leve: Begunjski vrh, Visoka Vrbanova špica, Rjavina in Rž. (foto: H. Rejec)
Datum: 10.9.2008

Slika 29: Čelna morena nad ozkim pasom podov v ospredju (pogled proti jugovzhodu). Zadaj vrh
Kredarica. (foto: H. Rejec)
Datum: 22.8.2008
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Slika 30: Izžlebičeni robovi in stene škrapelj. Pogled iz ptičje perspektive. Zelo globoke žlebiče bi lahko
izjedla voda, pritekajoča izpod nekdanjega ledenika, katerega čelna morena je kakih 10 metrov oddaljena
od škraplje. (foto: H. Rejec)
Datum: 22.8.2008

Lega: x = 411086, y = 137351, z = 2315

Slika 31: Škrapljasta zev. Vzdolž iste razpoke je več
korozijskih razširitev. (foto: H. Rejec)
Datum: 22.8.2008
Lega: glej sliko 30.
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Vrhovi skalnih vzpetinic (s korozijo in mehanskim preperevanjem preoblikovanih
ledeniških grbin) so zglajeni, oziroma rahlo valoviti, kar priča o ploskovnem korozijskem
delovanju snežnice (na Kredarici traja snežna odeja v povprečju okrog devet mesecev na
leto; Cegnar, Roškar, 2004). Na golem krasu v nižjih nadmorskih višinah bi bilo takšno
skalno površje prepredeno z žlebiči, ki pa so tu zelo redki. Posamezne (vedno meandrske)
najdemo na nekaterih pobočjih skalnih vzpetinic, kamor odtekata deževnica in snežnica
iz staljenega snega na teh vzpetinicah. Ploskovnemu delovanju snežnice lahko pripišemo
tudi močno luknjičasta strmejša skalna pobočja, kjer so opazni tudi zametki korozijskih
gubic.
Ponekod je površje skalnih vzpetinic gosto prepredeno z več decimetrov dolgimi in okrog
1 cm širokimi izjedeninami, ki potekajo vzdolž drobnih razpok v kamnini. Gre
najverjetneje za mikroškraplje, ki so nastale s ploskovno korozijo snežnice. Ta je
naintenzivnejša prav vzdolž razpok na skalnem površju. Vdolbine potekajo v več smereh,
prevladuje pa smer, v katero se je premikal pleistocenski ledenik. To dejstvo napeljuje k
misli, da bi lahko šlo tudi za korozijsko razširjene raze. Vendar pa proti temu govorijo
predvsem drobne razpoke na dnu vdolbin, ki pojasnjujejo drugačen nastanek. Poleg tega
v prevladujočo smer vdolbin pada tudi skalno površje.

Slika 32: Skalno površje na sliki je gosto prepredeno s plitvimi izjedeninami. Prevladujoča smer je od
čelne morene (zadaj) proti robu Triglavske severne stene. Pogled od blizu razkrije, da po dnu izjedenin
potekajo drobne razpoke. Najverjetneje gre za mikroškraplje. (foto: H. Rejec)
Datum: 24.9.2009

Lega: glej sliko 30.
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Na ravnih delih podov med škrapljami pritegnejo pozornost bele kalcitne tvorbe v obliki
src. To so fosilni ostanki megalodontidnih školjk srčaste oblike, ki so značilne za
ciklotemo C dachsteinskega apnenca (Buser, 2004). Gre pravzaprav za t.i. kamena jedra:
skeleti školjk so se stopili, njihovi odtisi v kamnini pa so bili zapolnjeni s kalcitom
(kalcitizacija; Pavšič, 1995; Pavšič, 2006). Zaradi večje odpornosti proti koroziji, so te
tvorbe relativno višje od okoliške kamnine.

Slika 33: Fosilni ostanki (kamena jedra) megalodontidnih školjk iz zgornjega triasa. Kalcitno polnilo je
zaradi večje odpornosti relativno višje od okoliške kamnine. Posamezni primerki na pasu podov med čelno
moreno in severno steno dosegajo tudi do 25 cm v premeru. (foto: H. Rejec)
Datum: 24.9.2009

Lega: glej sliko 30.
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Slika 34: Luknjičasto pobočje skalne vzpetinice z zametki korozijskih gubic – delo korozije snežnice.
Svinčnik za primerjavo velikosti. (foto: H. Rejec)
Datum: 22.8.2008

Lega: x = 411099, y = 137380, z = 2310m

Slika 35: Plitev solzajni žlebič na strmem pobočju skalne
vzpetinice. Voda priteka iz razpoke (točkast vir; na sliki
desno spodaj), zapolnjene s prstjo in je zato še agresivnejša.
(foto: H. Rejec)
Datum: 10.9.2008
Lega: glej sliko 34.
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Na eni od kompaktnih skalnih vzpetinic sem opazil obliko, ki močno spominja na veliko
odprto škavnico. Njena zasnova bi lahko bil erozijski lonec, nastal pod ledenikom v času
pleistocena (v tem primeru bi šlo za poligenetsko obliko). Premer okroglega, ravnega dna
je približno 1 m, zapolnjuje pa ga droben gruščnat material, med katerega je pomešanega
tudi malo organskega materiala. Rob dna je na eni strani očitno korozijsko izpodjeden.
Voda priteka s približno 10 m2 velikega zaledja na skalni vzpetinici po več žlebičih,
odteka pa skozi en sam globlji žlebič.

Slika 36: Kotanja na kompaktni skalni osnovi močno spominja na odprto škavnico. Na ravnem, okroglem,
približno 1 m širokem dnu se nahaja droben grušč s humusom. Spredaj je lepo viden odtočni žlebič. Pogled
od strani. Z rumenim krožcem je označena oblika, ki spominja na korozijsko stopničko (slika 29). (foto: H.
Rejec)
Datum: 10.9.2008

Lega: glej sliko 30.

