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UPORABA DIGITALNEGA MODELA VIŠIN PRI PROUČEVANJU KOPASTEGA
KRASA NA IZBRANIH OBMOČJIH
Izvleček
V obdobju modernega krasoslovja so od geomorfoloških oblik v ospredju proučevanja
predvsem kraške kotanje, kot so vrtače, kraška polja in slepe doline. Geomorfološko
proučevanje v Sloveniji pa je velikokrat neupravičeno obšlo kopaste vzpetine, ki se pogosto
razprostirajo okoli kraških kotanj ali kraških uravnav. Tak tip krasa, kjer se dvigujejo kopaste
vzpetine, ki so v tlorisu okroglih oblik, imenujemo kopasti kras. Z razvojem geografskih
informacijskih sistemov je geomorfološko proučevanje mogoče tudi na daljavo. V nalogi smo
na podlagi digitalnega modela višin proučevali kopaste vrhove Dinarskega krasa na območju
Slovenije. Postopek zaznavanja kopastih vrhov smo avtomatizirali s pomočjo programskega
orodja ArcMap 10.4.1. Postavili smo tudi nivojsko klasifikacijo za kopaste oblike, kjer je bil
cilj prav tako avtomatizacija. Dobljene rezultate pa smo nato morfometrično analizirali.
Raziskava predstavlja enega od možnih načinov proučevanja kopastega krasa na štirih
območjih Dinarskega krasa, ki se med seboj razlikujejo po globini vadozne cone.
KLJUČNE BESEDE: kopasti kras, GIS, geomorfometrija, krasoslovje, Dinarski kras,
digitalni model višin

THE USE OF DIGITAL ELEVATION MODEL IN THE STUDY OF CONE KARST
IN SELECTED AREAS
Abstract
In the era of modern karstology, karst depressions like dolines, poljes and blind valleys are the
most researched geomorphological landforms. Geomorphological research in Slovenia, often
unjustifiably, overlooked cone-shaped hills that are commonly situated around karst
depressions or on a karst plain. The type of karst, where cone hills with a roundly shaped
ground plan are found, is called cone karst. With the development of geographical
information systems, remote geomorphological research becomes possible. In the study, the
digital elevation model is used for cone karst research of Dinaric karst in Slovenia. The
procedure of cone hill recognition was automated in ArcMap 10.4.1. The level classification
for cone karst landforms was made, where the goal was to automate it. The final results were
morphometrically analysed. The study presents one of the possible ways of cone karst
research in four areas of Dinaric karst that differ in vadose zone depth.
KEY WORDS: cone karst, GIS, geomorphometry, karstology, Dinaric karst, digital elevation
model
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1. Uvod
Proučevanje kraškega površja ima dolgo zgodovino, ki seže v obdobje antike, ko so o
nenavadnih pojavih na Krasu pisali Livij, Plinij, Strabo in drugi. V antičnih časih je
podzemeljski svet buril domišljijo marsikateremu raziskovalcu. Poznamo tudi razlago, kjer
naj bi v neolitiku poseljene Škocjanske jame predstavljale izhodišče za opise grškega
mitološkega podzemlja. Po obdobju srednjega veka je največ zanimanja zbujalo Cerkniško
jezero, ki ga je leta 1689 opisal Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske, vendar lahko njegove
razlage označimo za fabulistične. Za pionirja modernega krasoslovja štejemo Baltazerja
Hacqueta, ki je s pomočjo solne kisline ugotavljal topnost apnencev (Gams, 2004).
V času modernega krasoslovja so raziskovalci v ospredje proučevanja postavili kraške
procese, depresije in podzemlje. Proučevali so vrtače, udornice, uvale, slepe doline in obsežna
kraška polja ter druge globeli (Cvijić, 1893; Melik, 1936, 1955; Gams, 1973; cv: Habič,
1980). Nižji kraški predeli so predvsem lažje dostopni in bolj pregledni, zato so po njih
povzete tudi bistvene značilnosti dinarskega krasa. Kraško površje pa sestavljajo tudi mnoge
vzpetine z vmesnimi kraškimi globelmi. V ospredju proučevanj so se znašli zgolj humi sredi
kraških uravnav (Habič, 1980). Te vrhovi, kuclji ali kovki so v slovenski literaturi slabo
zastopani, saj je na temo kopastega krasa izšel zgolj en strokovni članek (Habič,1980).
Proučevanje kraških vzpetin je v večji meri vezano na območja tropskega in subtropskega
krasa. Lehmann (1936) se je med prvimi poglobljeno ukvarjal z vzpetinami tropskega krasa,
kjer je med proučevanjem kucljev na Javi uporabil termin Kegelkrast ali stožčasti kras.
Zahodni geomorfologi so ta izraz posplošeno uporabljali za območja tropskega krasa (Ravbar,
2002).
Z raziskavo želimo predstaviti enega izmed možnih načinov proučevanja dinarskega
kopastega krasa. Pri geomorfologiji navadno površje proučujemo v obliki terenskega dela. Z
razvojem kvantitativnih prostorskih podatkov pa se proučevanja vse pogosteje lotevamo tudi s
kabinetnim delom. V prvem delu predstavljamo osnovne značilnosti modeliranja in kopastega
krasa ter možnosti zaznavanja vrhov na podlagi digitalnega modela višin. Drugi del
sestavljajo predstavitve izbranih območij, kjer smo se lotili zaznavanja kopastih oblik. Pri
vsakem območju smo predstavili geološke in reliefne značilnosti. Tretji del je metodološko
nastrojen in razlaga pot od vhodnih podatkov preko zaznavanja oblik in klasifikacije do
podatkov, ki smo jih uporabili pri morfometrični analizi, ki predstavlja četrti del naloge.

