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Geomofološke oblike in procesi na apnencu Tamala, Zahodna Avstralija
Izleček:
Apnenec Tamala je eolski kalkarenit, ki leži na jugozahodnem obalnem delu Zahodne
Avstralije. Njegova litifikacija je potekala in še poteka na površju, sočasno pa se na njem
razvija kras, ki se zaradi sočasne litifikacije in zakrasevanja opredeljuje kot singenetski kras.
Na razvoj kraških geomorfoloških oblik, pri čemer so najznačilnejše korozijske cevi, stolpiči,
kraške jame in rizolitno površje, sta vplivali predvsem šibka cementacija in medzrnska
poroznost kamnine. Na podlagi pregledane literature, terenskega dela preučevanega območja
v okolici Cervantes-a in Jurien Bay-a ter analize, so opisane geomorfološke oblike in
interpretacija njihovega nastanka na preučevanem območju. Te se s sorodnimi kraškimi
geomorfološkimi oblikami, ki se pojavljajo na trdem apnencu z razpoklinsko poroznostjo
oziroma apnencem, ki se nahaja na slovenskem prostoru, razlikujejo, ali pa se sploh ne
razvijejo.
Ključne besede: geomorfologija, krasoslovje, singenetski kras, apnenec Tamala, kalkarenit,
korozijske cevi, stolpiči, kraške jame, rizoliti, Avstralija.

Geomorphological features, developed on Tamala limestone, Western Australia
Abstract:
The Tamala limestone is an eolianite calcarenite occurring mostly in southwest coastal
part of Western Australia. Its litification was and still is taking place on the surface (out of
water) and karstification is present at the same time. Because of the simultaneous litification
and karstification it is defined as a syngenetic karst. Some of the most common karstic
geomorphological features are solution pipes, pinnacles, caves and risolite surface. The
formation of these geomorphological features was greatly influenced by poor cementation and
matrix porosity of the limestone. Based on the reviewed references, field work in the study
areas near Cervantes and Jurien Bay and analysis, this work includes several descriptions of
geomorphological features and their genesis in the studied areas. Geomorphological features
of syngenetic karst differ from their allied karstic geomorphological features that occur on
hard-rock karst with crack porosity, which is also found in Slovenia. In some cases, the
Tamala limestone based karstic features might on hard-rock karst not even form.
Key words: geomorphology, karstology, syngenetic karst, Tamala limestone, calcarenite,
solution pipes, pinnacles, caves, risolites, Australia.
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1. UVOD
Na jugozahodnem obalnem delu Zahodne Avstralije je od Shark Bay-a do Perth-a in
še južneje razvit kraški geomorfni sistem. V okviru diplomskega dela se je na tem krasu
preučevalo območje, ki leži približno 240 km severno od Pertha, v okolici mest Cervantes in
Jurien Bay, med 30°10' in 30°44' južne zemljepisne širine ter 115°01' in 115°20' vzhodne
zemljepisne dolžine. To območje zaznamuje predvsem mediteranska klima in geološka
sestava s prevladujočim apnencem Tamala.
Apnenec Tamala je apnenčev peščenjak oziroma eolski kalkarenit, ki se pojavlja na
obalnem jugozahodnem delu Zahodne Avstralije. Zaradi velike poroznosti in odsotnosti
razpok so se v njem razvile kraške oblike, ki se od kraških oblik na razpoklinsko poroznem in
trdem apnencu razlikujejo. Značilno je, da proces zakrasevanja poteka sočasno s procesom
litifikacije kamnine, kar imenujemo singenetski kras.
Značilne kraške oblike so jame, katerih rast je v večini primerov pospešena zaradi
slabe cementacije kamnine in posledično pogostih podorov jamskega stropa. Prav tako so
tlorisi jamskih rovov in dvoran ponavadi razvejani in labirintasti, ker ni lezik in razpok, ki bi s
koncentriranim vodnim tokom usmerjale raztapljanje apnenca.
Druge kraške oblike so korozijske cevi oziroma cevaste vertikalne votline epikraške
cone. Nekatere so povezane s podzemnimi jamami in v primeru večje širine predstavljajo
njihov vhod. Pojavljajo se tudi apnenčasti stolpiči, katerih nastanek je kompleksen, saj
raztapljanje apnenca ni pogojeno z razpokami oziroma škrapljami. Zaradi šibke cementacije
apnenca se kot posledica udorov pojavljajo plitve udornice, škraplje in žlebiči pa se razvijejo
le izjemoma.
Namen diplomskega dela je določiti bistvene, predvsem kraške geomorfološke oblike
in procese, ki se pojavljajo na apnencu Tamala, jih opisati ter obenem pojasniti njihov
mehanizem delovanja in nastanka. Postavil sem hipotezo, da se zaradi specifične lastnosti
kamnine, predvsem zaradi njene medzrnske poroznosti in šibke cementacije, geomorfološke
oblike in procesi, ki se pojavljajo na apnencu Tamala, razlikujejo od geomorfoloških oblik in
procesov na razpoklinsko poroznem in trdem apnencu oziroma apnencu, ki ga poznamo v
Sloveniji. V slovenski literaturi geomorfološke oblike in procesi na kamninah, ki imajo
podobno lastnost kot apnenec Tamala, niso skorajda nikoli omenjeni, zato je podroben opis
njihovih značilnosti ter nastanka še toliko pomembnejši.
Cilji diplomskega dela so natančen in izčrpen pregled literature, ki zadeva
zakrasevanje na apnencu Tamala oziroma njemu podobnih kamninah; pregled literature, ki
zadeva sedimentacijo in litifikacijo apnenca Tamala oziroma njemu podobnih kamninah; s
pomočjo poznavanja literature opravljeno terensko delo preučevanega območja, ki vključuje
natančen pregled posameznih manjših odsekov območja in pregled kraških pojavov, kot so
korozijske cevi, stolpiči in jame; na podlagi terenskega dela in obstoječe literature ugotoviti
lastnosti in vzroke nastanka geomorfoloških oblik na apnencu Tamala.
Eden od ciljev diplomskega dela je preučiti kraške jame, ki se pojavljajo na
preučevanem območju. Postavil sem hipotezo, da je na podlagi raziskovanja oblike oziroma
tipa jame, njenih speleogenetskih oblik ter lastnosti kamnine, ki je razvidna v jamski steni,
možno dodatno interpretirati ostale geomorfološke oblike, predvsem tiste, ki so značilne za
singenetski kras.
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Posebno pozornost sem namenil preučevanju stolpičev v narodnem parku Nambung,
katerih nastanek je še vedno delno nerazumljiv. Postavil sem hipotezo, da so stolpiči kljub
drugačni lastnosti kamnine nastali na način korozijskega širjenja razpok ali manj odpornih
delov, ostanki odpornejših delov prvotne plasti kalkarenita oziroma delov prvotne plasti
kalkarenita med razpokami pa danes predstavljajo stolpiče.
Metode dela, ki so pogojene s cilji in namenom diplomskega dela, so pregled
obstoječe literature in virov, terensko delo ter analiza vzorcev kamnin. Terensko delo je
zajemalo: natančen pregled preučevanega območja; natančno morfološko in morfometrično
preučitev kraških pojavov, ki se pojavljajo na preučevanem območju, kar pomeni tudi
preučitev enakih kraških pojavov izven meja preučevanega območja; fotografiranje in
dokumentiranje pokrajine, geomorfoloških oblik in ostalih pomembnih lastnosti preučevanega
območja; zbiranje relevantnih vzorcev kamnin, ki jih je mogoče po končanem terenskem delu
še dodatno analizirati; detajlno kartiranje; raziskovanje in analiza določenih jam, v katerih se
izvajajo enake metode dela kot na površju. Analiza vzorcev kamnin se je opravila na podlagi
rentgenske metode za določanje mineralov, s pomočjo katere se je razpoznalo elemente v
vzorcu na osnovi valovne dolžine rentgenskih žarkov.
Odročnost tako preučevanega območja kot na splošno celotnega obalnega dela
Zahodne Avstralije, vpliva na slabšo sistematično raziskanost pokrajine. Za preučevano
območje je najnatančnejša topografska karta v merilu 1:50000 ter geološka karta v merilu
1:100000.

2. TEORETSKA IZHODIŠČA
2.1.

Kras v Avstraliji

Približno 15 % avstralskega kontinenta je kraškega, pri čemer ga 11 % leži pod tanko
plastjo kvartarnih sedimentov, le 4 % pa je kartiranega (Gillieson, Spate, 2008). Nasprotno z
majhnim deležem krasa je njegova raznolikost zaradi različnih klimatskih tipov ter vrst
karbonatnih kamnin velika (Kiernan, 2004). Kras je prisoten tudi na avstralskih otokih, tako
na bližnjih, kot so Tasmanija (Tasmanija), King Island (Tasmanija), Kangaroo Island (Južna
Avstralija), Lord Howe Island (Novi Južni Wales), kot tudi na precej oddaljenih, kot so
Christmas Island (Christmas Island teritorij) in Heard Island (Avstralsko-Antarktični teritorij)
(Kiernan, 2004).
Prvo uradno poročilo o apnencu iz Avstralije je iz leta 1804, ki poroča o apnencu iz
severnega dela Tasmanije (Middleton, Hamilton-Smith, McCabe, 2004).
Med najbolj znane kraške pojave v Avstraliji sodijo turistične jame Jenolan, zahodno od
Sydneya v bližini narodnega parka Blue Mountains v Novem Južnem Wales-u; jame
Naracoorte v Južni Avstraliji, ki so v seznamu svetovne dediščine pri UNESCO; apnenčasti
stolpiči v narodnem parku Nambung v Zahodni Avstraliji; pokrajina Nullabor v Zahodni in
Južni Avstraliji, ki je ena najobsežnejših apnenčastih površin na svetu; jame in udornice na
Tasmaniji, ki so del narodnega parka Mole Creek Karst.
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Slika 1: Kras v Avstraliji. Vir: Grimes, 2006.

2.1.1.

Kras starejših karbonatnih kamnin

Kras starejših karbonatnih kamnin (predkambrij, paleozoik, mezozoik) je v Avstraliji
razvit predvsem v treh večjih regijah (slika 1). To so Vzhodna avstralska regija (angl. East
Australian Province), Severna avstralska regija (angl. North Australian Province) ter Južna
avstralska regija (angl. South Australian Province). Večino starejših karbonatov predstavlja
plitvomorski sediment, ki tvori relativno čisti apnenec z malo netopnih snovi. Ostali starejši
karbonati so tudi krinoidni ter oolitni apnenec, dolomit in marmor (Webb, Grimes, Osborne,
2003).
Najobsežnejša je Vzhodna avstralska regija, ki se razprostira od Tasmanije na jugu do
Queensland-a na severu. Kras je tu razvit na dolomitu (predkambrij) ter apnencu (ordovicij do
perm), ki se na površju pojavljata razpršeno, pogosto v ozkih in podolgovatih izdankih.
Močna mehanska odpornost apnenca je pripomogla tudi k razvoju globokih sotesk, kanjonov,
stolpov in sten, na primer kanjon Bungonia v Novem južnem Wales-u z do 285 metrov
visokimi stenami ali pa do 100 metrov visoki apnenčasti stolpi v okolici Chillagoe-a v
Queensland-u. V tej regiji, natančneje na Tasmaniji, kjer je zaradi obilnih padavin več
korozije, ležijo trenutno najgloblje poznane jame v Avstraliji: jama Niggly s 375 metri
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globine v kraški pokrajini Junee, jama Anne-A-Kananda s 373 metri globine na gori Anne ter
Growling Swallet s 360 metri globine, ki prav tako leži v pokrajini Junee. Na Tasmaniji je
zaradi njene zemljepisne širine in goratega reliefa poznan tudi preplet ledeniških ter kraških
procesov oziroma glaciokras (Webb, Grimes, Osborne, 2003; Kiernan, 2004).
V Severni avstralski regiji, ki se razprostira od gorovja Kimberley na zahodu do obsežne
ravnine Barkly Tableland na vzhodu, je kras razvit na poznem predkambrijskem,
kambrijskem in devonskem apnencu ter dolomitu. Večinski delež padavin se zaradi tropske
do polpuščavske monsunske klime pojavi poleti (v roku dveh ali treh mesecev), kar privede
do vsakoletnih poplav in s tem tudi rednega nihanja piezometra. V tej regiji, natančneje v
kraški pokrajini proterozoičnega dolomita Gregory, se nahaja trenutno najdaljša avstralska
jama Bullita, ki z 88 kilometri izmerjenih podzemnih rovov obsega tudi nekaj brezstropih
sekcij in tvori polemike o tem ali jo je smiselno definirati kot eno samo jamo (Webb, Grimes,
Osborne, 2003).
V Južni avstralski regiji, ki zajema gorovje Flinders, hribovje Adeleide in polotok Yorke,
je kras razvit v predkambrijskih in kambrijskih apnencih in dolomitih (Webb, Grimes,
Osborne, 2003).
Kras starejših karbonatnih kamnin je v manjšem obsegu prav tako razvit tudi v zahodni
Avstraliji, na primer v vzhodnem delu Pilbare in v Moori (Webb, Grimes, Osborne,
2003).

2.1.2.

Kras terciarnih karbonatnih kamnin

V času terciarja se je Avstralija ločila in oddaljevala od Antarktike, prostor med njima pa
je napolnilo morje. V plitvem morju se je predvsem na jugu Avstralije v številnih kotanjah
začel akumulirati karbonatni skelet morskih organizmov, ki danes predstavlja terciarni
biogeni apnenec. Med najpomembnejše sodijo kotanje Eucla, Otway ter Exmouth, ki se kot
kraške pokrajine imenujejo Nullarbor, Gambier in Cape Range (Webb, Grimes, Osborne,
2003).
Najbolj poznana in raziskana kraška pokrajina na terciarnih kamninah v Avstraliji je
pokrajina Nullarbor (Zahodna Avstralija in Južna Avstralija), s približno 200 000 km2
poznana predvsem kot ena najobsežnejših kraških površin na svetu. Sedimentacija apnenca v
Nullarborju se deli na tri časovne enote. Najstarejši in najdebelejši (do 300 metrov) je apnenec
Wilson Bluff, ki se je sedimentiral v srednjem in poznem eocenu (pred 43-36 milijoni leti). V
zgodnjem oligocenu (pred 35 milijoni leti) se je morje odmaknilo in se vrnilo v poznem
oligocenu (pred 25 milijoni leti). V njem se je nato do zgodnjega miocena (pred 23 milijoni
leti, in sicer le v centralnem delu pokrajine Nullarbor) ponovno akumuliral do 100 metrov
debel apnenec Abrakurrie. Morje se je nato zopet odmaknilo in še zadnjič vrnilo v srednjem
miocenu (pred 15 milijoni leti). Takrat se je po celotni pokrajini akumuliral do 45 metrov
debel apnenec Nullarbor. V zadnjih 14 milijonih letih se je morje odmaknilo, pokrajina pa se
je rahlo dvignila. Z naravnogeografskega vidika so poleg izrazite obsežne ravnine in le redkih
dreves v pokrajini predvsem pomembne in zanimive jame ter udornice, ki pa jih je glede na
velikost same pokrajine relativno malo. Najdaljša jama je Old Homestead Cave z okoli 30 km
izmerjenih rovov (Webb, Grimes, Osborne, 2003).
Kraška pokrajina Gambier z okolico (od Kingston-a in Bordertown-a v Južni Avstraliji do
Melbourna v Viktoriji) je predvsem poznana po jamah Naracoorte, ki so v seznamu svetovne
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dediščine pri UNESCO ter tako imenovanega vulkanskega krasa, kjer se v pokrajini
prepletajo elementi kraške hidrologije in geomorfologije ter vulkanskih procesov in oblik
(slika 2). Zaradi naknadne plasti bazaltne lave je poznanih jam relativno malo. Apnenec se je
tu akumuliral od poznega eocena do srednjega miocena (pred približno 38 – 15 milijoni let)
(Webb, Grimes, Osborne, 2003).
Kraška pokrajina Cape Range je 16 km širok in 80 km dolg polotok na
severozahodni obali Zahodne Avstralije. Akumulacija apnenca je potekala od poznega
Oligocena do srednjega Miocena (pred približno 30 – 15 milijoni let) (Webb, Grimes,
Osborne, 2003).

Slika 2: 70 metrov globok vulkanski krater Blue Lake v neposredni okolici mesta Mt Gambier v Viktoriji obdaja
apnenec, voda v njem pa je na nivoju piezometra. Puščica prikazuje izpostavljeno plast apnenca, ki se nadaljuje v
globino, nad njim pa je plast vulkanskega pepela. Avtor: Matej Lipar, 2007.

2.1.3.