Tik ob škavnici se nahaja oblika, ki spominja na korozijsko stopničko. Polkrožna,
neizpodjedena zadnja stena, dokaj ravno dno in odprtost v smeri strmca so lastnosti, ki jih
najdemo pri pravih korozijskih stopničkah. Nekoliko nagnjeno površje iz kompaktnega,
homogenega apnenca, ki je večino leta pokrito z debelo snežno odejo, pomeni ugodno
lego za nastanek teh kraških oblik. Proti tej domnevi pa govori dejstvo, da se nahaja na
veliki nadmorski višini, saj je Kunaver (1983) na Kaninu te občutljive oblike našel precej
nižje, v pasu med 1700 in 2000 m. Podobnih oblik na tem območju Triglavskih podov
nisem opazil.
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Slika 37: Oblika, ki spominja na korozijsko stopničko. Polkrožna zadnja stena prehaja zvezno v skoraj
ravno dno s premerom okrog 20 cm. Pogled od zgoraj. (foto: H. Rejec)
Datum: 24.9.2009

Lega: glej sliko 30.

Izpod vrha Kredarice poteka proti severu obel hrbet, ki ločuje zahodni del Triglavskih
podov od kotanje Kotel. Na njem je več manjših vzpetin, prva pa je visoka 2368 m. Južno
od nje je na hrbtu laštasto površje s številnimi razdrtimi škrapljami (posledica močnega
mehanskega preperevanja na tej nadmorski višini). Na zgornji del hrbta je nasuto
morensko gradivo, do tam je v mali ledeni dobi segal ledenik.

48

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

Slika 38: Hrbet Velikih glav: pogled s kote 2368 proti Kredarici. V sredini zgoraj je vidno morensko
gradivo, nasuto na rob hrbta. (foto: H. Rejec)
Datum: 6.8.2008

Škraplje (večinoma ploske, tudi primeri škrapljastih zevi) so prevladujoč pojav, žlebiči so
redki (največkrat na stenah škrapelj), ponekod pa je skalna podlaga drobno valovita in
izjedena, kar priča o ploskovni koroziji snežnice.
Zelo pogoste so inicialne mikrokorozijske oblike. Še posebno veliko je biokorozijskih
jamic, ki s svojo globino potrjujejo, da tu že dolgo ni bilo ledenika. Opazne so tudi
korozijske razjede.
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Slika 39: Z lišaji zapolnjene biokorozijske luknjice, kakršne se pojavljajo marsikje na hrbtu Velikih glav.
(foto: H. Rejec)
Datum: 6.8.2008

Slika 40: Značilna hrapavost korozijsko razjedene skale na hrbtu Velikih glav. Zaradi neenakomerne
petrografske sestave apnenca učinek korozije na skalnem površju ni povsod enak, iz nižjih delov štrlijo
odpornejši vršički ostrih oblik. (foto: H. Rejec)
Datum: 6.8.2008
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Tudi na tem območju najdemo nekaj manj izrazitih oblik, ki spominjajo na škavnice.

Slika 41: Oblika na hrbtu Velikih glav, ki nekoliko spominja na škavnico. Pogled od zgoraj. Pobočje pada
proti zgornjemu robu fotografije. Vponka za primerjavo velikosti. (foto: H. Rejec)
Datum: 6.8.2008
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Območje podov, ki ga je še pred kratkim pokrival ledenik

Površje na območju, s katerega se je ledenik umikal po koncu male ledene dobe, je
mutonirano, s številnimi lepo opaznimi ledeniškimi grbinami, zglajenimi in razenimi na
udarni strani ter razlomljenimi na zavetni. Verjetno je bila za nastanek ledeniških grbin
ugodna tudi nagnjenost skladov v nasprotno smer kot se je premikal ledenik (nagnjeni
neskladni lašti). Za čeli skladov so pod ledenikom lahko nastale nizkotlačne praznine, ki
spodbujajo trganje delcev od podlage kot pomemben proces pri nastanku grbin.
Med ledeniškimi grbinami je veliko morenskega materiala. Skalna podlaga je že zapadla
korozijskemu delovanju atmosferilij, vendar pa (le na prvi pogled) ni nikakršnih kraških
pojavov, od najmanjših inicialnih mikrokorozijskih oblik (biokorozijske luknjice in
korozijske razjede) do največjih škrapelj.

Slika 42: Skladi na Triglavskih podih padajo proti jugu pod kotom približno 20º. Ko je območje prekril
ledenik, so za čeli skladov (1) nastale nizkotlačne praznine (2), ki so pripomogle k intenzivnejšemu procesu
trganja delcev na zavetni strani ledeniških grbin (3). Raze na udarni strani so nastale s procesom abrazije
(4). (avtor: H. Rejec)
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Slika 43: Mutonirano površje na podih, s katerih se je ledenik pred kratkim umaknil (pogled proti severu,
zadaj Glava). Ledenik se je premikal od leve proti desni. (foto: H. Rejec)
Datum: 6.8.2008

Na udarnih straneh ledeniških grbin so še vedno lepo vidne raze, ki pa so že nekoliko
zabrisane zaradi korozijskega delovanja atmosferilij. Nekoliko bolje so ohranjene na
grbinah, ki gledajo iz morenskega gradiva v uleknini med Glavo in hrbtom Velikih glav.
Pred delovanjem korozije padavin bi jih lahko obvarovala talna morena, sestavljena iz
karbonatnega grušča, na katerem se je izrabila korozijska kapaciteta vode (poglavje 2.2.,
str. 10). Ponekod najdemo tudi večje površine zglajenega površja brez raz.
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Slika 44: Učinki abrazijskega delovanja na Triglavskih podih. Na ledeniški grbini, ki gleda iz talne morene
v uleknini med Glavo in hrbtom Velikih glav (leva fotografija), so še vidne raze v smeri gibanja ledenika
(od desne proti levi). Čeprav jih je verjetno morensko gradivo nekoliko obvarovalo pred delovanjem
korozije padavin, so vseeno že nekoliko slabše razvidne (primerjava s sliko 8). Na desni fotografiji je
zglajeno površje ledeniške grbine. Na levi strani grbine se lepo vidi razlomljena zavetna stran, spodaj desno
pa fasetam podobne vdolbine. Zadaj Kredarica. (foto: H. Rejec)
Leva fotografija:

Datum: 24.9.2009

Lega: x = 411131, y = 137224, z = 2345

Desna fotografija:

Datum: 22.8.2008

Lega: x = 411054, y = 137056, z = 2402

Med najbolj zanimive podledeniške oblike, ki sem jih opazil na preučevanem območju,
lahko vsekakor uvrstim fasetam podobne vdolbine. V večini primerov so le delno razvite,
oziroma ni mogoče z gotovostjo trditi, da gre zares za oblike, analogne jamskim fasetam.
Včasih napeljujejo k misli, da gre za korozijsko razširjene odlome na zavetni strani
ledeniških grbin. Vendar pa sem tu in tam naletel tudi na primere, kjer skupina takšnih
oblik močno spominja na popolnoma razvite jamske fasete. Nastale naj bi torej ob
korozijskem delovanju turbulentnega toka podledeniške vode ob pretakanju skozi Nžlebove, njihova asimetrična oblika pa nakazuje smer, v katero je tekla voda. Vendar pa
je, glede na navedbe nekaterih avtorjev, možen tudi erozijski nastanek.
Tudi način nastanka žlebov v skalni podlagi, na katere lahko naletimo marsikje na
območju, s katerega se je pred kratkim umaknil ledenik, ni popolnoma nedvoumen.
Najverjetneje so erozijskega nastanka, vendar pa tudi korozijski ni izključen. Seveda pa
bi lahko šlo za prepletanje obeh procesov, s čimer se strinja tudi Mihevc (2008).
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Slika 45: Zelo lepo razvite fasetam podobne vdolbine. Če je nastanek korozijski, kot pri pravih fasetah, bi
lahko domnevali, da jih je izdelala korozija turbulentno tekoče podledeniške vode v smeri proti opazovalcu.
(foto: H. Rejec)
Datum: 10.9.2008

Lega: x = 411054, y = 137056, z = 2402

Za korozijski nastanek bi šlo v primeru, da bi žlebove (v tem primeru žlebiče kot kraško
obliko) izjedla agresivna voda, iztekajoča izpod čela ledenika. Z umikanjem ledenika pri
tem nastane serija žlebičev, globokih največ okrog 20 cm. Takšen nastanek skoraj ni
verjeten, saj so žlebovi na preučevanem območju večkrat globlji, začnejo se nenadoma na
skalnem površju, kjer se rob ledenika ni mogel zadrževati dalj časa, poleg tega pa
nekateri ne potekajo v smeri največjega naklona, kamor bi odtekala voda prosto po
površju.
Bolj verjetno gre za N-žlebove, ki jih je izdolbla voda, tekoča pod ledenikom. Pojavljajo
se vedno na zavetni strani ovir v skalni podlagi ledenika (ledeniških grbin), kjer je
erozijska moč vode največja. Največkrat potekajo v smeri največjega naklona površja,
kar kaže na to, da so nastali pod tankim ledom, vendar pa ni tako v vseh primerih. Potek
nekaterih žlebov kaže, da na pretakanje vode ni vplivala samo gravitacija, saj ne potekajo
v smeri največjega naklona.
Včasih se žlebovi začnejo nenadoma na površini ledeniških grbin. Ne poglabljajo se
postopoma, ampak so že od začetka globoki, nekateri so na začetku celo polkrožno
poglobljeni. To nakazuje, da bi voda lahko pritekala s površja ledenika skozi ledeniške
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mline, vendar je bolj verjeten nastanek z evorzijo. Nekateri žlebovi so dolgi tudi več
metrov ali pa celo več kot 10 m. Končajo se na koncu pobočij ledeniških grbin, kjer voda
sedaj odteka v razpoke.

Slika 46: N-žlebovi na Triglavskih podih. Večkrat se podledeniški žlebovi začnejo nenadoma na vrhu
ledeniške grbine, kar dokazuje, da jih ni izdelala voda, iztekajoča izpod čela ledenika. Na levi sliki se več
manjših žlebov združi v večjega (dentritičen vzorec). N-žleb na desni se začne nenadoma na zavetni strani
ledeniške grbine, zgoraj je celo nekoliko polkrožno razširjen, kar nakazuje, da bi voda lahko pritekala s
površja ledenika, vendar pa je verjetnejši nastanek z evorzijo. Če bi šlo za korozijsko delovanje vode,
iztekajoče izpod čela ledenika, bi žleb potekal v smeri naklona pobočja, tj. proti desni navzdol. Dolžina
žleba je približno poltretji meter, globina okrog 40 cm in širina okrog 15 cm. (foto: H. Rejec)
Datum: 10.9.2008

Lega: x = 410946, y = 137013, z = 2425
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Datum: 24.9.2009
Lega: x = 411250, y = 136915, z = 2410

Datum: 10.9.2008
Lega: x = 411090, y = 136958, z = 2420
Slika 47: N-žlebovi večjih dimenzij (nahrbtnik za primerjavo velikosti). Dolg žleb na levi fotografiji je
delno zakrilo morensko gradivo, kljub temu pa večjega na tem območju nisem opazil. Na desni fotografiji
je zadaj opazen preostanek Triglavskega ledenika pod ostenji Malega Triglava. (foto: H. Rejec)
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Slika 48: Taljenje snežišč na območju preostanka Triglavskega ledenika pod ostenji Malega Triglava.
Kljub veliki korozijski sposobnosti te vode (teoretično lahko v 20 do 30 letih intenzivnega raztapljanja
izdolbe 10 do 20 cm globoke žlebiče) pa je globok žleb na levi fotografiji zagotovo nastal pod ledenikom.
Jeseni leta 2009 je po njem sicer tekla voda iz talečih se snežišč, vendar pa je zadnja leta to zaradi milejših
zim bolj izjema kot pravilo. (foto: H. Rejec)
Datum: 24.9.2009