1.1.

Namen

Namen diplomskega dela je poskus zaznavanja kopastega krasa na izbranih kraških območjih
s pomočjo digitalnega modela višin. Postopek zaznavanja in nadaljnjega razvrščanja oblik v
skupine smo želeli avtomatizirati s pomočjo programskega orodja ArcMap 10.4.1, dobljene
rezultate pa nato morfometrično analizirati.

1.2.

Cilji

V okviru zaključne seminarske naloge smo si postavili sledeče cilje:
1. Pregled literature na temo kopastega krasa.
2. Pregled literature s področja modeliranja in zaznavanja geomorfoloških oblik.
3. Razvoj postopka za zaznavanje kopastih oblik na podlagi digitalnega modela višin.
4. Izdelati klasifikacijo kopastih vrhov in njihovih grozdov ter njeno avtomatizacijo.
5. Kartografska predstavitev rezultatov klasifikacije.
6. Morfometrična analiza zaznanih oblik.
7. Terensko preverjanje rezultatov.
8. Ovrednotenje uporabljene metode zaznavanja in rezultatov.

1.3.

Hipoteze

1. hipoteza: Z uporabo digitalnega modela višin in geografskih informacijskih sistemov
je mogoče avtomatizirati postopek zaznavanja kopastih vrhov.
Prva hipoteza se nanaša na zaznavanje kopastih vrhov na podlagi digitalnega modela višin.
Hipoteza temelji na uporabi hidroloških orodjih in izhaja iz prepričanja, da lahko iz vhodnega
digitalnega modela višin naredimo inverzen digitalni model višin ter tako vrhove spremenimo
v kotanje, ki jih nato zapolnimo in izoliramo..
2. hipoteza: Kopaste vrhove in njihove osnove je mogoče klasificirati in postopek
avtomatizirati.
Kopasti vrhovi imajo pogosto skupno osnovo, poleg tega pa se vrhovi med seboj ločijo glede
na morfologijo. Druga hipoteza izhaja iz tega, da je oblike možno klasificirati in postopek
avtomatizirati.
3. hipoteza: Kopasti vrhovi se pojavljajo tudi na dolomitu.
Zadnja hipoteza se nanaša na litologijo kopastih vrhov, saj naj bi se ti pojavljali zgolj na
apnencih. Z zaznavanjem kopastih vrhov na podlagi digitalnega modela višin in terenskim
delom smo želeli pokazati, da kopaste vrhove najdemo tudi na dolomitnih kamninah.
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2. Teoretična Izhodišča
2.1.

Modeliranje

Na podlagi definicij lahko model na splošno opredelimo kot poenostavljen prikaz stvarnosti,
modeliranje pa lahko razlagamo kot proces izdelave modelov (Liu, 2009). Navadno je
stvarnost, ki jo prikazujemo, kompleksna, želimo pa jo prikazati na kar se da razumljiv in
enostaven način. Za najboljše modele opredeljujemo tiste, ki dosežejo najvišjo raven
stvarnosti in so razumljivi, obenem pa so uporabljeni parametri preprosti. Natančnost modela
lahko določimo objektivno s primerjavo rezultatov dobljenih s pomočjo modela in terenskimi
meritvami. Pri subjektivnem določevanju natančnosti uporabnik modela razume tako model
kot procese in pojave v stvarnem svetu ter na podlagi tega poda strokovno oceno natančnosti
(Environmental Modelling, 2005).
Modeliranje ni alternativa opazovanja in terenskega dela, temveč je lahko ob določenih
okoliščinah pomembno orodje pri razumevanju opazovanj ter služi kot pomoč pri razvijanju
ali testiranju teorij. Opazovanje in terensko delo bosta vedno bolje opisovala stvarnost kot
model, zato ju štejemo kot najbolj pomembni komponenti znanstvenega raziskovanja
(Environmental Modelling, 2005).
Modeli morajo imeti jasno določen namen. Ločimo sedem namenov, zaradi katerih razvijamo
modele (Environmental Modelling, 2005):