Kras kvartarnih karbonatnih kamnin

Kvartarni apnenec se v Avstraliji s prekinitvami pojavlja v obalnem pasu (kot cementiran
karbonatni sediment – sipine, obalni pesek, ...) od jugozahodnega dela Zahodne Avstralije do
polotoka Wilson's Promontory v Viktoriji vključno z otokoma Kangaroo Island (Južna
Avstralija) in King Island (Tasmanija). Prav tako je prisoten tudi na otoku Lord Howe Island
(Novi Južni Wales). Značilnost kvartarnega apnenca v Avstraliji je močna poroznost in slaba
cementacija, kar se odraža v slabši mehanski odpornosti. Sestavljajo ga skeleti organizmov od
srednjega terciarja do danes. Ti ostanki so se zaradi erozije morja zdrobili ter nekateri
akumulirali na obali. Veter jih je kasneje odpihnil iz obale v notranjost, kjer so se akumulirali
kot peščene sipine. V Viktoriji so se na sipinah akumulirali tudi obmorski klifni delci
9

terciarnega apnenca. Velikost sipin narašča proti zahodu, tako so v Viktoriji sipine visoke do
40 metrov, v Zahodni Avstraliji pa tudi čez 100 metrov. Obalni del jugovzhodne Južne
Avstralije in zahodne Viktorije se tektonsko rahlo dviga. To je privedlo do ohranjanja
grebenov sipin, ker so bile ob vsakem valu nanosa materiala (pogojen z ledenimi in
medledenimi dobami) stare sipine že nekoliko višje in so se mlajše akumulirale vzporedno z
njimi, med njimi pa so nastala močvirja ali jezera. Ostali deli obal (npr. jugozahodna obala
Zahodne Avstralije) pa so stabilni, zato se ob vsakem novem valu nanosa materiala sipine
nalagajo druga na drugo. Po starosti jih tu loči horizont fosilne prsti, ki je nastal v času
mirovanja sipine (Webb, Grimes, Osborne, 2003).
Cementacija sipin (nastajanje apnenca oziroma kalkarenita) na površju pomeni hkrati
izpostavljenost eksogenim procesom, kar privede do singenetskega krasa, to je, ko apnenec in
kraške oblike na njem nastajajo istočasno. Pokrajine singenetskega krasa so med drugim
stolpiči v Nambungu v Zahodni Avstraliji, podzemne jame v narodnem parku Drovers Cave
National Park ter »Okameneli gozd« na polotoku Bridgewater v Viktoriji.

2.1.4.

Psevdokraške oblike

Določene oblike in procesi, ki spominjajo na kraške oziroma psevdokraške oblike, so se v
Avstraliji razvili na nekarbonatnih kamninah. V sicer slabo topnem kremenovem peščenjaku
so se zaradi raztapljanja kremena razvile jame. Primer je jama Whalemouth v severnem delu
gorovja Kimberley v Zahodni Avstraliji ter jame v pokrajini Arnhem v Severnem teritoriju in
obmejnem delu severnega Queensland-a. Kot psevdokraška pokrajina so kljub pomanjkanju
podzemnega pretoka vode interpretirani tudi peščenjakovi grebeni in stolpi Bungle Bungle v
Zahodni Avstraliji. Raztapljanje kremena naj bi bilo namreč ključno za oblikovanje stolpov.
Kot produkt raztapljanja je v Wayatinah na Tasmaniji poznana jama v doleritu in jame v
Coolah v Novem južnem Walesu, ki so se razvile v bazaltu. Evaporitni kras je poznan na
meteoritnem kraterju Wolf Creek v Zahodni Avstraliji, kjer so se v sadri razvile jame
(Kiernan, 2004).

2.2.

Singenetski kras, eogenetski kras, kras mehkih kamnin

2.2.1. Pomen terminov
Termin singenetski kras (gr. sýn – skupaj, hkrati; gr. génesis – razvoj, nastanek), ki
ga je prvi omenil Jennings (1968), označuje kraško pokrajino in oblike, ki se
razvijajo na istočasno spreminjajočim (klastičnem) sedimentu v kamnino. Litifikacija in
zakrasevanje potekata sočasno (Jennings, 1968; Grimes, 2002, 2004, 2006; Ford, Williams,
2007).
Termin eogenetski kras (gr. eo – svit, zora), ki je povzet po terminu eogenetska
diageneza (Choquette, Pray, 1970), označuje zakrasevanje, ki poteka na mladem karbonatnem
ali evaporitnem sedimentu, ki je v procesu vezanja v kamnino in še ni prišel v fazo
mezogenetske diageneze, kjer zaradi prekritosti na sediment začne vplivati litostatični pritisk
(Grimes, 2006).
Choquette in Pray (1970) sta definirala tri glavne faze diageneze apnenca (slika 3).
Prva faza, to je eogenetska diageneza, se nanaša na procese, ki vplivajo na nedavno odložen
karbonatni ali evaporitni sediment, še preden je ta prekrit. Pomembna sta procesa raztapljanja
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in cementacije – raztapljanje oziroma menjava kalcita z večjim deležem magnezija ter
aragonita s kalcitom. Ko je sediment prekrit, nastopi naslednja faza – mezogenetska (gr.
mesos – srednji) diageneza. Tu v sedimentu potekajo nadaljnja cementacija, rekristalizacija in
raztapljanje, kot posledica litostatičnega pritiska. Zadnja faza, telogenetska (gr. télos – konec,
skrajni del) diageneza, nastopi, ko zaradi dviga in/ali erozije zgornje plasti apnenec zopet
postane izpostavljen zunanjemu okolju oziroma eksogenim procesom (Grimes, 2006).
V fazi eogenetske diageneze je za apnenec oziroma sediment večinoma značilna
medzrnska poroznost, v telogenetski pa zaradi močne cementacije in rekristalizacije
medzrnska poroznost ponavadi izgine, pojavi pa se razpoklinska poroznost (Grimes,
2006).

Slika 3: Faze diageneze v evoluciji apnenca. Vir: Grimes, 2005.

Poroznost oziroma prepustnost apnencev je možno predstaviti v obliki trikotnega
diagrama (slika 4), ki prikazuje relativni delež medzrnske, razpoklinske in kraške poroznosti.
Deleži se spreminjajo tekom diageneze apnenca (Grimes, 2006).
Posledice zgodnje diageneze se lahko ohranijo v teksturi kamnine v nadaljnji
diagenezi. Kraški procesi oziroma pojavi v eogenetski diagenezi (paleokras) lahko na primer
vplivajo na tok vode in s tem na raztapljanje v kasnejši mezogenetski in telogenetski
diagenezi. Za paleokras sicer ni nujno, da je eogenetski. Jame večinoma nastajajo v
eogenetski in telogenetski diagenezi, lahko pa se razvijejo tudi v mezogenetski diagenezi kot
posledica globoke in vroče podtalne vode ali pa kislosti vode kot posledica oksidacije piritov
oziroma žveplovodikov. Večkratno zasutje in ponovna izpostava apnenca eksogenim
procesom privede do časovno determiniranih različnih telogenetskih paleokraških oblik.
(Grimes, 2006; Osborne, 2002).
Z vidika krasoslovja termina singenetski in eogenetski kras sovpadata. Uporabljata se
oba, tako termin singenetski (Jennings, 1968; Grimes, 2002, 2004, 2006; Ford, Williams,
2007) kot termin eogenetski (Mylroie et al., 2001). Grimes (2006) predlaga, da je z vidika
geomorfološkega preučevanja krasa na mehkih kamninah primernejša uporaba termina
singenetski kras, pri čemer je termin eogenetski kras primernejši z vidika diagenetskega
preučevanja paleokrasa. V diplomskem delu se bo nadalje uporabljal izraz singenetski kras.
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Slika 4: Grafična predstavitev poroznosti apnencev. Vir: Grimes, 2006.

Termin kras mehkih kamnin (angl. soft rock karst) označuje kraško pokrajino in
oblike, ki so se razvile na slabo vezani in močno porozni kamnini, kjer je poroznost večinoma
medzrnska. Take značilnosti oziroma lastnosti imajo ponavadi in povečini kamnine
(sedimenti) eogenetske diageneze, ni pa nujno. Med njih spadajo predvsem eolski kalkarenit
(cementirane sipine) in morski (obalni) kalkarenit (cementiran obalni pesek). Kamnine
starejše diageneze, ki niso bile globoko zasute in se je diageneza, čeprav slaba, končala, imajo
podobne lastnosti. Prav tako imajo lahko kamnine v fazi eogenetske diageneze drugačne
lastnosti (npr. močnejšo vezivo in namesto medzrnske razpoklinsko poroznost), kar privede
do nastanka krasa trdih kamnin (Grimes, 2007), kjer pronicanje in podzemni pretok vode
usmerja razpoklinska poroznost kamnine. Med splošne primere mehkih kamnin sodijo
kvartarni eolianitski kalkarenit iz Avstralije (Jennings, 1968; Grimes, 2007), tericiarni morski
(obalni) kalkarenit iz Avstralije (Lowry, Jennings, 1974; Grimes, 1994; Ford, Williams, 2007)
ter tudi primeri z Jukatana (Lesser, Weidie, 1988; Beddows, 2004), Floride (Miller, 1990) in
kredni jezerski sediment iz Evrope, ki ima hkrati tudi značilnosti (poleg medzrnske
tudi razpoklinsko poroznost) krasa trdih kamnin (Rodet, 1991; Gunn, Lowe, Waltham,
1998).
Termina kras mehkih kamnin in singenetski kras se torej le delno, a v praksi pogosto
ujemata. Prvi razlaga zakrasevanje iz vidika lastnosti kamnine, drugi pa iz vidika sočasnega
delovanja dveh različnih procesov, litifikacije in zakrasevanja. Z drugimi besedami,
singenetski kras je zakrasevanje na kamnini, kjer litifikacija še ni končana (torej še poteka),
kar navadno pomeni, da je kamnina še slabo cementirana, neodporna in porozna, kar pa je
hkrati značilnost mehke kamnine in s tem krasa mehkih kamnin.
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2.2.2. Singenetski kras
Singenetski kras je razvit na mehkih karbonatnih kamninah, predvsem na eolskem in
morskem (obalnem) kalkarenitu, razvije pa se lahko tudi v sadri in halitu (Grimes, 2006). V
nadaljevanju bo opis singenetskega krasa temeljil predvsem na avstralskem eolskem
kalkarenitu.
Raztapljanje karbonatov in ponovna vezava v karbonatnem sedimentu (sipinah)
sediment cementira in s tem dobiva lastnosti kamnine. Medzrnska poroznost ostaja relativno
enaka, saj gre pri raztapljanju in vezavi karbonatov le za redispozicijo delcev. Drugačne
lastnosti, kot so večja odpornost, trdnost ter manjša poroznost, v času litifikacije dobi le vrhni
sloj sedimenta – kanker. Ponekod se trši in odpornejši sloji pojavljajo tudi v nižjih plasteh, ki
so posledica ponovnega zasutja kankerja, ali pa so posledica nivoja nasičene podzemne vode
(Grimes, 2007).
Hkrati s cementacijo materiala se zaradi izpostavljenosti zunanjim vplivom (predvsem
kemijske erozije) v materialu začenjajo izoblikovati kraške geomorfološke oblike, kar privede
do poimenovanja singenetski kras (Jennings, 1968).
Zgodnja doba singenetskega krasa oziroma cementacije poteka sprva okoli korenin,
pri čemer nastajajo rizoliti (Grimes, 2007). Te organisedimentne strukture so lahko votle, pri
čemer cevasta votlina predstavlja prostor, kjer je bila včasih prava korenina, ali pa je votlina
sekundarno zapolnjena s karbonatom. Ob delovanju denudacije ali erozije so rizoliti
zaradi večje odpornosti od okoliškega materiala (ki je lahko tudi še nevezan) pogosto
izpostavljeni.
Kraške geomorfne oblike v zgodnji dobi cementacije še niso razvite, ker kalkarenit še
ni dovolj cementiran. V primeru raztapljanja materiala v globini zaradi podtalnice, se
sediment sipine sproti seseda. Šele ob koncu zgodnje dobe, ko na kalkarenitu že nastane
kanker, se začnejo razvijati tudi kraške oblike, kot so manjše jame pod kankerjem in
korozijske cevi (angl. solution pipes) (Grimes, 2005).
Pozna doba singenetskega krasa se začne, ko je kalkarenit dovolj močno cementiran,
da se v njem lahko oblikuje jama. Razvijejo se kraške geomorfološke oblike, katerih nastanek
je pogojen z medzrnsko poroznostjo kalkarenita, počasi tekočo podtalnico in odsotnostjo
razpoklinske poroznosti. Med njimi so to korozijske cevi in labirintne jame z nizkimi in
širokimi medsebojno povezanimi rovi (Grimes, 2005).
Žlebiči in škraplje se zaradi odsotnosti trde kamnine pojavljajo redko (Grimes,
2008).
Singenetski kras je v Avstraliji razvit na jugozahodnem obalnem pasu Zahodne
Avstralije, na polotoku Eyre Peninsula in otoku Kangaroo Island v Južni Avstraliji ter na
obalnem pasu med Južno Avstralijo in Viktorijo. V manjšem obsegu se pojavlja tudi na
Nullarbor-ju, na otokih v zalivu Bass Strait, na otoku Lord Howe Island, na otokih Velikega
koralnega grebena ter na otokih zaliva Gulf of Carpentaria (Grimes, 2006).
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2.2.2.1. Breča v singenetskem krasu
Pogosti pojav v singenetskem krasu je breča, ki se jo opazi v vrhnjem sloju kalkarenita
(kankerja), prav tako pa je ponekod izpostavljena tudi v jamskih stenah, skupaj z oblikami
paleokrasa.
Nastanek te breče temelji predvsem na razpokanju zgornje plasti kalkarenita in
njegovim ponovnim cementiranjem, pri čemer je za njen nastanek najugodnejše vlažno
podnebje (Grimes, 2004). Ponekod se v breči pojavlja črni grušč, obarvan zaradi ogljika,
ki se je izpostavil zaradi visokih temperatur, navadno kot posledica požarov (Shinn, Lidz,
1987).

2.2.2.2. Medsipinske nižine
Medsipinske nižine ponekod segajo do nivoja podtalnice. Takrat se v teh nižinah
tvorijo močvirja ali jezera. Agresivna voda ob robu izoblikuje klife ter osrednji del izravna. S
hkratnim ponikanjem vode na eni strani ter kraškim izvirom ali pritokom po nepropustni
podlagi na drugi strani, lahko medsipinsko nižino po fuknciji definiramo kot kraško polje
(Grimes, 2006).

2.3.

Splošne fizičnogeografske značilnosti preučevanega območja

Preučevano območje v okolici Cervantes-a in Jurien Bay-a, na katerem je na apnencu
Tamala razvit singenetski kraški geomorfni sistem, leži na jugozahodnem obalnem pasu
Zahodne Avstralije, približno 240 km severno od Pertha, med 30°10' in 30°44' južne
zemljepisne širine ter 115°01' in 115°20' vzhodne zemljepisne dolžine.
Preučevano območje zajema dve obalni naselji, Cervantes na jugu in Jurien Bay na
severu.
Večji del preučevanega območja je zavarovanega kot narodni park ali rezervat. Njegov
skrajni severni priobalni del je zavarovan kot narodni rezervat Beekeepers Nature Reserve,
severni notranji del pa kot narodni park Drovers Cave National Park. Večji del osrednjega
dela preučevanega območja je zavarovanega kot naravni rezervat, ki sicer nima uradnega
imena, neuradno pa se imenuje Southern Beekeepers Nature Reserve, na južnem delu
območja pa leži narodni park Nambung National Park. Varovanje pokrajin temelji predvsem
na varovanju rastlinstva in živalstva, podtalne vode, obalnih sipin, kraških oblik (jame,
stolpiči) ter arheoloških najdišč (Nambung National Park Management Plan 1998-2008,
1998).
Varovanje določenih kraških oblik na preučevanem območju se izvaja z nadzorom
paznikov (npr. stolpiči v narodnem parku Nambung National Park), zaklenjenostjo jam (npr.
jama Drovers Cave v narodnem parku Drovers Cave National Park) in nedostopnostjo
podatkov o natančni lokaciji jam. Razen turistično obiskanih in zaklenjenih jam, na
topografskih kartah ni označenih drugih. Njihove lokacije hrani kataster jamarske zveze
Zahodne Avstralije, a javnosti niso dostopne.
Z vidika terenske metode geomorfološkega raziskovanja pokrajine zaščitenost
pokrajin otežuje zbiranje vzorcev, kopanje in druge terenske metode proučevanja, ki bi
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kakorkoli vplivala na pokrajino. Hkrati vpliva na javno predstavitev podrobnih
geomorfoloških, geoloških in drugih kart, ki naj ne bi vsebovale natančnih lokacij določenih
jam.
Zanimanje za preučevano območje in širšo obalno okolico raste. Postopno
raziskovanje in preučevanje je potekalo vse od odkritja Avstralije naprej, leta 1968 pa je
Jennings napisal delo »Syngenetic karst in Australia«, pri čemer je v enem delu združil vse
tipične značilnosti pokrajin v Avstraliji s kvartarnim kalkarenitom, kamor spada tudi
preučevano območje. Med drugim so o fizičnogeografskih lastnostih preučevanega območja
pisali tudi Bastian (1964, 1996), ki je poleg splošnega opisa lastnosti apnenca Tamala veliko
napisal o jamah; McNamara (1995), ki se je osredotočil predvsem na nastanek stolpičev;
Grimes (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), ki se je poleg splošnega opisa singenetskega
krasa osredotočil tudi na korozijske cevi; Hearty (2008), ki s pomočjo sodelavcev podrobno
raziskuje sedimentologijo celotne obale Zahodne Avstralije; Susac (2008), ki raziskuje
biodiverziteto območja, pri čemer s terenskim delom zbira tudi pomembne podatke o fosilih,
geomorfologiji, sedimentologiji in geologiji območja.

2.3.1.