Lega: x = 411131, y = 136802, z = 2435
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Žlebiče sem opazil tudi na steni nad ledenikom. Izdolbla jih je podledeniška voda, ki je
odtekala po skalnem površju pod ledom. Predvsem v tem primeru jih lahko z večjo
verjetnostjo pripišemo korozijskemu delovanju.
Slika 49: Žlebiči na steni nad ledenikom
so verjetno posledica korozijskega
delovanja vode pod talečim se ledenikom.
Spodaj je viden zgornji rob preostanka
ledenika. (foto: H. Rejec)
Datum: 9.10.2008

Skoraj povsod na območju, s katerega se je ledenik pred kratkim umaknil, so zelo lepo
vidne kalcitne skorje, najbolj značilna oblika podledeniškega korozijskega delovanja. So
različnih barv (od bele do oker in temno sive) in oblik (vključno z majhnimi izrastki, ki
kažejo smer premikanja ledenika). Bolje so ohranjene tam, kjer je od umika minilo manj
časa. V uleknini med Glavo in hrbtom Velikih glav jih ne najdemo (verjetno tudi zaradi
izredno velike količine morenskega gradiva, ki jih je erodiralo), najbolj masivne pa so na
steni Triglava nad ostankom ledenika (tu je ledenik prenašal bistveno manj gradiva).
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Slika 50: Kalcitne skorje različnih barv in oblik se pojavljajo povsod na območju, s katerega se je ledenik
pred kratkim umaknil. (foto: H. Rejec)
Datum: 6.8.2008
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Slika 51: Masivne kalcitne skorje na steni Triglava, nad preostankom ledenika. Spodaj levo so lepo opazni
izrastki, ki jasno kažejo smer premikanja ledenika. Spodaj desno več plasti skorij, ki so bile odložene med
več zaporednimi regelacijskimi dogodki. (foto: H. Rejec)
Datum: 10.9.2008

Natančnejši pregled marsikje razkrije drobno razjedeno skalno podlago; večinoma gre za
luknjice različnih oblik in premerov (večinoma pod 1 mm, lahko pa so tudi dosti večje).
Nastanek lahko najverjetneje pripišemo korozijskemu delovanju snežnice.

61

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

Slika 52: Drobne luknjice v skalni podlagi na ledeniških grbinah, najverjetneje jih je izdelala korozija
snežnice. (foto: H. Rejec)
Datum: 10.9.2008

Ponekod se na strmejših delih ledeniških grbin pojavljajo celo plitve škraplje, nastale
vzdolž razpok v skali. Med njimi so žlebiči, nastali prav tako vzdolž razpok, le da se po
njih obdobno pretaka voda. Pogled od bliže razkrije zelo neenakomerno korozijsko
razjedeno površje, skala je v različnih smereh zluknjana in izjedena. Gre za kavernozne
ali luknjaste (ang. pit-and-tunnel) škraplje, ki so posledica delovanja korozije pod snežno
odejo.
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Slika 53: Škraplje in žlebiči na ledeniški grbini. Nastale so najverjetneje s korozijo snežnice, saj se je glede
na oznake na vrhu grbine led od tu umaknil pred več kot 40 leti. Skala je v različnih smereh zluknjana in
izjedena, gre za t.i. kavernozne ali luknjaste škraplje. Na desni pogled od bliže. (foto: H. Rejec)
Datum: 10.9.2008

Lega: x = 411040, y = 137012, z = 2415

Zaenkrat ostaja nepojasnjen primer skalne vzpetinice, na katere steni se prepletajo
žlebiči, vdolbinice in kalcitne skorje. Le-te so se odložile na robovih teh kotanjic, kar
dokazuje, da so žlebiči in vdolbinice starejšega nastanka kot kalcitne skorje. Žlebiči
potekajo v bolj ali manj navpični smeri, kalcitne skorje pa so usmerjene približno
pravokotno nanje, pač v smer, kamor se je premikal ledenik.
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Slika 54: Ledenik se je mimo te skalne vzpetinice premikal od desne proti levi, kar dokazujejo kalcitne
skorje, lepo vidne na spodnji sliki (približan detajl ob oznaki, do katere je segal ledenik leta 1992; na
zgornji sliki je označen z rumenim krogom). Odložile so se na robovih žlebičev in vdolbinic v skalni
podlagi, kar dokazuje, da so te kotanjice starejšega nastanka in so torej nastale pod ledenikom. (foto: H.
Rejec)
Datum: 10.9.2008

Lega: x = 411063, y = 136973, z = 2411
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Primerjava drobne kraške izoblikovanosti med primerjanimi območji

OBMOČJA, KI JIH V HOLOCENU
LEDENIK NI POKRIVAL
Opazno je mutonirano površje, vendar sta
korozija in mehansko preperevanje močno
napredovala (sinergično delovanje), zato je
skalna podlaga močno razjedena.

OBMOČJA, S KATERIH SE JE
LEDENIK UMAKNIL PRED KRATKIM
Površje je mutonirano, sveže ledeniško
zglajeno in ponekod razeno, opazne so
nekatere mikrokraške oblike, nastale pod
ledom.

•

korozijske razjede so

•

korozijskih razjed ni

•

biokorozijske luknjice so

•

biokorozijskih luknjic ni

•

drobna valovitost in izjedenost
skalne podlage – posledica
ploskovne korozije snežnice

•

ni takšnih oblik, razen tam, kjer je
od umika ledenika minilo več
desetletij

•

korozijske gubice – posledica
korozije snežnice

•

zelo redki žlebiči, največkrat
meandrski

•

•

izraziti (stenski) žlebiči na stenah
nekaterih škrapelj

korozijskih žlebičev ni (razen na
steni nad ledenikom), so pa Nžlebovi (erozijsko-korozijski
nastanek)

•

dominantna drobna kraška oblika
so škraplje, ki pa so zaradi
močnega mehanskega preperevanja
večinoma razdrte. Ostale so
ploske, pojavljajo pa se tudi
škrapljaste zevi. Ponekod je
opaziti tudi mikroškraplje

•

škrapelj ni. Kjer je od umika
ledenika minilo več desetletij, so s
korozijo snežnice nastale
kavernozne ali luknjaste škraplje

•

kalcitnih skorij ni, saj jih korozija
in mehansko preperevanje hitro
uničujeta

•

pogoste kalcitne skorje različnih
oblik, barv in debeline

•

fasetam podobnih vdolbin ni

•

fasetam podobne vdolbine so

Preglednica 1: Primerjava drobne kraške izoblikovanosti med preučevanimi območji. V prilogah sta
dodani geomorfološki karti, na katerih je prikazano značilno površje na preučevanih območjih.
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5. Zaključek
Iz zgornjetriasnega apnenca zgrajeni Triglavski podi so značilen primer visokogorskega
krasa. Za razliko od večine drugih podobnih območij v Sloveniji, ki po koncu pleistocena
niso bila poledenela, je del Triglavskih podov še do nedavna prekrival ledenik. V drugi
polovici 19. stoletja je Triglavski ledenik obsegal skoraj 50 ha, zadnja leta pa njegov
preostanek meri le še približno 1 ha. Raziskava je potekala na območju, ki ga je ledenik
pokrival v času male ledene dobe in v neposredni okolici. Gre za glaciokraško
preoblikovano površje, v večjem delu sestavljeno iz laštov (laštasti podi). Zaradi velike
nadmorske višine (2300-2500 m) in posledično močnega mehanskega preperevanja,
nekatere (občutljivejše) drobne korozijske oblike visokogorskega krasa tu niso razvite.
V hipotezi so predvidene razlike v drobni kraški izoblikovanosti med območji, ki so bila
še pred kratkim pod ledenikom in tistimi, ki jih v holocenu ledenik ni pokrival. Izhajale
naj bi iz razlik v korozijskem delovanju atmosferilij in podledeniške vode. Pri raziskavi
so bile upoštevane čim bolj podobne ostale razmere (kamnina, topografija, nadmorska
višina).
Dominantne drobne kraške oblike na območjih, ki jih ledenik v holocenu ni pokrival, so
različne vrste škrapelj. Zaradi močnega mehanskega preperevanja so precej razdrte,
večinoma pa so ploske, kar dokazuje zgodnjo fazo korozijskega razčlenjevanja
glaciokraškega površja. Pogoste so inicialne mikrokorozijske oblike, predvsem
biokorozijske luknjice. Zelo redki in večinoma neizraziti so žlebiči, ki pa so pogostejši na
stenah škrapelj. Posledica selektivne korozije so fosilni ostanki megalodontidnih školjk
srčaste oblike. Vzdolž drobnih razpok v kamnini se ponekod pojavljajo mikroškraplje.
Nekatere oblike spominjajo na slabo razvite škavnice in korozijske stopničke, ki se
navadno zaradi občutljivosti na takšni nadmorski višini ne razvijejo.
Površje, s katerega se je ledenik umaknil pred kratkim, je mutonirano s številnimi lepo
opaznimi ledeniškimi grbinami, zglajenimi in razenimi na udarni strani ter razlomljenimi
na zavetni. Med njimi je veliko morenskega materiala. Zgoraj omenjene kraške oblike se
tu pojavljajo le izjemoma, v specifičnih pogojih pa so pod ledenikom nastale značilne, pri
nas še neopisane geomorfne oblike:
•

kalcitne skorje: so najbolj očitna in edina drobna oblika, ki je nedvomno
korozijskega nastanka. Nastanejo ob regelaciji vodnega filma pod ledenikom.
Zaradi povečanega tlaka se na udarni strani ovir v skalni podalgi led stali, voda,
bogata s CO2, pa se ob stiku s karbonati obogati s kalcijevimi ioni. Na zavetni
strani ovire pride ob zmanjšanem tlaku do ponovnega zmrzovanja vode.
Raztopljeni karbonati ne prehajajo v led, zato se koncentrirajo v preostali vodi, ki
postane prenasičena. Posledično se mineral kalcit izloči v obliki kalcitnih skorij.
Kalcitne skorje različnih barv in debeline se pojavljajo skoraj povsod na območju,
s katerega se je ledenik pred kratkim umaknil. Bolje so ohranjene tam, kjer je od
umika ledenika minilo manj časa.

•

N-žlebovi: so žlebovi, ki jih podledeniška voda izdolbe v skalno podlago
ledenika. Nastanejo na zavetni strani ovir v skalni podlagi, kjer je erozijska moč

66

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

vode največja. Pogostejši so na karbonatnih kamninah, kar nakazuje, da ima pri
nastanku pomembno vlogo tudi korozija.
N-žlebovi različnih dimenzij se na Triglavskih podih nahajajo vedno na zavetnih
straneh ovir (predvsem ledeniških grbin) v skalni podlagi. Največkrat potekajo v
smeri največjega naklona površja, kar kaže na to, da so nastali pod tankim ledom.
Potek nekaterih žlebov kaže, da na pretakanje vode ni vplivala samo gravitacija,
saj ne potekajo v smeri največjega naklona.
•

fasetam podobne vdolbine: fasete so polkrožne vdolbine, ki navadno nastanejo
na stenah kraških jam s korozijo turbulentno tekoče vode. Tudi na območju, s
katerega se je pred kratkim umaknil Triglavski ledenik, se pojavljajo fasetam
analogne oblike. Nastale so na homogenih, enakomerno zrnatih delih apnenčaste
podlage. V isti skupini so vse fasete približno enakih dimenzij in strmejše na
strani s katere je pritekala voda. Najverjetneje so nastale s korozijo turbulentno
tekoče podledeniške vode skozi N-žlebove.