Podnebje

Za območje je značilna mediteranska klima z vročimi in suhimi poletji ter milimi
deževnimi zimami, pri čemer padavine niso popolnoma redne (Nambung National Park
Management Plan 1998-2008, 1998). Večino dežja, katerega letno povprečje za Jurien Bay je
med letoma 1968 in 2007 540 mm (Climate statistics for Australian locations, 2008), ter letno
povprečje za Cervantes med letoma 1990 in 2007 509 mm (Annual record of daily rainfall at
CALM Cervantes 1990-2007), pade med majem in septembrom. Srednje maksimalne
temperature za Jurien Bay med letoma 1969 in 2008 so 24,7°C, medtem ko so srednje
minimalne temperature 13°C (Climate statistics for Australian locations, 2008).

2.3.2.

Rastje in živalstvo

Rastje območja zajema več sto različnih vrst. V pokrajini sicer prevladuje grmovno
rastje akacije in mirte ter tuartni (evkaliptusni) gozdovi v dolinah. Živalstvo med drugim
predstavlja 8 vrst avtohtonih ter 5 neavtohtonih sesalcev, 103 vrst ptičev, 17 vrst plazilcev in
3 vrste žab. Z vidika živalstva so med drugim pomembni netopirji, katerih guano so včasih
izkoriščali v določenih kraških jamah, danes pa se zaradi zmanjševanja populacije borijo za
njihov nadaljnji obstoj (Nambung National Park Management Plan 1998-2008, 1998).
Predvsem je tu problematičen način zaklepanja oziroma zapiranja jam, ki lahko netopirjem
prepreči prost vstop ali izhod iz jam.

2.3.3.

Geologija

Preučevano območje je geološko kartirano v razmerju 1:250 000 (Lowry et al., 1973)
ter 1:100 000 (Mory, 1995).
Območje prekrivajo kvartarni sedimenti, katerih starost narašča proti notranjosti
kontinenta. Najvzhodnejši in s tem najstarejši sistem kremenovega sedimenta oziroma sipin se
imenuje Bassendean Dune System. Njegova sedimentacija je potekala v srednjem pleistocenu
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(pred 150 000 leti). Zahodneje mu sledi pretežno karbonatni Spearwood Dune System,
katerega sedimentacija je potekala v srednjem do poznem pleistocenu (pred 150 000 do 10000
leti, najverjetneje v Würmski ledeni dobi). Najzahodnejše se pojavlja najmlajši, pretežno
karbonatni sistem sipin, imenovan Quindalup Dune System, katerega sedimentacija poteka v
holocenu (od 10000 let nazaj) (Nambung National Park Management Plan 1998-2008, 1998;
Csaky Daniella, 2003). Med Bassendean in Spearwood Dune System se pojavlja pas
sekundarno akumuliranega kremenovega sedimenta (Mory, 1995).
Prevladujoči južni do jugozahodni veter povzroča mobilnost mlajših sipin, prav tako
pa odnaša in akumulira pesek sipin Spearwood. S tem se kraške oblike, nastale v tem
sedimentu, ponekod odkrivajo in drugod zasipavajo (Nambung National Park Management
Plan 1998-2008, 1998).

2.3.3.1. Apnenec Tamala
Apnenec Tamala (angl. Tamala Limestone) je srednje do pozno pleistocenski eolski
kalkarenit na jugozahodnem obalnem pasu Zahodne Avstralije, pred časom poznan tudi pod
imenom Obalni apnenec (angl. Coastal Limestone). Ima močno medzrnsko poroznost, šibko
cementacijo ter grobo do srednje zrnato strukturo. Njegova litifikacija je za razliko od večine
drugih apnencev potekala oziroma poteka na površju (slika 6). Predstavlja cementirane obalne
karbonatne sipine, ki so se akumulirale v pleistocenu in holocenu, predvsem v času nizke
gladine morja. Obsežna akumulacija karbonatnih sipin je pogojena z močno produktivnostjo
školjk s karbonatnim ogrodjem, kar je posledica toplega Leeuwin-ijevega toka, sušnosti in
stalnih močnih vetrov proti notranjosti kontinenta. Vsebnost karbonata (predvsem ostanki
aragonitnih skeletov foraminifer, mehkužcev, rdečih alg ter iglokožcev (Hearty, O'Leary,
2008)) variira od 30% do več kot 80 %, povprečje pa je med 60% in 70%. Nekarbonate
predstavljata kremen in ortoklaz. Kremenov pesek naj bi bil ostanek kontinentalnega
sedimenta, transportiran v morje in ponovno akumuliran skupaj s karbonatnim peskom (Mory,
1995; Csaky, 2003; McNamara, 1995).
Apnenec Tamala je poimenovan po posesti Tamala Cattle Station v Shark Bay-u, kjer
je sprva označeval kalkarenit klifov Zuytdorp Cliffs. Od tam se je ime razširilo na celotni
sklop kalkarenitov na jugozahodnem obalnem delu Zahodne Avstralije, s čimer pa je
poimenovanje postalo preveč splošno, saj so pod ime vključeni kalkareniti različnih starosti
(verjetno celo od poznega pliocena do holocena) (Hearty, O'Leary, 2008). To posledično
pomeni tudi različne lastnosti kamnine (cementacija, poroznost, ...) ter stopnja razvitosti
geomorfoloških procesov (kras). Hearty in O'Leary (2008) predlagata omejitev imena
apnenec Tamala le na klife Zuytdorp Cliffs, za vse ostale kalkarenite pa bi se glede na starost
definirala nova imena.
Na preučevanem območju se na površju pojavlja kalkarenit različnih starosti – od
srednjega pleistocena do holocena (McNamara, 1995; Hearty, O'Leary, 2008). Kljub predlogu
za omejitev imena apnenec Tamala, se bo z naslednjim poglavjem dalje zaradi uradno še
nedefiniranimi novejšimi imeni, v diplomi uporabljalo še vedno ime apnenec Tamala, s tem,
da bo označevalo zgolj kalkarenit na preučevanem območju. V primeru širšega poimenovanja,
bo le-to poudarjeno.
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Slika 5: Smerokaz za posest Tamala, po kateri je dobil apnenec Tamala svoje ime. Avtor:
Matej Lipar, 2007.

Slika 6: Geneza apnencev pod in nad morsko gladino. Vir: Ford, Williams, 2007.

Po litifikaciji apnenca Tamala je kremenov pesek na površju definiran kot netopni
ostanek kemično preperele zgornje plasti apnenca (sedimenta) (Bastian, 1996). Novejša
dognanja (Hearty, O'Leary, 2008) pa razlagajo plasti kremenovega peska kot rezultat
njihovega transporta oziroma transporta kremenovih sipin iz vzhoda (notranjosti kontinenta)
proti zahodu v obdobju nižje gladine morja.
Vzroki za genezo apnenca Tamala so tesno povezani z ledenimi dobami. Največ naj bi
ga izhajalo iz skeletov morskih organizmov zadnje medledene dobe (med 80000 in 25000 leti
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nazaj), ki so se v zadnji ledeni dobi (med 25000 in 15000 leti nazaj) akumulirali kot sipine,
katerih topografija danes predstavlja denudirano, rahlo gričevnato pokrajino apnenca Tamala
(McNamara, 1995; Mory, 1995). Sedimentacijske plasti sipin so še vedno razvidne v strukturi
apnenca Tamala (slika 8), s tem pa je razvidna orientiranost sipin ter deli, kjer se je ena sipina
akumulirala prek druge (Mory, 1995).
Na cementacijo apnenca (sedimenta oziroma sipin), ki je potekala na kopnem, so
pomembno vplivala obdobja mediteranske klime. V deževnih zimah je potekalo raztapljanje
karbonata, v poletnem suhem času pa njegova cementacija. Prav tako je imelo na cementacijo
apnenca velik vpliv rastje, ki je sipine stabiliziralo ter močna topnost karbonatnih skeletov
organizmov zaradi aragonitne mineralne zgradbe (McNamara, 1995). Natančno opisanega
procesa, ki poteka pri cementaciji apnenca Tamala, zaenkrat še ni. V literaturi je večinoma
zastopano, da se je raztopljeni karbonat v apnencu kot vezivo ponovno akumuliral zaradi
evaporacije nasičene vode, pri čemer se pojavi nezanesljivost tega procesa v globinah
sedimenta. Tu, torej v globinah sedimenta, obstaja možnost, da se je karbonat iz pronicajoče
vode izločil zaradi manjšega parcialnega tlaka CO2 v medzrnskem prostoru sedimenta.
Pojav rastja na sipinah je pripeljalo do tvorjenja prsti, skozi katero je deževnica postala
agresivnejša. Pod prstjo je v vadozni coni zaradi intenzivnejšega raztapljanja in precipitacije
karbonata ter večkratnega stika s hitro izhlapevajočo padavinsko vodo kot nižji deli
sedimenta, nastal za kalkarenit značilen, močneje cementiran, manj porozen in trd sloj,
imenovan kanker (angl. kanker, calcrete, capstone, cap-rock; slika 7), ki je zaradi razpokanja
pri usedanju in naknadne cementacije razpokanega grušča lokalno lahko tudi brečast
(McNamara, 1995; Ford, Williams, 2007; Grimes, 2008).
Po genezi kankerja, ki se v angleški literaturi imenuje case-hardening, zgornja
(preoblikovana) plast, povprečno debela od 1 do 2 metra (lahko pa variira od 0.5 do 10

Slika 7: Odpornejša vrhnja plast kanker, ki ga prikazuje puščica. Avtor: Matej Lipar, 2007.

18

metrov), postane odpornejša na erozijo, hkrati pa se za 10-krat ali več zmanjša njena
poroznost. Formacija 1 meter debelega kankerja naj bi pri konstantni denudaciji med 50 in
100 mm ka-1 potekala od 10000 do 20000 let (Ford, Williams, 2007). Za nastanek kankerja
naj bi bilo najugodnejše semiaridno podnebje (Grimes, 2004), pri čemer v hladnem in
deževnem delu leta poteka intenzivno raztapljanje karbonatnega sedimenta, v vročem in
sušnem delu leta pa se zaradi evaporacije nasičene vode raztopljeni karbonat ponovno veže na
sedimentna zrna. Pri evaporaciji vode v sedimentu (kalkarenitu) se karbonat v raztopini
prenaša proti vrhnjem delu sedimenta, zato je tam zaradi večje koncentracije karbonata
cementacija močnejša.
Kot posledica periodičnih nanosov sedimentov na obalo in vmesnega obdobja brez
nanosov, se v horizontu apnenca Tamala pojavlja horizont reliktne prsti, paleosoli. Pomembna
je iz vidika fosilnih ostankov takratnih v prsti živečih organizmov (npr. ovojnica bube črnega
žužka rilčkarja Leptopius-a), s pomočjo katerih je možno datirati starost reliktne prsti in
razbrati klimatske in druge (npr. vegetacijske) značilnosti tistega obdobja (McNamara,
1995).
Ponekod na apnencu Tamala se pojavljajo morskih sedimenti kot posledice višje
gladine morja. Poznana so tri različna obdobja sedimentacije morskih sedimentov med tisoč
in več sto tisoč leti nazaj (McNamara, 1995).

Slika 8: Apnenec Tamala in izpostavljene sedimentacijske strukture. Avtor: Matej Lipar, 2007.

2.3.4.

Hidrologija

Na preučevanem območju sta dva površinska vodna toka: reka Hill River na severnem
delu, ki teče po kraški pokrajini vse do morja, ter reka Nambung River na južnem delu, ki ob
stiku s kraško pokrajino ponikne. Blizu mesta Cervantes leži slano jezero Thetis, v
medsipinskih nižinah po celotnem območju pa se pojavljajo močvirja (npr. Dingo Swamp,
19

severovzhodno od Cervantesa). Močvirja ali občasne poplave se pojavljajo predvsem med
sipinskimi nanosi Bassendean in Spearwood, kjer površinska voda sicer ponika.

3. GEOMORFOLOŠKE OBLIKE IN PROCESI NA PREUČEVANEM
OBMOČJU (OPIS, RAZPRAVA IN REZULTATI)
Splošna topografija preučevanega območja je rahlo gričevnata pokrajina denudiranih
sipin Spearwood (Aquaculture Planning In Western Australia (Part B: Sites and Maps), 1997).
Povprečna nadmorska višina pokrajine je od 20 do 30 metrov nad morjem, razlika med vrhovi
denudiranih sipin in njihovimi medsipinskimi nižinami pa povprečno od 5 do 10 metrov z
močno variirano medsebojno razdaljo (od 100 do 500 metrov). Na določenih odsekih
preučevanega območja se pojavljajo mobilne mlade sipine brez oziroma z malo rastja, ki
segajo do višine 60 metrov. Od denudiranih sipin Spearwood jih loči odsotnost gostega rastja,
večji naklon ter višja nadmorska višina.
Zahodni del preučevanega območja meji na peščeni akumulacijski obalni pas, ki je
izpostavljen abraziji (velika energija morskih valov, a šibko plimovanje (Aquaculture
Planning In Western Australia (Part B: Sites and Maps), 1997)). Preučevano območje
obalnega pasu ne zajema.
Pojavljajo se geomorfološke oblike in procesi, specifični za kras mehkih kamnin
oziroma singenetski kras, ki so glede na obširnost območja relativno redki oziroma zasuti.
V nadaljevanju so podrobneje opisane geomorfološke oblike, ki na preučevanem
območju najbolj izstopajo in so značilne za singenetski kras, ter procesi njihovega
oblikovanja.

Slika 9: Rahlo gričevnata pokrajina denudiranih sipin, v ozadju višje mlade sipine z malo rastja. Avtor:
Matej Lipar, 2007.
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3.1.

Korozijske cevi

Korozijske cevi (angl. solution pipes) so cevaste vertikalne votline epikraške cone na
krasu poroznih apnencev z medzrnsko poroznostjo (predvsem kalkarenitov).
Njihova širina (premer) je povprečno 0,5 metra, sicer pa močno variira in je lahko ožja
od 0,2 metra ter širša od 1 metra. Povprečna globina je od 2 do 5 metrov (Grimes, 2007),
lahko pa doseže tudi več kot 20 metrov (Jennings, 1968). Nekatere so povezane z jamskimi
rovi oziroma se namesto zašiljenega konca v kamnini končajo kot navpični vhodi v jamski
sistem. Lahko se pojavljajo individualno ali v skupinah, pri čemer so lahko ena od druge
oddaljene manj kot meter. Bližina lahko privede do združitve dveh ali več korozijskih cevi
(Grimes, 2007).
Premer votline je navadno enakomeren, lahko se konča rahlo koničasto in na koncu
zaobljeno, pri čemer se ponekod uporablja izraz »oblika cigare«, ali pa se konča zaobljeno
brez spremenjene oblike. Popolnoma koničaste korozijske cevi so redke (Grimes,
2007).
Pogosto ima korozijska cev močneje cementirano in erozijsko odpornejšo steno od
okoliškega materiala oziroma matične kamnine, razen plasti kankerja (slika 11, 12) (Grimes,
2007). Debelina stene navadno meri od nekaj milimetrov do 5 centimetrov.
Korozijske cevi so povezane tudi s horizonti prsti, tako z recentnimi kot s fosilnimi.
Pod vrhnjim horizontom prsti (recentnem v času formiranja korozijskih cevi) se korozijske
cevi začnejo ter se v nižje ležečih (fosilnih) lahko končajo ali pa ga presekajo in se
poglabljajo dalje (Grimes, 2007).
Kot sinonimi za korozijsko cev se v angleški literaturi uporabljajo tudi izrazi
dissolution pipes, solution chimneys, shafts, pits in geological organs. Ti termini se prav tako
uporabljajo tudi za poimenoavnje drugih vertikalnih kraških odprtin, kar lahko privede do
nesporazuma (Grimes, 2008).
O korozijskih ceveh so pisali iz zahodnega in južnega obalnega dela Avstralije
(Fairbridge, 1950; Boutakoff, 1963; Jennings, 1968; Grimes, 1994, 2004, 2007; White, 2000),
Južne Afrike (Coetzee, 1975), Mediterana (Day, 1928; Marsico, at. al., 2003), Karibov
(Lundberg, Taggart, 1995; Mylroie, Carew, 1995) in Bermude (Herwitz, 1993). Podobne
oblike se pojavljajo tudi v mehki in porozni kredi v Evropi (Burnaby, 1950; Ford, 1984;
Rodet, 1992).
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Slika 10: Korozijska cev na površju v narodnem parku Nambung, Zahodna Avstralija. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 11: Korozijska cev na površju, severno od Jurien Bay-a, Zahodna Avstralija. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 12: Korozijska cev, ki se konča na stropu jame Old River Cave, Zahodna Avstralija. Avtor: Matej Lipar,
2007.

Slika 13: Izpostavljene odpornejše stene korozijskih cevi na rtu Duquesne, Viktorija. Avtor: Matej Lipar,
2007.
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3.1.1. Polnila korozijskih cevi
Nekatere korozijske cevi so zapolnjene. Polnilo je lahko prepereli material matične
kamnine oziroma prst z netopnim ostankom matične kamnine, ali pa material nove sipine s
površja (Grimes, 2007). Kadar je polnilo prst, so lahko prisotne tudi korenine. V primeru, da
se polnilo v korozijskih ceveh cementira, lahko k polnilom prištejemo še kalkarenit
(cementiran karbonatni material nove sipine s površja), fosilno prst, rizolite (mineralizirani
ostanki korenin) in brečo (cementiran grušč) (Grimes, 2007).
V cementiranem polnilu se ponekod zaznajo sedimentacijske strukture (Pace, Mylroie,
Carew, 1993; Grimes, 2007), izmed katerih nekatere nakazujejo na zapolnitev korozijske cevi
na podlagi širjenja močneje cementiranih sten korozijskih cevi, pri čemer je v polnilu zaznati
koncentrične sloje cementacije (slika 17).
Korozijske cevi lahko polnilo kasneje izgubijo in se kot votle pojavljajo tako ob obali
kot tudi v notranjosti kontinenta. Za izpraznjenost obalnih korozijskih cevi so bistveni
predvsem padavinska voda in pršenje valov, eolska erozija pa je včasih ključna za odstranitev
zgornjega dela polnila. Votle korozijske cevi v notranjosti kontinenta so povezane predvsem s
kraškimi jamami, kjer se polnilo transportira v spodaj ležeči jamski prostor (Jennings, 1968).
Korozijske cevi so lahko večkrat zapolnjene in izpraznjene, na primer z materialom nove
sipine s površja ali pa morskim sedimentom v primeru dviga vodne gladine (Grimes, 2007).

Slika 14: Zapolnjene korozijske cevi, rt Duquesne, Viktoria. Avtor:
Matej Lipar, 2007.
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Slika 15: Zapolnjena korozijska cev z dvojno steno, rt Duquesne, Viktoria. Avtor: Matej Lipar, 2007.

3.1.2. Nastanek korozijskih cevi
Korozijske cevi so ena zgodnejših oblik na singenetskem krasu. Nastajati začnejo na
koncu zgodnje dobe singenetskega krasa, to je še preden je kalkarenit dovolj cementiran, da bi
se v njem lahko izoblikovale jame (Grimes, 2008).
Ena izmed starejših teorij (Boutakoff, 1963) pravi, da so korozijske cevi okameneli
gozd, torej ostanki debel. Po cementaciji sedimenta, ki naj bi prekril debla (drevesa) in
strohnenju debel naj bi v pokrajini (v sedimentu) ostale odprte vertikalne cevaste luknje, ki so
bile kasneje lahko zapolnjene s prstjo. Njegova teorija je bila podprta tudi z rizoliti, ki se
pojavljajo v ali ob robu korozijskih cevi. Dejstva, ki so spodbila to teorijo, so bližina
korozijskih cevi drug drugi, ki je ponekod minimalna (stene korozijskih cevi se ponekod celo
dotikajo), kar je preveč strnjeno za rast dreves s tako debelimi debli, kot naj bi jih
predstavljala širina teh korozijskih cevi; korozijske cevi se navadno končajo zaušiljeno, nikjer
se proti dnu ne razširijo, kot naj bi bila razširjena drevesna debla; v primeru okamenelega
gozda bi imele korozijske cevi enako globino v fosilnem horizontu zemlje, dejanska globina
pa močno variira in se konča lahko nad ali globlje od fosilnega horizonta prsti;
sedimentacijske plasti sipin, vidne v strukturi kalkarenita med korozijskimi cevmi, ne kažejo
nobenih »motenj« sedimentacije zaradi drevesnih debel; nekatere korozijske cevi so 20
metrov globoke, a so vse enakomerno valjaste oblike, brez stranskih izrastkov, ki bi lahko
predstavljali veje; korozijske cevi se ne pojavljajo samo na sipinah, za katere je možno, da bi
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prikrile gozd, temveč tudi na drugih mehkih karbonatnih kamninah (Grimes, 2003).
Geneza korozijske cevi je povezana z raztapljanjem in deloma ponovno cementacijo
apnenca, pri čemer zaradi ponovne cementacije, takoj ob korozijski cevi, nastane močneje
cementirana stena korozijske cevi. Močneje cementirana stena (robna površina korozijske
cevi) je manj porozna ter odpornejša od okoliške matične kamnine in z denudacijo okoliškega
materiala pogosto izstopi (Grimes, 2007).
Nekatere korozijske cevi imajo več plasti močneje cementiranih sten. Možno je, da so
ostali sloji nastali po izpraznitvi in ponovni zapolnitvi korozijskih cevi s karbonatnim
polnilom. Proces je v tem primeru podoben, le da se tu raztaplja in akumulira sekundarni
material in ne prvotni sediment, v katerem se je razvila korozijska cev.
Procesi, ki vplivajo na nastanek močneje cementirane stene korozijske cevi, potekajo v
korozijski cevi (raztapljanje in akumulacija). Sekundarni proces cementiranja bi tako razvijal
steno v notranjem delu korozijske cevi, torej na notranjem delu starejše stene. Prav tako je
manj verjetno, da bi se cementacija vršila na zunanji strani prvotne stene, ker je le-ta navadno
manj porozna in s tem zavira vpliv dejavnikov v notranjosti korozijske cevi na sediment na
zunanji strani korozijske cevi.
Konstantno nalaganje slojev močneje cementiranih sten na notranji strani korozijske
cevi bi lahko privedlo do popolne zapolnitve korozijske cevi s pretežno dobro cementiranim
materialom. To pomeni, da taka korozijska cev postane fosilna (izgubi funkcijo odvajanja
vode) in ima, glede na stopnjo cementacije polnila, malo možnosti za ponovno izpraznitev. Ta
teorija razlaga pojav sedimenta s koncentričnimi sloji v korozijskih ceveh (slika 17).

Slika 16: Dvojna močneje cementirana stena korozijske cevi, rt Duquesne, Viktoria.
Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 17: Koncentrično polnilo korozijske cevi. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Za genezo korozijskih cevi je tako bistvena agresivna voda, ki ponika v poroznem
apnencu. Kljub poroznemu apnencu, skozi katerega bi voda teoretično lahko ponikala
medzrnsko, pa se pri genezi korozijskih cevi pojavi koncentriran vodni tok. Koncentracija
vodnega toka, bistvena za nastanek korozijskih cevi, je razložena na podlagi štirih teorij:
koncentracija vodnega toka zaradi krošenj dreves, delovanja korenin, površinske luknje
(Lundberg, Taggart, 1995) in neenakomerna poroznost kankerja (v začetni razvojni stopnji)
(Grimes, 2007).
Krošnje dreves prestrežejo določeno količino padavinske vode, ta pa po deblu priteče
do površja. Večja koncentracija vode ob deblih dreves vpliva na lokalno intenzivnejše
raztapljanje kamnine in s tem začetno genezo korozijskih cevi, ki se kasneje nadaljuje tudi ko
drevesa ni več (Lundberg, Taggart, 1995).
Korenine proizvajajo organsko kislino in dvigujejo nivo CO2, kar povzroči
intenzivnejše raztapljanje kamnine okoli korenin. Večja, glede na površje vertikalno raščena
korenina, lahko formira cevast prostor, v katerem je zaradi lažjega vertikalnega odvoda
povečan vodni tok in s tem zopet intenzivnejše raztapljanje, kar pa že predstavlja genezo
korozijskih cevi. Procesa širjenja korozijskih cevi in rast korenin se med sabo še nadalje
prepletata, saj s prstjo zapolnjena korozijska cev omogoča prostor za nadaljnjo rast in širjenje
korenin (Lundberg, Taggart, 1995).
V primeru, da na površju obstajajo luknje, se v njih akumulira voda. Večja količina
primore k intenzivnejšemu raztapljanju, zato se luknje poglabljajo hitreje kot se znižuje
površje in s tem se začne geneza korozijskih cevi (Lundberg, Taggart, 1995).
V zgodnjem stadiju razvoja kankerja je lahko njegova manjša poroznost od kalkarenita
neenakomerna. Voda tako lažje ponika na bolje propustnih oziroma poroznih delih, hkrati pa
v te dele priteka tudi voda iz manj propustnih delov, s čimer se poveča njena koncentracija in
s tem tudi intenzivnost raztapljanja (Grimes, 2007).
V vseh štirih primerih se po pojavu koncentriranega vodnega toka na določenem
območju začne intenzivnejše raztapljanje in s tem razvoj korozijske cevi (Grimes, 2007).
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Slika 18: Začetna koncentriranost vodnih tokov pri razvoju korozijskih cevi. vir: Grimes, 2007.

Slika 19: Razvojne stopnje korozijskih cevi. Vir: Grimes, 2007.
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3.1.3. Megarizoliti
Na podlagi raziskave na Kanarskih otokih Alonso – Zarza (Alonso – Zarza et al.,
2008) definira korozijske cevi kot megarizolite. Rast korenin povzroči potlačitev sedimenta.
Zaradi manjše poroznosti in hkrati kemijskega delovanja korenine se v tem delu poveča
raztapljanje in/ali cementacija materiala okoli korenine. Ob koreninah oziroma koreninskih
sistemih je vlaga prisotna najdlje, kar je dobra osnova za razvoj mikroorganizmov, ti
pa prav tako kemijsko vplivajo na raztapljanje materiala. Celotno vplivno območje
korenine, tako imenovana rizosfera, je nestabilna – v njej se na podlagi sprememb v pH-ju,
temperaturi, evapotranspiraciji in koncentraciji raztapljanja prsti sediment raztaplja ali
cementira.
Rast megarizolitov je centripetalna in doseže do 30 krat večji premer kot originalna
korenina. Najbolj zunanja cona megarizolitov, na katero koreninska organska kislina in
mikroorganizmi najmanj vplivajo, se cementira na podlagi transporta kalcita in bikarbona iz
osrednjega dela rizosfere. Kasneje ali istočasno mikrobi v coni bližje jedru sprožijo
cementacijo karbonata na nitke gliv in tanke koreninice, kar privede do mikritnega pokritja
sedimentnih zrnc. Mikritno pokritje sedimenta daje bolj beli videz tega dela megarizolita
oziroma rizosfere. V zadnji fazi se vrši zapolnjevanje prostora korenine z akumulacijo mikrita
in belega karbona. Ta se lako vrši že v času, ko je korenina še živa (aktivna) ali vsaj v času
njenega razkrajanja. Če je njeno razkrajanje hitro, sedimentacija materiala v centralnem delu
ni mogoča in s tem se ohrani votlina (Alonso – Zarza et al., 2008).
Alonso – Zarza s tem posredno napeljuje na možnost razvoja korozijske cevi na
podlagi delovanja korenin, kar sta omenila tudi Lundberg in Taggart. Hkrati z vzpostavitvijo
rastja se prav gotovo pojavi tudi koncentracija vodnega toka zaradi krošenj dreves oziroma
zaradi razvejanosti manjšega rastja, kar le še pripomore k razvoju korozijske cevi.

Slika 20: Megarozilot na otoku Gran Canaria (Španija). Vir: Slika 21: Megarozilot na otoku Gran Canaria (Španija). Vir:
Alonso – Zarza et al., 2008.
Alonso – Zarza et al., 2008.
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Slika 22: Korozijska cev (megarizolit) z dvema rizolitoma, izpostavljen na cestnem odseku severno od
Jurien Bay-a. Avtor: Matej Lipar, 2007.

3.1.4. Posebne oblike korozijskih cevi
Eden izmed posebnih primerov korozijskih cevi so brezna na Bahamih (prav tako
singenetski kras). Njihova oblika je, za razliko od ravnih vertikalnih valjastih oblik ostalih
korozijskih cevi, neenakomerna, v globini lahko tudi nagnjena, hkrati pa je njihova geneza
prav tako razložena kot posledica koncentriranega toka pronicajoče vode. Možno je, da so ta
brezna kasnejši produkt singenetskega krasa, kjer je že močneje cementiran sediment
(apnenec) delno vplival na (neenakomerni) podzemni odtok vode (Grimes, 2007).
Neke vrste korozijskih cevi so razvite tudi v podzolih, ki so se razvili na poroznih
kremenovih sipinah na obalnem delu Queensland-a. Ti podzoli imajo globok, spran, bel A2
horizont ter temen, humusen in manj prepusten B horizont. Cevi, razvite v A2 horizontu in od
nekaj centimetrov do skoraj pol metra široke, segajo globoko, vse v horizont B (Grimes,
2007).
Prav tako se korozijske cevi pojavljajo tudi v lateritnem krasu (Grimes, 2007).
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3.2.

Stolpiči

Stolpiči, ki se pojavljajo na apnencu Tamala, približno 4 do 6 km od morja na
posameznih lokacijah med Perth-om in Cervantes-om, so apnenčasti (kalkarenitni) stebri.
Najbolj na gosto in v največjem številu se pojavljajo v narodnem parku Nambung, pod
imenom The Pinnacles. Nadalje so v tekstu obravnavane značilnosti le-teh.
Njihove oblike so različne - nekateri so koničasti, drugi valjasti z zaobljenim vrhom,
nekateri so votli, določeni imajo več vrhov (Grimes, 2007). Pogosto jih delno prekriva
kremenov sediment - pesek (Hearty, O'Leary, 2008), pri čemer se zaradi transporta
kremenovega peska nekateri stolpiči zakrivajo, drugi pa odkrivajo (McNamara, 1995).
Akumulacija in erozija okoliškega sedimenta vpliva na relativno višino stolpičev, ki sicer
variira od komaj znaznavnega do 5 metrov. Povprečna širina stolpičev je od 0,2 do 2 metra.
Starost stolpičev je na podlagi metode merjenja s pospeševalno masno spektrometrijo
(angl. Accelerator Mass Spectrometry) 14C in uranovih-torijevih izotopov ter koncentracije
aminokislin izmerjena na približno 400 000 let, pri čemer na »visoko« starost nakazuje tudi
kompleksna struktura sedimenta, širok in dobro razvit kanker ter od morja odmaknjena
morfostratigrafska pozicija (Hearty, O'Leary, 2008).
V njih se pojavljajo različne sedimentne plasti, kot so plasti karbonatnega ali
kremenovega peska, kankerja, rdečkaste fosilne prsti in rizolitov (Hearty, O'Leary, 2008).
Nekateri imajo konveksen zaobljen zgornji sloj, ki predstavlja trši kalkarenit, verjetno kanker.
Ponekod je ta zaobljen sloj nepravilnih oblik, izmed katerih je zaznati oblike korozijskih cevi.
Te navadno niso globoke oziroma so razvidne le v vrhnjem delu stolpiča. V določenih
primerih, ko so taki stolpiči pretežno zasuti in iz peska gleda le vrhnji sloj (kanker), njihovi
nadzemni (izpostavljeni) deli predstavljajo stene korozijskih cevi ali pa skrajni ostanek med
dvema ali več korozijskima cevema.
Nižje se v stolpičih pojavlja mehkejši sloj, katerega struktura je pogosto težko
prepoznavna, včasih popolnoma nejasna. Ponekod prepoznane strukture so fosilne prsti
oziroma kalkarenit, prepleten z rizoliti ter plasti z izstopajočo sedimentacijsko strukturo
(možne plasti sipin ali pa lokalne, na način peščene ure, sedimentacije materiala).
V nekaterih stolpičih se kot najnižji sloj zopet pojavlja trši kalkarenit, verjetno kanker,
ki nakazuje na različno starost sedimentnih plasti stolpiča. Kljub temu, da v kalkarenitu kot
posledica nivoja podtalnice močneje cementirani sloji lahko nastajajo tudi v nižjih delih in ne
samo na vrhnjem, je v primeru stolpičev v Nambungu ta dejavnik izključen. Nižji sloj
kankerja se namreč pojavlja tudi ločeno, brez vrhnjih slojev in v njem so izoblikovane
korozijske cevi, hkrati pa mu višje ponekod sledi fosilna prst. Geomorfološke (površinske in
epikraške) oblike ter fosilna prst nakazujejo na to, da je bil ta nižji sloj kankerja nekoč
(samostojno, brez vrhnjih plasti sedimenta, razen prsti) izpostavljen koroziji. Kasneje je
površje prekril nov nanos sedimenta (sipina) in pod sabo pokopal starejši kalkarenit, med
njimi tudi kanker in prst. Novi sediment se je kasneje lokalno močneje cementiral in danes
predstavlja najvišji del stolpičev.
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Slika 23: Stolpiči v narodnem parku Nambung s koničastimi vrhovi. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 24: Stolpiči v narodnem parku Nambung z zaobljenimi vrhovi. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 25: Stolpič s plastjo sedimentnih struktur sipine (1), fosilne prsti (2)
ter kankerja (3). Avtor: Matej Lipar, 2007.

3.2.1. Geneza stolpičev
3.2.1.1. Teorije geneze stolpičev po avtorjih
Lowry predpostavlja (Lowry, 1973), da so stolpiči končni produkt korozijskega
širjenja korozijskih cevi. Predstavil je 4 faze:
a. Sedimentacija sipin, njihova stabilizacija zaradi rastja ter kasneje šibka
cementacija.
b. Formiranje kankerja in korozijskih cevi.
c. Širjenje korozijskih cevi – raztapljanje kalkarenita in s tem izoblikovanje
stolpičev.
d. Erozija nesprijetega peska izpostavi stolpiče.
Omenil je še, da zgornji zaobljeni deli stolpičev najverjetneje predstavljajo ostanke in
nivo kankerja ter da prevrnjeni (odlomljeni) stolpiči ne kažejo koncentrične sedimentacije, ki
je pričakovana v primeru, da bi stolpiči predstavljali cementirano polnilo korozijskih cevi
(Lowry, 1973).
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McNamara (McNamara, 1995) je uporabil Lowry-jevo teorijo ter jo dopolnil z mnenji,
da so se nekateri valjasti stolpiči s premerom do 1 metra lahko razvili kot cementiran
sediment okoli korenin, nekateri manjši stolpiči pa bi bili lahko tudi ostanek cementiranega
polnila korozijskih cevi. Prav tako je poudaril pomen korenin, ki naj bi predrle kanker in tako
predstavljale začetno fazo razvoja korozijskih cevi (McNamara, 1995).