Ker so Triglavski podi večji del leta prekriti s snežno odejo, ima pomembno vlogo pri
kraškem oblikovanju korozija snežnice. Značilne oblike se pojavljajo tudi na območju, ki
je bilo še pred kratkim pokrito z ledenikom, na tistih ledeniških grbinah, ki so pogledale
izpod ledu že pred nekaj desetletji.
Kljub temu, da so zaradi prevlade mehanskega preperevanja nad kemičnim, razlike v
kraški izoblikovanosti med območji nekoliko zabrisane, je bilo s terenskim delom zbranih
dovolj podatkov za potrditev hipoteze: na karbonatni podlagi pod Triglavskim ledenikom
so s korozijo podledeniške vode nastale drugačne drobne površinske kraške oblike kot na
enaki skalni podlagi pod vplivom korozije atmosferilij.
Obravnavana tematika bi v slovenski geografiji nedvomno zaslužila obširnejše raziskave,
saj gre za zelo specifičen kras, ki bo v naslednjih desetletjih z izginotjem ledenika ter s
korozijo padavin in mehanskim preperevanjem počasi uničen.
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6. Summary
The Triglav plateau, made of Upper Triassic limestone, is a typical example of alpine
karst. In contrast to other similar areas in Slovenia, which have not been glaciated since
the end of Pleistocene, a part of the Triglav plateau was recently ice-covered. During the
second half of the 19th century, the Triglav Glacier occupied nearly 50 ha, however in
the last years its remnants measured only about 1 ha. The research took place in the part
of the Triglav plateau that was ice-covered during the Little Ice Age and in the closest
surroundings of the glacier. The relief is glaciokarstic, made up mostly of limestone
pavements (Schichtreppenkarst). As the plateau lies in high altitude (2300-2500 m) where
the mechanical weathering is intensive, certain (more sensitive) microkarst features have
not been developed.
The hypothesis anticipates the difference in surface karst morphology between the areas
that were recently glaciated and those that were not ice-covered during the Holocene.
This difference is supposed to result from the discrepancy in solution activity of
precipitation and that of subglacial water. The research considered as similar other
conditions (rock, relief, altitude) as possible.
The dominant minor karst features on the surface not ice-covered during the holocene are
different types of grikes. Due to intensive mechanical weathering they are predominantly
broken up. Clints between them are mostly flat, what is an evidence of the early stage of
corrosional development of glaciokarstic relief. Quite frequent are initial corrosional
microforms, especially micropits. Rinnenkarren are exceptional and undistinguishable,
however, they are more frequent on the walls of the grikes. There are also fossil remains
of the heart-shaped Megalodon shells as a consequence of preferential dissolution.
Microjoint-guided microfissures can be found in places. Certain forms resemble
underdeveloped heelprints and solution pans, which normally cannot be found at such
altitudes due to their sensitivity.
The surface, from which the ice receded only recently, is glacially eroded with evident
roches moutonnées, abraded on the stoss sides and ice-plucked on the lee sides. There is
abundant glacial deposit between them. The karst features mentioned above are
exceptional in this area. However, characteristic landforms, not yet described in Slovenia,
developed in specific conditions under glacier:
•

calcite crusts: are the most obvious and the only minor form that is undoubtedly
of corrosional origin. Calcite crusts form as a result of the regelation of subglacial
water film. The high pressure at the stoss sides of the bed obstacles converts ice
into water, which in contact with the bedrock enriches with CaCO3. At the lee
sides, the pressure drops, what causes some of the meltwater to refreeze. The
dissolved CaCO3 concentrates in the remaining liquid, which becomes
oversaturated. As a consequence, the mineral calcite precipitates in the form of
calcite crusts.
The calcite crusts of different colors and thickness can be found throughout
almost all the area that was recently ice-covered. They are better preserved where
less time has passed since the retreat of the glacier.
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N-channels: are channels incised into bedrock by subglacial water. They develop
on the lee sides of bed obstacles, where the erosional power of meltwater is
highest. N-channels are more common on carbonate rocks what shows the
important role of corrosion in their formation.
N-channels of different dimensions are always found on the lee sides of the bed
obstacles (mainly roches moutonnées) on the Triglav plateau. Their course in
most cases is in the direction of maximum slope gradient, what indicates that they
developed under thin ice cover. However, in some cases there was some factor
other than gravity that affected the direction of N-channels, as their course is not
in the direction of maximum slope gradient.

•

scallops-like features: dissolutional scallops are semicircular scoops that are
usually created on the walls of the caves by the corrosion of turbulent flowing
water. Forms analogous with scallops can also be found in the part of the Triglav
plateau that was recently ice-covered. They developed on homogeneous limestone
surfaces of uniform grain size. In the same group of scallops all the forms are of
similar dimensions with steeper upstream end. Those scallops were presumably
created by the corrosion of turbulent flowing subglacial water through Nchannels.

As the Triglav plateau is covered with snow for the large part of the year, there is also an
important role of the corrosion of snow-water. Typical features of nival karst occur also
in the area that was recently ice-covered, namely on those roches moutonnées that were
uncovered some decades ago.
The difference in karst morphology between the research areas is somewhat blurred
because of the prevalence of mechanical over chemical weathering. Nevertheless, the
field study provided enough information to confirm the hypothesis: different minor
surface karst features developed by the corrosion of subglacial water compared to those
formed by the corrosion of precipitation on the same bedrock.

69

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

7. Viri
•

Benn, D.I., Evans, D.J.A., 1998. Glaciers & glaciation. London, Arnold, 734 str.

•

Buser, S., 2004. Geologija : zapiski s predavanj. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo (osebni vir).

•

Cegnar, T., Roškar, J., 2004. Meteorološka postaja Kredarica 1954–2004.
Ljubljana, MOP, ARSO, 40 str.

•

Ford, D., Williams, P., 2007. Karst hydrogeology and geomorphology. London,
John Wiley & Sons, 562 str.

•

Gabrovec, M., 2002. Triglavski ledenik / The Triglav glacier. V: Visokogorska
jezera v vzhodnem delu Julijskih Alp. Ljubljana, Založba ZRC, str. 37–48.

•

Gabrovec, M., Peršolja, B., 2004. Triglavski ledenik izginja. Geografski obzornik,
51, 3, str. 18–23.