Slika 26: 4 faze nastanka stolpičev. Vir: McNamara, 1995

Grimes (Grimes, 2007) poleg Lowry-jeve in McNamara-ove teorije dopušča tudi
možnost točkovne cementacije. Proces je podoben procesu razvoja korozijskih cevi, le da tu
točkovno ponika neagresivna, nasičena voda in namesto raztapljanja poteka cementacija. Vir
nasičene vode bi bil lahko specifični zgornji sloj prsti, ali pa mlajša sipina, ki se je
akumulirala čez prvotno sipino. Proces točkovne cementacije v globino zaradi zmanjšanja
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poroznosti na določeni stopnji preneha, cementacija pa se začne širiti horizontalno. Končni
produkt bi bila enakomerno zacementirana celotna plast, v primeru predhodnega prenehanja
procesa točkovne cementacije pa z erozijo okoliškega materiala izstopijo močneje cementirani
valji – stolpiči (Grimes, 2007).
Hearty in O'Leary (2008) na podlagi sedimentologije interpretirata nastanek stolpičev
kot ostanke dreves, ki jih je zasul karbonatni sediment (sipina). Po strohnenju debel je prišlo
do koncentriranega vodnega toka in naknadnega zasutja prostora s sedimentom, pri čemer se
je le-ta močneje cementiral kot okoliški material. Z denudacijo in erozijo okoliškega materiala
so kasneje izstopili oziroma nastali stolpiči (Hearty, O'Leary, 2008).

3.2.1.2. Teorija geneze stolpičev na podlagi terenskega dela
Stolpiči v narodnem parku Nambung so erozijski ostanki kalkarenita in z njim
povezanih geoloških oziroma sedimentacijskih struktur oziroma plasti kankerja, fosilne prsti
ter rizolitov. Izoblikovali so se kot posledica delovanja veterne erozije in korozije ter zaradi
lastne večje odpornosti proti tema dvema procesoma od okoliškega materiala.

3.2.1.2.1. Vpliv korozije
Če bi padavinska voda na območju današnjih stolpičev pronicala enakomerno po
celotni površini in njen tok ne bi bil ponekod bolj koncentriran kot drugod, bi bila možnost za
razvoj stolpičev minimalna. Da bi padavinska voda lahko pronicala enakomerno, je predvsem
potrebna homogena poroznost kamnine, hkrati pa tudi njena homogena odpornost na korozijo,
saj bi se v nasprotnem primeru nekateri deli lažje in prej korodirali kot drugi, pri tem pa bi
ustvarili kanal, skozi katerega bi se pronicajoči vodni tok lahko koncentriral. Za enakomerno
pronicanje padavinske vode bi bila potrebna tudi popolna odsotnost rastja, ki sicer tako z
nadzemnimi, kot tudi podzemnimi deli vpliva na lokalno močnejšo koncentracijo
pronicajočega vodnega toka.
Na območju današnjih stolpičev padavinska voda ni pronicala enakomerno, kar se
sklepa že zaradi obstoja stolpičev, ki predstavljajo bolj odporen oziroma lokalno manj
porozen del. V tem primeru je večina padavinske vode pronicala med posameznimi stolpiči.
Hkrati so nekateri stolpiči votli oziroma del njih predstavlja korozijsko cev, kar pomeni, da je
bil pronicajoči vodni tok lokalno koncentriran tudi v jedru nekaterih stolpičev. Ne nazadnje je
v materialu stolpičev opaziti rizolite, kar pomeni, da je bilo v času litifikacije materiala
prisotno rastje, le-to pa je z nadzemnimi (krošnjami, listi, steblom) in podzemnimi (korenine)
deli koncentriralo pronicanje padavinske vode.
Dokazali smo, da je padavinska voda na območju današnjih stolpičev ponekod
pronicala bolj koncentrirano kot drugod kljub odsotnosti razpoklinske prepustnosti kamnine.
Na mestih, kjer je pronicalo več padavinske vode oziroma je bil pronicajoči vodni tok
močnejši, je bila močnejša tudi korozija, to pa je pripeljalo do vse večje izpostavljenosti tistih
delov kamnine, kjer je pronicalo manj padavinske vode oziroma pronicajoči vodni tok ni bil
koncentriran, s čimer je bila tudi manjša korozija.
Proces korozijskega širjenja in poglabljanja manj odpornih oziroma bolj poroznih
delov kamnine pa je verjetno delno pospešila tudi prst, katere obstoj je danes razviden iz
fosilne prsti, ki se ponekod pojavlja kot del stolpičev. Na mestih korozijskega širjenja in
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poglabljanja kamnine se v primeru, da kamnino prekriva horizont prsti, nabira prst. Pri
pronicanju skozi večjo količino prsti voda postane agresivnejša, pri čemer je razlika v moči
korozije v primerjavi z deli kamnine, kjer je bila že v začetku korozija manjša, še večja.

3.2.1.2.2. Vpliv veterne erozije
Da se je na območju današnjih stolpičev lahko v obliki obalnih sipin sedimentiral
material, ki je kasneje z litifikacijo postal kalkarenit, je bila potrebna sila vetra, ki je delce tja
transportirala oziroma sedimentirala. Poleg stolpičev je na tem območju opaziti tudi slabo
cementiran kalkarenit, ki se kot posamezni kupi (do 3 metre višine in 4 metre širine ter
dolžine) navadno nahajajo v višji legi kot stolpiči, kar nakazuje na njegovo mlajšo starost od
materiala stolpičev; ter še nesprijete (recentne) sipine oziroma pesek. To transportiranje in
sedimentiranje materiala različnih starosti nakazuje na stalno oziroma obdobno večkratno
prisotnost vetra, iz česar sledi, da je na oblikovanje stolpičev vplivala tudi veterna erozija.
Prisotnost rizlotov v materialu stolpičev dokazuje, da je bilo v času litifikacije
materiala stolpičev ter verjetno tudi vsaj v začetnem času njihove začetne geneze površje
pokrito z rastjem. Vsekakor pa je v določenem obdobju prišlo do odsotnosti rastja, lahko že
zaradi požara, sušnosti, ali pa zaradi zakritja rastja z novim sedimentom. Glede na gostoto
rastja je odvisen vpliv veterne erozije, zato lahko rečemo, da veterna erozija ni vedno enako
vplivala na oblikovanje stolpičev, verjetno je imela pa pomembno vlogo pri erodiranju manj
odpornega materiala med posameznimi stolpiči in pri erodiranju stolpičev samih.
Stolpiči so bili že najmanj enkrat zasuti (McNamara, 1995), prav tako pa pesek tudi
danes nekatere stolpiče zasipava ter druge ekshumira. Pri tem je stalno prisotna veterna
erozija, toda kljub temu, da je glede na moč vetra in velikost peščenih zrn veterna erozija
najmočnejša pri tleh, se gobaste oblike stolpičev, kakšrne so značilne predvsem v puščavah z
močno veterno erozijo, niso razvile. Relativna višina stolpičev od tal zaradi zasipavanja in/ali
ekshumacije neprestano variira, s tem pa veterna erozija nanje deluje na različnih višinah
oziroma nivojih.
Gobasta oblika, ki jo imajo določeni stolpiči kljub veterni eroziji na različnih višinah
oziroma nivojih, je posledica večje odpornosti zgornjega sloja stolpičev, pri čemer se je
spodnji manj odporni sloj zaradi veterne erozije bolj zožal kot zgornji.

3.2.1.2.3. Material stolpičev
Ohranitev materiala, ki danes predstavlja stolpiče, pomeni, da je moral biti erozijsko
odpornejši od okoliškega materiala, večja odpornost pa je nastala kot posledica aktivnejšega
raztapljanja in ponovne cementacije karbonata.
Ponekod stolpiči ne predstavljajo odpornejšega materiala v celoti, temveč le na
zunanjem delu, znotraj pa so votli, ali pa se je notranji in manj odporni del ohranil zaradi
zaščite zunanjega.
Lokalno močneje cementiran material, ki danes predstavlja stolpiče, ponekod
predstavlja izsek osnovnega (prvotnega) kalkarenita, drugod pa naknadno oziroma
sekundarno cementiran material. Sekundarno cementiran material se od osnovnega
kalkarenita loči po načinu sedimentacije (npr. na njem ni opaziti sedimentacijskih struktur
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sipin) in navadno večji gostoti rizolitov.
Prav tako so bili v sekundarno cementiranem materialu najdeni temno rdeči ploščati in
zaobljeni kosi kamnine (povprečno 1cm x 1cm x 0,5 cm) (slika 38, 39). Ti predstavljajo
nekarbonatno sedimentno kamnino, ki je sestavljena iz mineralov hematita (Fe2O3), kremena
(SiO2), kalijevega glinenca (KAlSi3O8), illita (KAl3 Si4O10 OH) in dickita (Al2 Si2 O5(OH)4)
(Dobnikar, 2008). Ti kamni so zacementirani v stolpiče in verjetno predstavljajo ostanke
zdrobljene tanke lateritne ploskve, na kar nakazuje njihova mineralna sestava in sploščenost.
Pomešani lateritni koščki so dodaten pokazatelj, da material stolpiča, v katerem se nahajajo,
ni izsek osnovnega kalkarenita, temveč se je naknadno oziroma drugače presedimentiral
oziroma spral (npr. kot polnilo).
Sekundarno cementiran material se je akumuliral in cementiral kot polnilo v
vertikalnih votlinah, kjer ga ponekod pri dnu še vedno obdaja zunanja močneje cementirana
stena, pri čemer je material kot polnilo še toliko očitnejši (slika 32).
Vertikalne votline lahko delno enačimo z večjimi korozijskimi cevmi, vendar se bo
zaradi kompleksnosti in različnih teorij geneze korozijskih cevi ter lažjega ločevanja
korozijskih cevi na stolpičih ter vertikalnih votlin, v katerih se je material, ki danes
predstavlja stolpič, cementiral, v tem primeru uporabljal izraz vertikalne votline. Tako kot pri
korozijskih ceveh, se je tudi pri nekaterih vertikalnih votlinah razvila močneje cementirana
stena, ki se od drugih materialov loči po strukturi sedimentiranja in močnejši stopnji
cementacije. Sedimentna struktura stene vertikalne votline predstavlja vertikalne cevaste
ploskve manj poroznega materiala, nastanejo pa z enakim procesom kot stene korozijskih
cevi, torej z redispozicijo karbonatov iz notranjosti vertikalne votline na njen rob (slika 32,
35).
Vertikalne votline so lahko nastale okoli večje korenine, ki je s pomočjo mehanskega
odrivanja in kemijskega raztapljanja sedimenta povzročila genezo vertikalne votline. Po
Hearty-u (Hearty, O'Leary, 2008) je nastanek vertikalnih votlin pogojen z drevesnimi debli
prejšnje generacije dreves oziroma dreves, ki so uspevala na starejšem kalkarenitu. Vzrok za
zasutje gozda (drevesnih debel) je lahko v spremembi klime, ali pa tudi kot posledica požara,
po katerem so ostala le drevesna debla, ki pa niso bila sposobna zadrževati širjenja sedimenta.
Zasuta debla so tekom časa začela trohneti, prostore bivših debel (vertikalne votline) pa je
istočasno polnil material. V nadaljevanju bom temeljil na teoriji, da je za nastanek vertikalne
votline pogojevala korenina, hkrati bi bil pa tudi v nasprotnem primeru proces nadaljnje
geneze stolpiča podoben, saj je za genezo bistven koncentriran (navadno po vertikalni votlini,
v kateri je večja koncentracija korenin in prsti) pretok agresivnejše vode, ki pa nastane v obeh
primerih. Za nastanek vertikalnih votlin je prav tako možna kombinacija ali sosledje obeh.
Skupaj s širjenjem in poglabljanjem vertikalne votline je votlino polnil sediment
(predvsem prst), hkrati pa se je notri koncentrirala rast korenin okoliškega rastja. Robovi okoli
vertikalne votline so se zaradi redispozicije karbonatov iz notranjosti lahko močneje
cementirali, prav tako pa se je verjetno zaradi naknadnega nanosa sedimenta (sipine)
zacementiralo tudi polnilo v vertikalni votlini. V tem polnilu je danes možno opaziti
predvsem rizolite ter korozijske cevi, ki pa so po zatrjevanju Alonse – Zarza (Alonso – Zarza
et al., 2008) prav tako posledica koreninskega delovanja.
Na stolpiče kot izsek prvotnega kalkarenita nakazujejo prvotne sedimentacijske
strukture materiala stolpiča (od zgoraj navzdol na primer kanker, sedimentacijske sledi sipine,
fosilna prst, starejši kanker) ter enaka struktura v materialu oziroma njegova povezanost v
skupnem korenu nekaterih bolj razgaljenih stolpičev (slika 29).
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Stolpič, ki ga danes vidimo kot izsek osnovnih plasti, predstavlja (na podlagi že
omenjene teorije o nastanku sekundarno cementiranega materiala) močneje cementiran
okoliški material okoli vertikalne votline, pri čemer se je njegova prvotna sedimentna
struktura še ohranila, znotraj stolpiča pa se lahko nahaja cementiran material, ki je vertikalno
votlino zapolnjeval, če le ta ni bil zaradi erozije in manjše odpornosti že odstranjen (slika 36).
Razvoj vertikalne votline ob korenini ni pravilo. Material se lahko zaradi mehanskega
in kemijskega delovanja korenine ter pretoka vode ob njej močneje cementira že takoj ob
korenini. S tem se vertikalna votlina ne razvije, ohrani pa se močneje cementirana prvotna
plast, ki v tem primeru danes predstavlja stolpič.
Na stolpičih je pogosto opaziti tudi obe vrsti materiala skupaj, torej izsek originalnih
plasti ter cementirano polnilo vertikalnih votlin, med katerima je lahko prisotna tudi močneje
cementirana stena (slika 30, 35).

3.2.1.2.4. Kompleksnost pri interpretaciji stolpičev
Ob dveh ali več vertikalnih votlinah, ki so se oblikovale dovolj blizu, se je močnejša
cementacija materiala lahko povezala in danes tvori širok stolpič (slika 31). V primeru
ohranitve dela sedimenta med dvema vertikalnima votlinama, ki hkrati predstavlja tudi robni
močneje cementiran del obeh votlin, se pojavi kompleksnost pri interpretaciji. Tak stolpič se
namreč lahko interpretira tudi kot skrajni ostanek širjenja vertikalnih votlin, pri čemer pa se
interpretacija osredotoči le na korozijsko širjenje, zanemari pa lokalno močnejšo cementacijo
materiala.
Kompleksnost pri interpretaciji določenih stolpičev se pojavi tudi v primeru, ko so
stolpiči pretežno zasuti in iz peska gleda le vrhnji sloj (kanker) nepravilnih oblik zaradi
prepredenosti s korozijskimi cevmi (Slika 27, 28). V tem primeru se lahko stolpič definira in
hkrati razloži njegovo genezo zgolj kot ostanke močneje cementirane stene korozijskih cevi
ali pa skrajni ostanek med dvema ali več korozijskima cevema.

3.2.1.2.5. Zabrisane sledi materiala stolpičev
Ponekod stolpiče pokriva tudi plast recementiranega kalcita, ki zabriše strukturo
materiala stolpičev. Ta plast je lahko zgolj lokalna in zelo tanka (nekaj milimetrov), ali pa
pokriva večinski del stolpiča. Verjetno je nastala v času, ko so bili stolpiči že izoblikovani, a
še vedno oziroma naknadno zasuti. Možno je, da nastaja še danes, a je ta proces verjetno
počasnejši, deloma tudi zaradi veterne erozije.
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3.2.1.2.6. Različna starost materiala stolpičev
Sedimentacijske strukture stolpičev nakazujejo tudi na različno starost določenih delov
stolpičev oziroma tudi na različno starost med posameznimi stolpiči.
Na območju se ponekod pojavljajo stolpiči, ki imajo v spodnjem delu kanker, višje
fosilno prst in najvišje vodoravne sedimentacijske strukture kalkarenita (verjetno
sedimentacijske strukture sipine) (slika 24). Iz tega je razvidno, da je stolpič zgrajen iz
materiala različne starosti: najstarejša plast je kanker, ki skupaj z zgornjim slojem prsti
predstavlja takratni nivo površja. Oba sloja je kasneje prekrila mlajša sipina in se tekom časa
cementirala skupaj, prav tako pa se je cementirala oziroma fosilizirala prst, katero je mlajša
sipina prekrila.
Na določenem delu območja stolpičev je opaziti, da se oblika stolpičev ne konča pri
spodnjem sloju kankerja, ampak sega še globlje. Z oddaljevanjem od stolpičev, ki imajo v
spodnjem delu kanker, višje fosilno prst in najvišje vodoravne sedimentacijske strukture
kalkarenita, se pokrajina, katero višino določa sediment okoliškega kremenovega peska, rahlo
znižuje, s tem so pa stolpiči vse globlje izpostavljeni. Hkrati z zniževanjem sedimenta
kremenovega peska vrhnji deli stolpičev (fosilna prst in plast kalkarenita) izginejo, vse globlje
pa so izpostavljeni spodnji deli (kanker in kalkarenit pod kankerjem), ki so od minimalne
(manj kot pol metra) globine vedno globlje izpostavljeni in se nazadnje izkaže, da prav tako
predstavljajo zasute stolpiče (slika 37).
V tem primeru je razvidno, da ločeno obstajajo stolpiči s starejšim oziroma mlajšim
kalkarenitom, ali pa se pojavljajo v kombinaciji.