•

Gabrovec, M., Komac, B., Pavšek, M., Triglav Čekada, M., 2009. Triglavski
ledenik kot pokazatelj podnebnih sprememb : končno poročilo. Ljubljana, ZRC
SAZU, Geografski inštitut Antona Melika, 112 str.

•

Gams, I., 1994. Changes of the Triglav glacier in the 1955-94 period in the light
of climatic indicators. Bedrock relief under the glacier. URL:
http://ai.ijs.si/mezi/personal/triglav/Relief.htm (citirano avg. 2008).

•

Gams, I., 1957. Deset let opazovanja Triglavskega ledenika in začetek opazovanja
brezna ob njem. Planinski vestnik, 13, 4, str. 179–187.

•

Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, Založba ZRC, 515
str.

•

Gams, I., Kunaver, J., Radinja, D., 1973. Slovenska kraška terminologija.
Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Katedra za fizično
geografijo, 76 str.

•

Geodetska uprava Republike Slovenije, digitalni ortofoto 050, leto snemanja
2006.

•

Geografski terminološki slovar. 2005. Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen
Adamič, M. (ur.). Ljubljana, Založba ZRC, 451 str.

•

Geološki terminološki slovar. 2006. Jernej Pavšič (ur.). Ljubljana, Založba ZRC,
331 str.

•

Gunn, J., 2004. Encyclopedia of caves and karst science. New York, London,
Fitzroy Dearborn, 902 str.

•

Hambrey, M., 1994. Glacial environments. CRC Press, 296 str. URL:
http://books.google.com/books?id=Dx ... (citirano jan. 2010).

•

Jennings, J.N., 1985. Karst geomorphology. Oxford, Basil Blackwell, 293 str.

70

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

•

Jurkovšek, B., 1987. Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač listov Beljak in
Ponteba. Beograd, Zvezni geološki zavod, 58 str.

•

Knight, P.G., 1999. Glaciers. Cheltenham, Stanley Thornes, 261 str.

•

Kunaver, J., 1961. Visokogorski kras vzhodnih Julijskih in Kamniških Alp.
Geografski vestnik, 33, str. 95–136.

•

Kunaver, J., 1973. O razvoju slovenske kraške terminologije za mikroreliefne
kraške oblike. V: Slovenska kraška terminologija. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo, Katedra za fizično geografijo, str. 68–76.

•

Kunaver, J., 1983. Geomorfološki razvoj Kaninskega pogorja s posebnim ozirom
na glaciokraške pojave. Geografski zbornik, 22, str. 197–346.

•

Ledenik pod Skuto. URL: http://giam2.zrc-sazu.si/ledenik_skuta.htm (citirano jul.
2009).

•

Leskovar, A., 2007. Tipizacija in razporeditev drobnih površinskih korozijskih
oblik na slovenskem krasu : diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo, 160 str.

•

Maire, R., 1990. La haute montagne calcaire. La Ravoire, Editions GAP, 731 str.

•

Menzies, J., 2002. Modern and past glacial environments. BlutterworthHeinemann, 543 str. URL: http://books.google.si/books?id=QJlBndU4-pgC
(citirano sept. 2008).

•

Menzies, J., 1995. Modern glacial environments : processes, dynamics and
sediments. Oxford, Blutterworth-Heinemann, 621 str.

•

Mihevc, A., 2008. Nekatere drobne površinske kraške oblike na Triglavskih podih
(osebni vir, sept. 2008).

•

Mrak, I., 2004. Minor karst landforms as an indirect method for datation – the
case study valley Pod Košuto (Slovenia). Acta carsologica, 33, 1, str. 45–59.

•

Narava Slovenije. 2004. Lovrenčak, F., Pavlovec, R. (ur.). Ljubljana, Mladinska
knjiga, 231 str.

•

Osnovna geološka karta SFRJ. L 33-52, L 33-51, Beljak in Ponteba. 1987.
1:100.000. Beograd, Zvezni geološki zavod.

•

Pavšič, J. 1995. Fosili, zanimive okamnine iz Slovenije. Ljubljana, Tehniška
založba Slovenije, 139 str.

•

Perna, G., Sauro, U., 1983. Le microforme di corrosione in alta montagna. V: Atti
convegno internazionale sul carso di alta montagna, Imperia, 30.4. – 4.5. 1982.
Genova, Instituto di Geologia dell`Universitá, str. 381-396.

•

Ramovš, A., 1991. Še enkrat Triglav v geološki zgodovini. Proteus, 53, 5, str.
169-172.

71

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

•

Reynard, E., Berrebi, Y., Gremaud, V., Favre, G., Savoy, L., Toth, G., 2006. Le
Karst de Tsanfleuron (Suisse). Livret-guide. Lausanne, Institut de géographie,
Université de Lausanne, 19 str.

•

Skinner, B.J., Porter, S.C., 2000. The dynamic Earth : an introduction to physical
geology. London, John Wiley & Sons, 575 str.

•

Šifrer, M., 1963. Nova geomorfološka dognanja na Triglavu. Geografski zbornik,
8, str. 157–210.

•

Triglav : planinska karta. 2007. 8. izd. 1:25.000. Ljubljana, Planinska založba
Slovenije.

•

Triglavski ledenik. URL: http://giam.zrc-sazu.si/triglavski_ledenik.htm (citirano
avg. 2008).

•

Trudgill, S., 1985. Limestone geomorphology. London, Longman group limited,
196 str.

•

White, W.B., 1988. Geomorphology and hydrology of karst terrains. Oxford,
Oxford University press, 464 str.