3.2.1.2.7. Odprta vprašanja o genezi stolpičev
Geneza stolpičev je vsekakor kompleksnejša kot do sedaj predstavljene teorije, kar
dokazuje tudi neenakost stolpičev v obliki, velikosti, strukturi, gostoti in lokaciji. Podrobnejše
nadaljnje raziskave so potrebne za posplošitev enotnega procesa, ki je bistven za nastanek
vseh stolpičev; ter hkrati za individualizacijo posameznih procesov ter značilnosti elementov
(lokacije, globine sedimentnih plasti, ...), ki so pripeljali do raznolikosti stolpičev.
Prav tako bi bilo potrebno z nadaljnjim raziskovanjem ugotoviti, ali je enak proces
vplival na genezo stolpičev vseh starosti ter ali je ta proces vplival na nastanek stolpičev
zaporedno (najprej geneza starejših, nato mlajših), ali vzporedno (istočasna geneza vseh
stolpičev).
Nenazadnje bi bilo potrebno ugotoviti, kaj točno je vplivalo na genezo stolpičev v
območju Pinnacles Desert, da se na majhnem območju pojavljajo v tako velikem številu.
Delovanje korenin in prisotnost korozijskih cevi (vertikalnih votlin) je namreč prisotno na
celotnem preučevanem območju, pa vendar se stolpiči tam niso razvili oziroma so le izjeme.
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Slika 27: Vrhnji sloj stolpiča (kanker) s sledmi korozijskih
cevi. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 28: Vrhnji sloj stolpiča, ki je sestavljen iz rizolita (1) ter
močneje cementiranih sten korozijskih cevi ali megarizolita
(2). Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 29: Stolpiči, v katerih so izraziti sloji sedimentacije kalkarenita. Povezanost slojev med stolpiči v spodnjem delu
(smer puščice) nakazuje, da niso vsi stolpiči oziroma njihov material polnilo vertikalnih votlin, temveč so izsek
prvotnih plasti kalkarenita. Avtor: Matej Lipar, 2007.

40

Slika 30: Stolpič, ki je sestavljen iz polnila
vertikalne votline (smer puščice) ter močneje
cementirane stene v nižjem delu. Avtor: Matej
Lipar, 2007.

Slika 31: Na eni strani odprt votel stolpič, ki je v resnici
sestavljen oziroma povezan z vsaj tremi ožjimi stolpiči (na
sliki sta dobro vidni dve močnejši vertikalni cementaciji (1,
2) ter še močneje cementiran zgornji sloj stolpiča – kanker
(3). Avtor, Matej Lipar, 2007.

Slika 32: Stolpič, ki je sestavljen iz originalnih sedimentacijskih plasti kalkarenita
(1) ter polnilom v vertikalni votlini (2). Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 33: Stolpič z dvema različnima cementoma – prvi (1) je verjetno močneje cementirana
stena in/ali polnilo vertikalne votline, drugi (2) pa močneje cementiran okoliški material
obeh vertikalnih votlin, najverjetneje fosilna prst. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 34: Stolpič, ki najverjetneje predstavlja
cementirano polnilo vertikalne votline skupaj z nekaj
močneje cementiranem zunanjim materialom, vse
skupaj pa je naknadno prevlečeno s plastjo lehnjaka,
zato je prava struktura stolpiča težko prepoznavna.
Vrhnji zaobljen del stolpiča predstavlja še močneje
cementiran kanker. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 35: Stolpič, v katerem sta izpostavljeni dve
korozijski cevi (smer puščic). Povečan pretok vode po
njih je verjetno vplival tudi na močneje sprijeti okoliški
material. Avtor: Matej Lipar, 2007.

42

Slika 36: Levo stolpič s korozijsko cevjo na vrhu, desno ožji stolpič brez korozijske
cevi. Na levem stolpiču so pod zgornjo plastjo kankerja verjetno sedimentacijske
strukture sipine dveh različnih kotov nagnjenosti. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 37: Različna starost materiala stolpičev: Najmlajši (1) s spodnjo plastjo kankerja in zgornjo plastjo fosilne prsti in kalkarenita;
zgornjih plasti je vedno manj (2) in nazadnje ostane le še izpostavljen kanker (3), le-ta pa skupaj s plastjo kalkarenitnega
materiala pod njem postaja vse globlje izpostavljen (4). Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 38: Lateritni kamni v materialu stolpiča. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 39: Lateritni kamni v materialu stolpiča. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 40: Zračni posnetek stolpičev. Iz fotografije je razvidno, da se nahajo v medsipinski nižini, kar pomeni
možnost, da je stolpičev še precej več, vendar jih prekrivajo sipine (desna stran slike). Avtor: Robert A. J.
Susac, 2008.

Slika 41: Zračni posnetek stolpičev. Avtor: Robert A. J. Susac, 2007
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3.2.2. Stolpiči po svetu
Na Kitajskem so se na trdi kamnini stolpiči oziroma kamniti gozd (imenovan shilin),
razvili iz podtalnih škrapelj. Na njihovo raznovrstno obliko stebrov vplivajo predvsem
razporeditve in gostote razpok v kamnini, plastnosti kamnine ter različne sestave posameznih
plasti (Knez, Slabe, 2006).
Podoben pojav kot shilin je tsingy, ki je dobil ime po takem pojavu na Madagaskarju.
To so ostre korozijske oblike (megaškraplje), nastale na skalnem površju kot rezultat
dolgotrajnega delovanja površinske vode na golo skalo v območjih, kjer je mehansko
razpadanje kamnine veliko šibkejše. Meja med shilinom in tsingy-jem ni ostra (Kranjc,
2005).
V Franciji so ob obali izpostavljeni stolpiči, ki so nastali v kredi (kamnina). Rodet
(1992) jih razlaga kot skrajne ostanke širjenja korozijskih cevi. V puščavi v Egiptu se
pojavljajo od 2 do 4 metra visoki stolpiči, prav tako izoblikovani v kredi (kamnina). Waltham
(2001) je njihov nastanek razložil z enakim procesom, ki je pomemben za nastanek kamnitih
gozdov na trdem apnencu. Grimes (2008) omenja tudi stolpiče, ki so se v Avstraliji
izoblikovali iz trdega mikritnega apnenca pod fosfati, prav tako pa so se razvili tudi na
lateritnem krasu.
V Sloveniji so bile megaškraplje oziroma podtalni kamniti gozdovi odkriti pri gradnji
avtocestnega odseka Hrastje – Lešnica na plitvem dolenjskem krasu (na trdni kamnini)
(Knez, Slabe, 2006).

3.3.

Rizoliti

Rizoliti so organosedimentne strukture, ki predstavljajo ohranjene dele korenin
oziroma njihove mineralizirane ostanke ali sledi in so s tem tudi indikatorji fosilnih prsti
(Klappa, 1980).
Deli se jih v pet različnih tipov: koreninski prostori (angl. root moulds), ki so cevaste
luknje in predstavljajo pozicijo korenine, katera je sedaj že razkrojena; koreninski odlitki
(angl. root casts), ki so s sedimentom in/ali cementom napolnjeni koreninski prostori;
koreninske cevi (angl. root tubules), ki so močneje cementiran material okoli koreninskih
prostorov; rizokreti (angl. rhizocretions), ki so pedodiagenetski mineralni sediment okoli
živih ali odmrlih korenin; okamenele korenine (angl. root petrifactions), ki predstavljajo
mineralno zamenjavo organskega materiala, pri čemer se anatomske oblike korenine
popolnoma ali vsaj delno ohranijo (Klappa, 1980).
Ker je rizolit oziroma del rizolita tudi močneje sprijet sediment okoli korenine, imajo
rizoliti pogosto večji premer kot prvotna korenina (Grimes, 2007; 2008). Megarizloti (opisani
v poglavju o korozijskih ceveh) imajo premer lahko tudi do 30 krat večji od prvotnega
premera korenine (Alonso – Zarza et al., 2008).
Sediment okoli korenine se močneje cementira na podlagi cementacije karbonata na
nitke gliv in tanke koreninice, ki ga sprožijo mikrobi in privede do mikritnega pokritja
sedimentnih zrnc. Votlost rizolita je pogojena s hitrostjo razkrajanja korenine - če je njeno
razkrajanje hitro, sedimentacija materiala v centralnem delu ni mogoča in s tem se ohrani
votlina. V nasprotnem primeru se vrši zapolnjevanje prostora korenine z akumulacijo mikrita
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in belega karbona. Ta se lahko vrši že v času, ko je korenina še živa (aktivna), ali vsaj v času
njenega razkrajanja (Alonso – Zarza et al., 2008).
Na preučevanem območju se rizoliti pojavljajo na stolpičih v narodnem parku
Nambung National Park, ki so se ohranili skupaj z močneje cementiranim materialom, ki
danes predstavlja stolpič. Pojavlja se vseh pet različnih tipov rizolitov: koreninski prostori,
koreninske cevi, rizokreti ter koreninski odlitki in/ali okamenele korenine; ter megarizoliti. Za
natančno določitev oziroma razločevanje rizolita kot koreninskega odlitka ali okamenele
korenine, bi bila potrebna laboratorijska analiza vzorca rizolita.
V neposredni okolici stolpičev se rizoliti pojavljajo tudi samostojno. Ti so bili
izpostavljeni zaradi erozije sedimenta in se ohranili zaradi lastne močnejše cementacije in s
tem mehanske odpornosti. Prav tako z gotovostjo opaziti tri različne tipe rizolitov (koreninske
prostore, koreninske cevi ter rizoktrete) ter zaradi odsotnosti laboratorijske analize pogojno še
ostala dva tipa rizolitov – koreninskega odlitka in okamenele korenine.
Rizolite in megarizolite je bilo opaziti tudi v cestnem odseku severovzhodno od mesta
Jurien Bay.

Slika 42: Rizoliti na stolpiču v narodnem parku Nambung. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 43: Tanek rizolit oziroma koreninska cev, v kateri je votel koreninski prostor. Avtor: Matej
Lipar, 2007.

Slika 44: Širši in kompleksnejši rizolit. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 45: Samostoječi rizoliti, ki so postali izpostavljeni zaradi erozije okoliškega materiala. V ozadju
izpostavljene plasti kalkarenita. Avtor: Matej Lipar, 2007.

3.4.

Kraške jame

Geneza jam na apnencu Tamala poteka znatno hitreje kot geneza jam na trdem
apnencu. Vzrok za to je njegova litološka karakteristika, namreč jame se v kalkarenitu na
podlagi korozije pojavijo takoj, ko je kalkarenit dovolj cementiran, da se ne sesede, kar pa
pomeni, da je kamnina še slabo cementirana in podvržena podorom. S podori in sprotnim
odnašanjem podornega materiala se jamski rovi v času slabe (začetne) cementacije kalkarenita
zato najhitreje večajo (Bastian, 1964).
Dejanska starost jam je v grobem lahko izmerjena na podlagi starosti kalkarenita, v
katerem so nastale, torej so na raziskovanem območju jame, katerih proces nastajanja poteka
od začetka pleistocena dalje (Bastian, 1964).

3.4.1. Razvojne faze jam
Odsotnost inicialnih razpok v apnencu oziroma kalkarenitu nadomešča medzrnska
poroznost kamnine. Čas snovanja jame temelji predvsem na času, potrebnem za šibko
cementacijo okoliškega materiala. Prvi kanali na nivoju piezometra (angl. embryo caves)
nastanejo na začetku pozne dobe singenetskega krasa oziroma so pokazatelj začetka te dobe
(Grimes, 2005).
Razvoj jam se deli v tri večje faze. V prvi fazi, ko je sediment (kalkarenit) še sipek, je
erodiran material na nivoju piezometra takoj zamenjan z novim materialom in je dejanski
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razvoj jame še nemogoč. V drugi fazi, ko je sediment že delno cementiran, se pojavijo manjši
rovi, ki se zaradi udorov sprva zelo hitro povečujejo. Aktiven vodni tok v jami namreč
porušen material sproti odnaša. V primeru nezmožnosti sprotnega odnašanja materiala ali
prenehanja vodnega toka, postajajo z rušenjem stropa rovi vse ožji, vodni tok pa podori
preusmerijo oziroma voda lahko teče nekje skozi podor. V tretji fazi je sediment že močneje
cementiran, zato so udori redki in jama postane stabilnejša (Bastian, 1964).
Na razvoj jame pomembno vplivajo številni dejavniki (Bastian, 1964):
-

Paleotopografija neprepustne skalne podlage, na kateri leži kalkarenit, ki sicer
razpršeni podzemni vodni tok lahko koncentrira, pri čemer se izoblikujejo linearni
rovi.

-

Pomembno vpliva tudi količina padavin: manj kot je padavin, manjše so velikosti
jamskih rovov in manj izrazite so sigaste tvorbe.

-

Starost kalkarenita posredno s stopnjo lastne cementacije vpliva na številčnost in
razvitost jam – v starejšem in s tem navadno močneje cementiranem kalkarenitu so
jame številčnejše in bolje razvite.

-

Višina kalkarenita vpliva na globinski potencial brezen ali lego jam.

-

Vtekanje vode iz notranje, nekraške pokrajine v kraško, vpliva na nastanek jam in
kontaktnega krasa. Še posebej je to razvidno na krajih, kjer so sipine zajezile
oziroma prekrile reke, ki so odvajale vodo iz celine.

Značilno je, da se jamski rovi na kalkarenitu na zahodni obali Avstralije iz notranjosti
proti morju manjšajo. Na to naj bi vplivala vse večja razpršenost vodnega toka: iz celinskega
dela po neprepustni podlagi koncentrirano ponikne v apnenec, kasneje pa se tok zaradi
medzrnske poroznosti razširi in razprši. Delno naj bi na manjšanje jam proti morju vplivala
tudi starost kalkarenita, ki je proti morju vse mlajša, ter vse večja nasičenost vodnega toka po
vstopu v kalkarenit (Bastian, 1964).

3.4.2. Tipi jam
3.4.2.1. Plitve jame pod kankerjem (angl. shallow caves beneath caprock)
Kanker se na sedimentu, ki je v fazi cementiranja v kalkarenit, tvori relativno hitro. V
primeru usedanja sedimenta pod kankerjem, kar je navadno posledica delovanja podtalne
vode in prešibka cementacija sedimenta za tvorjenje jamskega rova, pod kankerjem nastane
plitvi jamski rov. Prav tako lahko plitvi jamski rov pod kankerjem nastane zaradi zadrževanja
piezometra blizu površja. V primeru udora kankerja, ki predstavlja strop plitvih jam pod
kankerjem, se na površju pojavi plitva udornica s previsnimi stenami, za katero se uporablja
tudi izraz bananine luknje (angl. banana holes) (Grimes, 2006).
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Slika 46: Oblike singenetskega krasa s plitvimi jamami pod kankerjem. Vir: Grimes, 2006.

3.4.2.2. Reproducirani jamski rovi (angl. inclined fissure caves)
Na singenetskem krasu vodoravni jamski rov, ki nastane na nivoju piezometra,
pogosto zapolnijo podorni bloki. Dovolj agresivna podtalna voda lahko bloke korodira, kar
privede do nastanka večje dvorane, v nasprotnem primeru pa se s pogostimi podori jamski rov
zapolnjuje in tako manjša. Kopičenje podornega materiala je zaradi načina sortiranja hitrejše
od dvigovanja stropa (kompaktna kamnina ima manjši volumen) in ko ga doseže, se podori
ustavijo. Med podornim materialom in stropom navadno ostane plitev prostor, kar imenujemo
nagnjena reža (angl. inclined fissure). Jamski vhod lahko nastane s podori, ki dosežejo
površje, ali pa v jamske prostore vodi korozijska cev (Grimes, 2006).

Slika 47: Primer reproduciranega jamskega rova s korozijsko
cevjo kot vhodom v Zahodni Avstraliji. Vir: Grimes, 2006.
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3.4.2.3. Jame linearnega toka (angl. linear stream caves)
Topografija neprepustne podlage pod kalkarenitom (paleotopografija) vpliva na
podzemni tok vode in posredno na nastanek jam. Podzemni vodni tok se koncentrira v paleodolinah in oblikuje linearne tunelske jamske rove, ki zaradi medzrnske poroznosti materiala
za singenetski kras sicer niso značilni. Prav tako lahko linearni jamski rovi nastanejo zaradi
večjega naklona neprepustne podlage, ki podzemni vodni tok pospeši in koncentrira (Grimes,
2006).

Slika 48: Primer jame linearnega toka v Zahodni Avstraliji. Vir: Grimes, 2005.

3.4.2.4. Labirintne jame (angl. syngenetic maze caves)
Zaradi medzrnske poroznosti, počasnega toka podzemne vode in odsotnosti
razpoklinske poroznosti, je nastanek linearnih rovov redek, oblikujejo pa se široki povezani
rovi ter dvorane nepravilnih oblik. Lahko se pojavljajo na nivoju podtalne vode ali višje kot
posledica usedanja in podorov. Za njih je značilna plitkost (nizek strop), ki označuje skrajni
vrhnji del kemičnega raztapljanja podzemne vode (piezometra), ali pa ozek prostor med
udornim materialom ter stropom (navadno močneje cementiranem kankerjem) (Grimes,
2006).
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Slika 49: Primer labirintne jame v Južni Avstraliji. Vir: Grimes, 2005.

3.4.2.5. Obalne jame (angl. flank margin caves)
Na nivoju, kjer deževnica doseže podtalno vodo, je korozija zaradi mešanja
najmočnejša. V obalnih predelih, kjer sladka podtalna voda v obliki leče plava na slani vodi,
se pojavi drugi nivo mešanja oziroma močne korozije – na meji med slano in sladko vodo.
Proti morju je zaradi združenja obeh nivojev močne korozije raztapljanje močnejše, hkrati pa
na spreminjanje nivoja močne korozije vpliva tudi plimovanje. Tako se na obalnem robu
oblikujejo močno korodirane obalne jame z medsebojno povezanimi dvoranami nepravilnih
oblik. Take jame nastanejo lahko tudi na robu kalkarenitnega grebena (sipine) in močvirja
(medsipinske nižine ali neprepustne zaledne pokrajine) (Grimes, 2006).
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Slika 50: Leča sladke vode na slani in nivoji močnejše korozije. Vir: Grimes, 2005.

Slika 51: Primer obalne jame na otoku Isla de Mona, Puerto Rico. Vir: Grimes, 2005.
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3.4.3. Jame preučevanega območja
Na preučevanem območju so razvite kraške jame. Na južnem delu so povezane z
drenažo reke Nambung, na severnem pa s potokom Cockleshell Gully. Kot posledica gnajsa
kot neprepustne podlage (Grimes, 2006) in paleotopografije pod kalkarenitom, na
preučevanem območju prevladujejo jamski sistemi linearnega toka.

3.4.3.1. Jama Old River Cave
Jama Old River Cave leži v narodnem parku Drovers Cave National Park s
koordinatami vhoda na 30°14,589' južne zemljepisne širine, 115°05,381' vzhodne zemljepisne
dolžine in 59 metrov nadmorske višine.
Večji del jame se nahaja v vadozni coni in predstavlja reproducirane jamske rove, ki
so se razvili na podlagi podorov, najgloblji deli jame pa se nahajajo na nivoju piezometra v
epifreatični coni, kjer imajo jamski rovi značilnosti linearnih jam.
Jama Old River Cave tako predstavlja jamo v etažah, ki se v smeri proti morju po
podornih blokih in deloma živoskalnih policah spušča vse do nivoja piezometra. Morfologija
je še kompleksnejša zaradi različnih plasti in lastnosti kalkarenita v globini (plasti fosilne
prsti, fosilnega kankerja). Določene plasti se v celoti zaradi močnejše cementacije še niso
udrle, zato se jamski sistem, ki na splošno vodi v globino, ponekod po podornih blokih rahlo
dvigne, ponekod pa skokovito oziroma terasasto spusti.
8 metrov globok vertikalen vhod v jamo predstavlja korozijska cev, ki skozi jamski
prostor vodi v prvo, najvišje ležečo jamsko dvorano. Na površju korozijska cev nima značilne
okrogle (cevaste) oblike, temveč na pogled spominja na razširjen razpoklinski rov oziroma
brezno, kakršno se pojavlja tudi na krasu trdih kamnin. Globlje okrogla (cevasta) oblika
korozijske cevi postane izrazita in se na stropu jamske dvorane konča v povsem pravilni
krožni obliki. Deformacija krožne (cevaste) oblike na površju je verjetno rezultat lastnosti
kankerja, v katerem se zaradi močne cementacije lahko pojavijo razpoke, ki se kot posledica
korozije širijo in ponekod v kombinaciji s korozijskim cevmi predstavljajo plitvo škrapljasto
površje.
Blizu vhodne korozijske cevi leži na površju še ena korozijska cev, ki je prav tako
votla (izpraznjena) in je povezana z jamsko dvorano. Zaradi ožjega premera je ni mogoče
uporabiti za spust v jamo. V prvi, najvišje ležeči jamski dvorani, je na stropu opaziti še več
korozijskih cevi, preko katerih je neposredna povezava s površjem prekinjena zaradi
zapolnitve korozijskih cevi s prstjo in koreninami. Ta pojav je opazen v vseh jamskih
dvoranah in rovih, ki so blizu površja.
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Slika 52: Vhod v jamo Old River Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 53: Delno cementirana korenina v ospredju, v ozadju dve debelejši, jama Old River Cave.
Avtor: Matej Lipar, 2007.

56

Nekatere korenine, ki zapolnjujejo korozijske cevi, se raztezajo tudi nižje in visijo iz
stropa. Tok pronicajoče padavinske vode se koncentrira na teh koreninah in ponekod na njih
odlaga sediment (pesek), ki pa se zaradi hkratnega izločanja kalcita iz vode (verjetno zaradi
nižjega parcialnega tlaka CO2 v jami) na koreninah tudi cementira. Posledica tega procesa so
stalaktiti, ki predstavljajo zmes sige, peska ter korenine. Taki stalaktiti nastajajo pri vstopu
korozijske cevi v jamski rov oziroma tam, kjer v jamski rov prodre korenina, kar ni vedno
skozi korozijsko cev, ampak lahko tudi kjerkoli drugod na stropu, če le-ta ni pregloboko pod
površjem. Pri večjih stalaktitih na pogled ni možno ugotoviti, ali so nastali podobno, torej kot
posledica akumulacije materiala okoli korenin, temveč se to sklepa na podlagi manjših
(tanjših), pri katerih je ta proces razviden.
Pod nekaterimi stalaktiti, ki predstavljajo zmes peska in sige, se na tleh pojavljajo
plasti sige in peska, ki ponekod že predstavljajo stalagmite. Rast stalagmitov v jamski dvorani
blizu površja na določenih mestih preprečuje vodni tok, ki se pojavi večjem deževju in odnaša
material od najvišje ležeče prve dvorane v notranjost, na kar nakazuje erodiran oziroma
akumuliran jamski sediment.
Tok občasne padavinske vode oziroma sediment, ki ga je ta tok nanesel, se kasneje
izgubi. To je verjetno posledica ponikanja vode med podornimi bloki, med katerimi je prostor
premajhen za dostop človeka.
Del jamskih rovov v globini je poplavljenih oziroma se nahajajo na nivoju piezometra.
Ti rovi imajo obliko jam linearnega toka in predstavljajo osnovni prvotni rov, od koder so se
jamski prostori s podori reproducirali vse višje proti površju. Nastanek jame je tako poleg
procesa raztapljanja apnenca, ki je imel največjo vlogo pri začetnem tvorjenju jame na nivoju

Slika 54: Stalaktit (siga in pesek), jama Old River Cave. Slika 55: Korenine, ki rastejo skozi korozijski cev, v jami
Avtor: Matej Lipar, 2007.
Old River Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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piezometra, predvsem rezultat mehanskih procesov podiranja jamskega stropa.
Mlajši podori jamskega stropa so številčnejši v nižjih delih jame, na kar nakazujejo
predvsem še nestabilizirani kupi podornih blokov ter redkost siginih tvorb. V najvišjih delih
jame je zaradi zgornje plasti kankerja jamski rov stabilnejši.
Nivo piezometra se v jami doseže po 59 metrih spusta, kar je hkrati nivo morske
gladine. Voda je kljub isti višini morja sladka. Hitrost vodnega toka je približno 15,5 cm na
minuto in v zadnjih petih letih skupaj z globino ni pomembno variirala (Susac, 2007).
Včasih višji nivo piezometra in materiala je razviden iz tankih (od nekaj milimetrov do
nekaj centimetrov debelih) siginih polic, približno 10 do 20 cm nad današnjo vodno gladino.
Sigine police so ponekod pomešane s peskom, ponekod pa jih sestavljajo zgolj prozorno-beli
kalcitni kristali. Nivo piezometra je moral biti stalen dalj časa, tako da so se sigine police
lahko tvorile. Poleg siginih polic so v rovu razvidne stopnje še ostalih nivojev piezometra.
Kljub kalkarenitni osnovi se v jamah tvorijo tudi stalaktiti iz sige brez primesi peska,
toda njihov pojav je redek.
Hkrati z nivojem fosilnih prsti je v jami ponekod razkrit tudi paleokras, ki v večini
primerov predstavlja predvsem reliktne korozijske cevi, pojavlja pa se tudi breča s primesmi
črnega grušča, ki naj bi se obarval zaradi požara. S tem breča pomeni pomemben
pokazatelj dogajanj v takratnem času oziroma okolju in bi jo bilo koristno še podrobneje
preučiti.
V jamski steni so ponekod opazne strukture ugrezanja kalkarenita, pri čemer se vidne
vodoravne strukture nanosa sedimenta upognejo ali celo razlomijo.

Slika 56: Fosilni horizont prsti v jami Old River Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 57: Podorni bloki v jami Old River Cave. Avtor: Robert A. J. Susac, 2007.

Slika 58: Linearni jamski rov na nivoju piezometra ter police, ki so posledica višjega nivoja piezometra. Jama
Old River Cave. Avtor: Robert A. J. Susac, 2007.
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Slika 59: Sigine in peščene police nad nivojem današnjega piezometra v jami Old River
Cave. Avtor: Robert A. J. Susac, 2007.

Slika 60: Breča z deloma črnim gruščem, ki se pojavlja na nivoju fosilne prsti. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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3.4.3.2. Jama Goosbery Cave
Jama Goosbery Cave leži na privatnem ozemlju vzhodno od mesta Jurien Bay-a ter
južno od narodnega parka Drovers Cave National Park s koordinatami vhoda na 30°17,138'
južne zemljepisne širine, 115°05,785' vzhodne zemljepisne dolžine in 41 metrov nadmorske
višine.
Jama se nahaja v vadozni coni in predstavlja reproducirani jamski rov.
Nagnjen vhod v jamo je nastal zaradi udora jamskega stropa. Leži na robu manjše
udornice. Jamski rov se po nekaj metrih začne spuščati v globino ter razširjati in postajati vse
bolj plitev, kar nakazuje na tip reproduciranega jamskega rova. Podorni bloki proti notranjosti
jame kmalu dosežejo strop in jama dalje ni več prehodna. Verjetno je, da je jama nastala s
podori linearnega jamskega rova na nivoju piezometra.
Jama vsebuje sigine tvorbe, predvsem stalaktite in stalagmite. Mnogi so poškodovani
oziroma odlomljeni. Na odlomljenih delih stalaktitov ponekod že nastajajo novi. Na stropu so
vidne odprtine korozijskih cevi, skozi katere ponekod nastajajo kapniki. Številčnost in
velikost siginih tvorb na stropu nakazuje na daljšo stabilnost jamskega stropa.

Slika 61: Vhod v jamo Goosbery Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 62: Stalaktiti in korozijska cev v jami Goosbery Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.

Slika 63: Rast stalaktitov na odlomljenih delih v jami Goosbery Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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3.4.3.3. Jama Drovers Cave
Jama Drovers Cave leži v narodnem parku Drovers Cave National Park s koordinatami
vhoda na 30°15,664' južne zemljepisne širine, 115°05,558' vzhodne zemljepisne dolžine in 37
metrov nadmorske višine.
Preučevani del jame oziroma del jame, kjer se je izvajalo terensko delo, se nahaja v
vadozni coni. Geneza in tip celotne jame je zaradi le delnega ogleda jame negotov.
Vhod v jamo je, z namenom zavarovanja jame pred vandali, popolnoma modificiran –
delno izkopan, betoniran in zaprt z jeklenimi vrati. Prav tako je bilo v neposredni okolici
uporabljenega 2 toni materiala, s katerim so napolnili korozijske cevi, ki so vodile oziroma
bile povezane z jamo (Susac, 2007).
V jami je opazno precejšnje število siginih tvorb (stalaktiti, stalagmiti, stalagmati, ...).
Nekatere med njimi so pomešane s peskom, določene pa predstavljajo le sigo oziroma
kalcitne kristale.
Večina siginih tvorb je prekritih z drobnim sedimentom (prahom). Ta se na sigine
tvorbe transportira zaradi jamskih podorov, ki dvignejo prah, ter zaradi delovanja človeka.
Zaradi strukture kalkarenita in nepopolne cementacije imajo jame pogosto sediment, ki
predstavlja isti necementiran material kot okoliški kalkarenit, v katerem je jama nastala. Z
vsakim obiskom oziroma hojo po jami, se drobni deli sedimenta dvignejo v zrak in kasneje
akumulirajo v celotni okolici in s tem tudi na siginih tvorbah. Sedimentacija sige (kalcita) je s
tem delno prekinjena oziroma se na sigi akumulira plast prahu. Z vidika estetske vrednosti so
marsikatere sigine tvorbe s tem uničene.

Slika 64: Vhod v jamo Drovers Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Slika 65: Stalagmata, stalaktiti in stalagmiti v jami Slika 66: Siga na steni v jami Drovers Cave. Avtor: Matej
Drovers Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
Lipar, 2007.

Slika 67: Že pri lahni hoji se v jami dvigne polno prahu, ki je razviden tudi na fotografiji kot posamezni
krogi, ki so zasvetili zaradi odboja svetlobe iz bliskavice fotoaparata. Avtor: Robert A. J. Susac, 2007.
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3.5.

Udornice

Udornica je depresijska oblika na kraškem površju, različnih oblik in velikosti. Njen
nastanek je povezan s točkastim vertikalnim odnašanjem kamnine v podzemlje, kar je lahko
posledica nenadnega udora oziroma podiranja nad jamskim stropom, ali pa mehanskega
oziroma korozijskega odnašanja kamnine nad aktivnim jamskim rovom (Stepišnik, 2006).
Udornice so značilne tudi za singenetski kras, vendar jih Jennings (1968) opredeljuje
le kot delno singenetski pojav, saj nastanejo (se udrejo) šele po nastanku kankerja. Kljub
vsemu je njihov nastanek večinoma pogojen s šibko cementacijo kalkarenita, kar pomeni
delno singenezo (Jennings, 1968).
Poseben tip udornic nastane v primeru udora kankerja nad plitvimi jamami takoj pod
njim. Takrat se na površju pojavi plitva udornica s previsnimi stenami oziroma spodmoli, za
katero se uporablja tudi izraz bananine luknje (angl. banana holes) (Grimes, 2006).
Na preučevanem ozemlju so bile najdene tri udornice. Ob strani dveh izmed njih je
vhod v jamo. To sta jama Goosbery Cave, ki leži vzhodno od Jurien Bay-a in južno od
narodnega parka Drovers Cave National Park, ter jama Hastings Cave, ki leži v narodnem
parku Drovers Cave National Park. Tretja udornica, s približno 10 metri premera in 2 metra
globine, je bila opažena v bližini jame Old River Cave, ki prav tako leži v narodnem parku
Drovers Cave National Park.
Vse tri udornice predstavljajo plitve depresije od 2 do 10 metrov globine. Nizke
vertikalne stene, ki so ponekod dobro razvidne, drugje pa zabrisane (zaraščene), so kanker, ki
se je udrl kot zadnji in najodpornejši del.

Slika 68: Udornica in vhod v jamo Hastings Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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V neposredni okolici Cervantesa leži približno 2 metra globoko in 300 metrov široko
slano jezero Thetis (Telles, Pedome, George, 2004). Nekateri viri ga omenjajo kot udornico
(limestone collapse; Susac, 2007) oziroma nedefinirano vrtačo (sinkhole; Telles, Pedome,
George, 2004), ki je nastala na holocenskem apnencu (Telles, Pedome, George, 2004). Glede
na dejstvo, da se udornice kot geomorfološke oblike na singenetskem krasu razvijejo šele po
nastanku kankerja (Jennings, 1968), kar je za holocenski sediment še relativno zgodaj in da ob
jezeru ni opaziti udornih sten, je malo verjetno, da je jezero Thetis poplavljena udornica
oziroma cenota (depresija je namreč zapolnjena s slano podtalnico). Raziskava, ali je jezero
neposredno povezano z morjem (leži namreč 1,25 km od morja), še ni bila izvedena (Telles,
Pedome, George, 2004). Prav tako je njegova velikost za udornice in vrtače, kakršne se sicer
pojavljajo na singenetskem krasu, prevelika.
Možno je, da je jezero Thetis poplavljena (med)sipinska depresija, nastala zaradi
vetrne erozije.
V obalnem pasu jezera je pod vodo opazen podoben pojav kot udorna stena. Opazna je
5 metrov široka terasa, ki se strmo spusti proti dnu jezera, vendar je njen nastanek
pogojen s stromatoliti (Telles, Pedome, George, 2004). V jezeru Thetis namreč živijo
stromatoliti, biogeološki pojav, kjer gre za kolonialno rast bakterij, ki oblikujejo
karbonatno ogrodje. Stromatoliti v jezeru Thetis naj bi bili stari okoli 3370 let (± 260 let)
(Nambung National Park Management Plan 1998-2008, 1998) in naj bi v tem času
izoblikovali to teraso.

Slika 69: Jezero Thetis. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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3.6.