72

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

8. Seznam slik in preglednic
Slika 1: Pravilno oblikovana odprta škavnica na podih V Laštah ................................... 13
Slika 2: Korozijska stopnička na podih V Laštah) ........................................................... 14
Slika 3: Velika korozijska polica na podih V Laštah ....................................................... 15
Slika 4: Južna stena Štruce v Kamniških Alpah je na gosto prepredena z vzporednimi
stenskimi žlebiči. ................................................................................................ 17
Slika 5: Meandrska žlebiča se združita v žlebič večjih dimenzij ..................................... 18
Slika 6: Mrežaste škraplje na podih V Laštah .................................................................. 20
Slika 7: Škrapljaste zevi na ogromnem ravnem ter gladkem laštu na podih V Laštah .... 21
Slika 8: Raze na granitni ledeniški grbini pod ledenikom Trippkees na južnih pobočjih
Hochalmspitze .................................................................................................... 24
Slika 9: Ragljice na ledeniški grbini pod ostanki ledenika pod severno steno Montaža . 25
Slika 10: Shematski prikaz podledeniških žlebov. ........................................................... 26
Slika 11: Prikaz erozijskega delovanja podledeniške vode ob premikanju ledenika preko
ovire v skalni podlagi. ...................................................................................... 26
Slika 12: Velik žleb ob poti iz Bovca na Kanin (na Krlišču) je verjetno primer N-žleba 27
Slika 13: Značilna oblika ledeniške grbine. ..................................................................... 28
Slika 14: Razlomljena zavetna stran ledeniške grbine pod ledenikom Ködnitz .............. 28
Slika 15: Majhna ledeniška grbina pod Marmoladinim ledenikom ................................. 29
Slika 16: Regelacijsko premikanje ledenika ter raztapljanje in odlaganje kalcita. .......... 31
Slika 17: Nastanek (jamske) fasete.. ................................................................................ 32
Slika 18: Zavetna stran vdolbine v skalni podlagi s fasetam podobnimi vdolbinami.. .... 32
Slika 19: Ledeniške grbine Elisabethfelsen pod ledenikom Pasterze .............................. 33
Slika 20: Geološka karta Triglava z okolico.. .................................................................. 35
Slika 21: Karta širše okolice Triglava. ............................................................................. 35
Slika 22: Slika L. Benescha prikazuje Triglavski ledenik v drugi polovici 19. stoletja. . 37
Slika 23: Triglavski ledenik leta 1975.............................................................................. 37
Slika 24: Preostanek Triglavskega ledenika leta 2003. .................................................... 38
Slika 25: Pogled na Triglavski ledenik oktobra 2006. ..................................................... 39
Slika 26: Zaradi obilnih snežnih padavin v sezoni 2008/2009 je bilo območje
Triglavskega ledenika na koncu talilne sezone na debelo prekrito s snegom.. 39
Slika 27: Ortofoto posnetek območja Triglavsekga ledenika. ......................................... 40
Slika 28: Pogled na Triglavske pode z bočne morene pod severnim grebenom Triglava 42
Slika 29: Čelna morena nad ozkim pasom podov v ospredju .......................................... 42
Slika 30: Izžlebičeni robovi in stene škrapelj................................................................... 43
Slika 31: Škrapljasta zev. ................................................................................................. 43
Slika 32: Skalno površje na sliki je gosto prepredeno s plitvimi izjedeninami................ 44
Slika 33: Fosilni ostanki (kamena jedra) megalodontidnih školjk iz zgornjega triasa..... 45
Slika 34: Luknjičasto pobočje skalne vzpetinice z zametki korozijskih gubic – delo
korozije snežnice. ............................................................................................. 46
Slika 35: Plitev solzajni žlebič na strmem pobočju skalne vzpetinice. ............................ 46
Slika 36: Kotanja na kompaktni skalni osnovi močno spominja na odprto škavnico. ..... 47
Slika 37: Oblika, ki spominja na korozijsko stopničko. ................................................... 48
Slika 38: Hrbet Velikih glav: pogled s kote 2368 proti Kredarici. .................................. 49

73

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

Slika 39: Z lišaji zapolnjene biokorozijske luknjice, kakršne se pojavljajo marsikje na
hrbtu Velikih glav ............................................................................................. 50
Slika 40: Značilna hrapavost korozijsko razjedene skale na hrbtu .................................. 50
Slika 41: Oblika na hrbtu Velikih glav, ki nekoliko spominja na škavnico ..................... 51
Slika 42: Skladi na Triglavskih podih padajo proti jugu pod kotom približno 20º. ......... 52
Slika 43: Mutonirano površje na podih, s katerih se je ledenik pred kratkim umaknil .... 53
Slika 44: Učinki abrazijskega delovanja na Triglavskih podih. ....................................... 54
Slika 45: Zelo lepo razvite fasetam podobne vdolbine. ................................................... 55
Slika 46: N-žlebovi na Triglavskih podih. ....................................................................... 56
Slika 47: N-žlebovi večjih dimenzij. ................................................................................ 57
Slika 48: Taljenje snežišč na območju preostanka Triglavskega ledenika pod ostenji
Malega Triglava. .............................................................................................. 58
Slika 49: Žlebiči na steni nad ledenikom so verjetno posledica korozijskega delovanja
vode pod talečim se ledenikom. ....................................................................... 59
Slika 50: Kalcitne skorje različnih barv in oblik se pojavljajo povsod na območju, s
katerega se je ledenik pred kratkim umaknil. ................................................... 60
Slika 51: Masivne kalcitne skorje na steni Triglava, nad preostankom ledenika. ........... 61
Slika 52: Drobne luknjice v skalni podlagi na ledeniških grbinah, najverjetneje jih je
izdelala korozija snežnice. ................................................................................ 62
Slika 53: Škraplje in žlebiči na ledeniški grbini. .............................................................. 63
Slika 54: Ledenik se je mimo te skalne vzpetinice premikal od desne proti levi, kar
dokazujejo kalcitne skorje ................................................................................ 64

Preglednica 1: Primerjava drobne kraške izoblikovanosti med preučevanimi območji. 65

74

Hinko Rejec

Drobne površinske kraške oblike na Triglavski h podih

9. Priloge
•

Geomorfološka karta 1: PODI MED ČELNO MORENO IN SEVERNO
STENO

•

Geomorfološka karta 2: OBMOČJE PODOV, KI GA JE PRED KRATKIM
POKRIVAL LEDENIK

75