Ponori

V narodnem parku Nambung leži ponorna jama Brown Bone Cave. Vhod v jamo je
podoben vhodoma jam Goosbery Cave in Hastings Cave, toda ne leži v udornici. Predstavlja
relikten ponor reke Nambung, katere struga od današnjih ponorov reke pa do jame Brown
Bone Cave ni več razvidna. Vzrok za to je verjetno naknadna akumulacija eolskega
sedimenta.
Po virih Robina Foulds-a (2007), naj bi ob ekstremno velikih nalivih reka Nambung iz
vzhodnega neprepustnega dela, ki sicer že poprej ponika v kalkarenit, občasno preplavila tudi
to območje in ponikala v jamo Brown Bone Cave. V tem primeru se ponor označi še vedno
kot aktiven.

Slika 70: Jama Brown Bone Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.

3.7.

Ostale geomorfološke oblike
3.7.1. Geomorfološke oblike kontaktnega krasa

Akumulacija sedimenta na obali, ki danes predstavlja kalkarenit oziroma apnenec
Tamala, je manjšim ali občasno tekočim vodam po takratni nepropustni podlagi zajezila pot.
Na notranji, vzhodni strani obale so se pojavila zajezitvena jezera oziroma močvirja, voda pa
je začela podzemno (pod akumuliranim sedimentom) odtekati v morje (Jennings, 1968).
Zaradi sredozemskega podnebja so na preučevanem ozemlju padavine skoncentrirane
le na določen del leta, zato se pojavljajo obdobja, ko je zaradi velike količine vode podzemski
odtok moten in se na območju med karbonatno in nekarbonatno kamnino pojavljajo poplave
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(Jennings, 1968).
Na območjih, kjer je zaradi nanosa karbonatnih sipin voda začela podzemno odtekati
proti morju, se je razvil kontaktni kras. Zanj je značilno, da na območju stika med
karbonatnimi in nekarbonatnimi kamninami prihaja do mešanja fluvialnih in kraških
geomorfnih sistemov.
Kontaktni kras se je na preučevanem območju razvil pri vstopu reke Nambung na
oziroma v karbonatni sediment. Topografski in geološki zemljevidi ter satelitske slike
prikazujejo tok reke Nambung, ki se nekaj kilometrov nadaljuje tudi po kalkarenitu, nato pa
se razširi v tri močvirja oziroma jezera. Ta so Warrup Pool, Wyip Pool ter Kinchela Pool.
Poleg slepe doline, obstaja glede na obširni močvirski del reke Nambung pred vstopom v
kraško podzemlje tudi možnost nastanka pritočnih kraških polj. Nadaljnje raziskave na terenu
bi bile potrebne za zanesljivejše trditve.

3.7.2. Površinski vodni tok
Med procesom sedimentacije sipin na obalnem pasu, so nekatere reke zaradi zadostne
količine pretoka sediment sproti odnašale. Na obeh bregovih je nastal kalkarenit, reka pa
površinsko odteka v morje po neprepustni podlagi (Jennings, 1968).
Na preučevanem območju se pojavlja en površinski vodni tok – reka Hill River. Z vse
večjimi in pogostejšimi meandri se v morje izliva južno od Juriena. Terenski pregled celotne
rečne struge bi bil potreben za natančno opredelitev, ali je površinska reka zagotovo posledica
sprotnega odnašanja sedimenta v času sedimentiranja sipin ali pa reka pravzaprav teče po dnu
brezstrope jame.

Slika 71: Površinski vodni tok na preučevanem območju - reka Hill River. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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3.7.3. Manjše reliefne oblike na kankerju
Površje kankerja je ponekod (poleg odprtin korozijskih cevi) prevotljeno oziroma
luknjasto, kar je omenil tudi Grimes (2008). Ni znano, ali so vdolbine (luknje) nastale zaradi
raztapljanja ali neenakomerne cementacije kankerja (Grimes, 2008). Poleg teh vdolbin se na
kankerju lahko izoblikujejo tudi vdolbine deževnih kapljic (Grimes, 2008).

4. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem preučeval geomorfološke značilnosti kraškega območja med
Cervantes-om in Jurien Bay-om na jugozahodnem obalnem delu Zahodne Avstralije.
Preučevanje je temeljilo na pregledu obstoječe literature; natančnem pregledu, analizi in
raziskovanju preučevanega območja in njegovih geomorfoloških oblik vključno z jamami;
fotografiranju in dokumentiranju pokrajine in geomorfoloških oblik preučevanega območja;
kartiranju; zbiranju vzorcev kamnin, ki bi jih bilo mogoče po končanem terenskem delu še
analizirati na podlagi rentgenske metode za določanje mineralov.
Veliko literature in virov je v Sloveniji težko dosegljiva, zato jo je bilo potrebno dobiti
preko spletnih podatkovnih baz in knjižnic ter s pomočjo strokovnih stikov iz Avstralije.
Najnatančnejša topografska karta, ki obstaja za preučevano območje, je v merilu
1:50000. Za detajlno kartiranje je topografska karta v tem merilu premalo natančna, zato
izdelava natančne geomorfološke karte ni bila možna. V diplomskem delu sta zato
predstavljena le dva dela preučevanega območja na podlagi topografske karte 1:50000 z
dodatno vrisanimi geomorfološkimi oblikami, ki sem jih v diplomskem delu natančneje
obravnaval.
Terensko delo je bilo ponekod oteženo zaradi odročnosti nekaterih delov
preučevanega območja in pomanjkanju zahtevnejše opreme za dostop do teh območij. Kljub
vsemu na podlagi opravljenega terenskega dela ter pregleda literature menim, da so podatki
pravilni in reprezentativni, pri čemer pa še vedno obstajajo oblike ali območja, ki jih je za
boljše poznavanje in interpretacijo potrebno na terenu še podrobneje preučiti.
Geološka podlaga preučevanega območja je apnenec Tamala. Nastal je s cementacijo
obalnih sipin in danes predstavlja kvartarni eolski kalkarenit, katerega bistvene značilnosti so
močna medzrnska poroznost, slaba cementacija materiala in močneje cementiran vrhnji sloj
kanker.
Na preučevanem območju je razvit kras. Razvijati se je začel sočasno z diagenezo
apnenca Tamala, kar imenujemo tudi singenetski kras. Poleg hkratnega procesa zakrasevanja
in diageneze kamnine, je za singenetski kras značilno predvsem to, da je nastajal na slabo
cementirani kamnini, ki ima namesto razpoklinske medzrnsko poroznost. Ta lastnost kamnine
je vplivala na nastanek geomorfoloških oblik, izmed katerih so nekatere značilne le za
singenetski kras (npr. korozijske cevi), druge pa se nekoliko razlikujejo od podobnih
geomorfoloških oblik, ki jih poznamo v Sloveniji oziroma na krasu trdih kamnin z
razpoklinsko poroznostjo (npr. kraške jame). Posploševanje kraških oblik in procesov, ki se
pojavljajo v Sloveniji oziroma na trdni kamnini nasploh, s študijem singenetskega krasa ni
primerno oziroma je pri tem potrebno precej previdnosti v zvezi s samo litifikacijo kamnine, z
njeno zakraselostjo ter nadaljnjimi gemorfološkimi procesi. S tem sem potrdil hipotezo, da se
zaradi speficične lastnosti kamnine geomorfološke oblike in procesi, ki se pojavljajo na
apnencu Tamala, razlikujejo od tistih, ki se pojavljajo na razpoklinsko poroznem in trdem
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apnencu.
Najznačilnejše oblike singenetskega krasa na preučevanem območju so korozijske
cevi, stolpiči, rizoliti in jame.
Korozijske cevi so cevaste vertikalne votline epikraške cone na krasu apnencev z
medzrnsko poroznostjo, s premerom od 0,2 do 2 metra in globine od 2 do 5 metrov. Nastanejo
kot posledica korozije zaradi lokalno zgoščenega vertikalnega odtoka površinske vode v
sediment. Razlogi za lokalno zgoščen vertikalni odtok vode je najverjetneje delovanje večjih
podzemnih korenin, možna pa sta tudi površinske luknje in neenakomerna (ne)poroznost
kankerja v začetni razvojni stopnji. V primeru razloga delovanja korenin, je proces pospešen
še zaradi zbiranja padavinske vode zaradi nadzemnih delov rastlin ter kemijskega in
mehanskega delovanja korenin v sedimentu.
Stolpiči, ki se najbolj zgoščeno pojavljajo v narodnem parku Nambung, so apnenčasti
stebri koničastih ali valjastih oblik z zaobljenim vrhom, nekateri so votli, določeni pa imajo
tudi več vrhov. Visoki so do 5 metrov in široki do 2 metra. V njih se pojavljajo različne
sedimentne plasti, kot so kanker, fosilna prst, strukture sedimentacije sipin ter rizoliti. Nastali
so kot erozijsko odpornejši deli okoliškega denudiranega materiala. Njihova močnejša
odpornost je pogojena z močnejšo cementacijo, ki so jo najverjetneje sprožile korenine
predvsem s kemičnimi, pa tudi z mehanskimi procesi. Zaradi teh procesov se je material okoli
korenine močneje cementiral, lahko pa je prej nastala korozijska cev, v kateri se je material
naknadno sedimentiral. Tako nekateri predstavljajo izsek prvotnega materiala, drugi polnilo,
ki se je sedimentiralo v korozijskih ceveh, tretji pa kombinacijo obeh. Danes jih dodatno
preoblikuje vetrna erozija. S tem sem le delno potrdil postavljeno hipotezo o nastanku
stolpičev: stolpiči so nastali na način korozijskega širjenja manj odpornih delov in ne razpok,
hkrati pa odpornejši deli niso le prvotne plasti kalkarenita, temveč ponekod tudi sekundarno
cementiran material, kot je na primer fosilna prst.
Rizoliti so organosedimentne strukture, ki predstavljajo ohranjene dele korenin
oziroma njihove mineralizirane ostanke ali sledi in so s tem tudi indikatorji fosilnih prsti.
Pojavljajo se kot del stolpičev ali samostojno, pri čemer je njihova izpostavljenost odraz
močnejše cementacije in denudacije oziroma erozije okoliškega materiala.
Začetna geneza kraških jam na singenetskem krasu je posledica korozije, kasneje pa je
volumenski rast jam v večini posledica podorov. Glede na nastanek se delijo v pet različnih
tipov. Plitve jame pod kankerjem nastanejo zaradi usedanja šibko cementiranega sedimenta
pod kankerjem. Reproducirani jamski rovi nastanejo s pogostimi podori. Podorni material
jamski rov zapolnjuje in tako manjša, med podornim materialom in stropom pa ostane plitev
nagnjen prostor, ki je osnovna značilnost teh jam. Jame linearnega toka nastanejo zaradi
večjega naklona neprepustne podlage ali paleodolin, ki podzemni vodni tok pospešijo in
koncentrirajo, s tem pa nastanejo tunelski rovi, ki sicer za singenetski kras zaradi medzrnske
poroznosti materiala niso značilni. Labirintne jame predstavljajo široke in nizke medsebojno
povezane rove ter dvorane nepravilnih oblik, ki nastanejo zaradi medzrnske poroznosti
materiala. Obalne jame so navadno pogojene z lego na obalnih delih, kjer slana in sladka
voda v kombinaciji korozijsko močneje delujeta na kamnino in na obalnem robu nastanejo
večje medsebojno povezane dvorane nepravilnih oblik.
Na preučevanem območju so se razvili predvsem reproducirani jamski rovi in jame
linearnega toka oziroma kombinacije obeh. Ker je naklon neprepustne podlage majhen, lahko
sklepamo, da so se jame linearnega toka razvile zaradi paletopografije, in sicer tam, kjer so
paleodoline usmerjale in koncentrirale podzemni vodni tok. V nekatere jame vodijo
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korozijske cevi, nekatere izpraznjene, ali pa zapolnjene s sigo, koreninami in drugim
materialom. Prav tako so v jamskih stenah opazne plasti kalkarenita različne starosti, ki jih
navadno ločuje plast fosilne prsti, pod njo pa je izpostavljen tudi paleokras, kjer je možno
ugotoviti na primer vpliv paleo-korozijskih cevi na kasnejši oziroma mlajši nanos kankerja,
njiove globine in podobno. Poleg paleokrasa je bila v jami Old River Cave opažena tudi breča
s primesmi črnega grušča, pri čemer je možno iz tega izluščiti celo dokaz za požar, ki se je
pojavil takrat, ko je bila ta plast še na površini. Te značilnosti jam potrjujejo postavljeno
hipotezo, ki pravi, da je na podlagi raziskovanja kraških jam možno dodatno interpretirati
ostale geomorfološke oblike, značilne za singenetski kras.
Ena izmed jam je bila zaradi aktivnejšega točkovnega odvajanja vode v globino v
primeru poplav definirana tudi kot ponorna jama.
Na preučevanem območju so se prav tako razvile manjše in plitve udornice, ki so
predvsem posledica usedanja šibko cementiranega sedimenta pod kankerjem in kasneje udora
kankerja. Ob stiku karbonatnih in nekarbonatnih kamnin pa so se razvile tudi oblike
kontaktnega krasa.
Singenetski kras na slovenskem prostoru ni razvit ter posledično v slovenski literaturi
relativno slabo poznan.
S pomočjo literature, terenskega dela, raziskovanja in analizo določenih
geomorfoloških procesov in oblik, ki so se razvili na kvartarnem eolskem kalkarenitu, splošno
poimenovanem tudi apnenec Tamala, sem v diplomskem delu poskušal predstaviti splošne
geomorfološke oblike in procese, ki v slovenski literaturi zaradi odsotnosti te in njej podobne
kamnine na slovenskem prostoru še niso bili natančneje obravnavani. Zaradi obširnosti
tematike sem podrobneje opisal le določene geomorfološke oblike in z njim povezane
procese, kljub vsemu pa sem s krajšim opisom omenil tudi ostale geomorfološke oblike, ki
sem jih opazil na preučevanem območju. V diplomskem delu predstavljena tematika in z njo
povezana dejstva se lahko aplicirajo tudi na druga območja, kjer je razvit singenetski,
eogenetski kras oziroma kras mehkih kamnin z upoštevanjem vpliva lokalnih dejavnikov na
geomorfologijo območja (npr. podnebja, hidrologije, debeline sedimenta, ...).
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5. SUMMARY
In the examined (field-work) area near towns Cervantes and Jurien Bay in the
southwestern coastal part of Western Australia, syngenetic karst is developed on Tamala
limestone. Its main characteristics are its simultaneous genesis together with the Tamala
limestone diagenesis, and being formed on poorly cemented limestone, which has matrix
porosity. This has greatly affected the formation of geomorphological features, among which
some are significant only for syngenetic karst (solution pipes for example) and other are
somewhat different than the similar geomorphological features, that are known in Slovenia or
on a hard rock karst with crack porosity (caves, for example).
One of the most significant karstic features in the examined area are solution pipes.
They are tubular vertical cavities of the epikarstic zone on limestones with matrix porosity.
They form as a result of the corrosion, which happens because of the rising local vertical
surface water effluent.
Apart from the solution pipes, pinnacles are also very significant for the examined
area. They are limestone towers of pointed or cylinder shapes, their tops are usually roundshaped. Different sediment layers occur in them, such as kanker, paleosoil, dune structures
and risolits. The pinnacles have formed as more erosion resistant parts of the surrounding
chemically and mechanically denudated material. Their bigger resistance is a result of
stronger cementation, which was probably triggered by plant roots with their chemical and
also mechanical processes.
Caves in the examined area belong to the group of linear caves or inclined fissure
caves. The linear caves are a result of a steeper slope of impermeable surface or paleo-dolines,
that fasten and concentrate the underground water flow, which forms the tunnels. The inclined
fissure caves form because of frequent collapses, where there a gap remains between the
collapsed material and cave ceiling. These gaps are the most significant features of these
caves.
In the examined area we can also find risolites, collapsed dolines and
geomorphological features of contact karst.
The theme that is presented in the diploma assignment and the facts, related to it, can
also be applied to other areas of syngenetic karst, of course considering the influence of local
factors on the area's geomorphology.
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Slika 62: Stalaktiti in korozijska cev v jami Goosbery Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
Slika 63: Rast stalaktitov na odlomljenih delih v jami Goosbery Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
Slika 64: Vhod v jamo Drovers Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
Slika 65: Stalagmata, stalaktiti in stalagmiti v jami Drovers Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
Slika 66: Siga na steni v jami Drovers Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
Slika 67: Že pri lahni hoji se v jami dvigne polno prahu. Avtor: Robert A. J. Susac, 2007.
Slika 68: Udornica in vhod v jamo Hastings Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
Slika 69: Jezero Thetis. Avtor: Matej Lipar, 2007.
Slika 70: Jama Brown Bone Cave. Avtor: Matej Lipar, 2007.
Slika 71: Površinski vodni tok na preučevanem območju - reka Hill River. Avtor: Matej Lipar, 2007.
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Priloga 1: Geološka karta izbranega območja - izsek geološke karte Dongara – Hill River 1:500 000. Vir: Lowry, D. C.,
Low, G. H., Playlord, P. E., Dedman, R., 1973.
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Priloga 2: Topografska karta preučevanega območja - izsek topografske karte Hill River 1:250 000. Vir: Hill River topographic
map, 1:250000 scale, 1999.
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Priloga 3: Geomorfološki karti preučevanega območja na podlagi topografske karte 1:50 000. Vir: Cervantes &
Wongonderrah topograpic map, scale 1:50000, 2005.
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