podpora pri raziskovanju,
orodje za razumevanje,
orodje za simulacije in napovedi,
virtualni laboratorij,
integracija znotraj in med disciplinami,
raziskovalni rezultat,
sredstvo za povezovanje znanosti in njenih rezultatov.

Čeprav so si med seboj modeli zelo različni, je njihov proces izdelave vedno podoben in ga
lahko tudi shematično prikažemo (Slika 1). Prva stopnja modeliranja je jasna določitev ciljev
in spoznavanje s problemom, ki mora biti rešen v stvarnosti. Nato na podlagi razumevanja
stvarnosti in ciljev lahko pričnemo s strukturiranjem modela. To vključuje izbiro primerne
teoretične baze in oblikovanje logičnega okvirja, ki zajema postavljene cilje. Ob odsotnosti
uveljavljene teorije mora graditelj modela postaviti hipoteze, ki služijo modelu kot teoretični
temelj. Na tem mestu morajo biti sprejete odločitve glede podatkov, ki jih bomo uporabili, ob
tem pa se moramo odločiti, katerih podatkov zavestno ne bomo uporabili (Caldwell, Ram,
1999; cv: Liu, 2009).
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Tretja stopnja je oblikovanje modela v matematičnem jeziku. Ta korak je ključen in obenem
najbolj zahteven. Informacije stvarnosti je na tem mestu potrebno abstrahirati in prevesti v
enačbe ali druge matematične izraze. S četrto stopnjo izpeljemo model v računalniškem
programu in ga po potrebi kalibriramo. To opravimo lahko na dva načina: (a)
spremenljivkam, ki jih uporabljamo v modelu določimo precizno empirično definicijo, (b)
parametrom modela priskrbimo numerične vrednosti. Ko imamo spremenljivke in parametre,
lahko model kodiramo v računalniškem programu ter ga zaženemo (Caldwell, Ram, 1999; cv:
Liu, 2009).

Slika 1: Diagram poteka modeliranja. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018, vir: Liu, 2009.

Ko nam model ponudi rezultate, se je smiselno vprašati, če model zares deluje in kako dobro
se rezultati obnesejo v primerjavi s stvarnostjo. Peta stopnja je torej testiranje rezultatov
modela. To vključuje preverjanje veljavnosti in občutljivosti modela, da vidimo ali se obnaša
razumno, ko izvedemo spremembe pri določenih pogojih. Če je očitno, da se model lahko
izboljša, se je potrebno vrniti na prvo stopnjo in ponoviti proces modeliranja. Ko so rezultati
zadovoljivi, je modeliranje zaključeno. Potrebno je omeniti, da modeli niso večno veljavni,
saj se razmere stvarnosti lahko hitro spremenijo, s tem pa so nujne spremembe v samem
modelu (Caldwell, Ram, 1999; cv: Liu, 2009).

2.1.1. Tipi modelov
Geografski informacijski sistemi poznajo več tipov modelov. Štirje osnovni tipi so opisni,
procesni, napovedni in postopkovni (čeprav se imena od literature do literature razlikujejo).
Pogosto natančnih mej med posameznimi tipi ne moremo določiti, na primer napovedni
model lahko vsebuje tako opise kot procese ter obratno (Davis, 2001).
Opisni modeli na generaliziran način ponazarjajo regije, razmere, ali okoliščine, ki jih
proučujemo. Zemljevidi so tradicionalni in efektivni modeli območja in njegovih značilnosti.
Model ne vključuje vseh elementov pokrajine, temveč izpostavi le elemente, ki so pomembni
za naše potrebe (Davis, 2001).
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Procesni modeli poizkušajo kopirati ali opisati naravne ali družbene procese, da lahko
simulirajo ali ponudijo nove informacije o proučevani tematiki. Pomagajo nam razumeti
vzroke in posledice, ali faktorje, ki povzročajo specifične posledice ter kaj lahko sledi ob
spremenjenih pogojih. Procesne modele lahko naprej delimo na matematične, statistične in
modele občutljivosti. Pri modeliranju občutljivosti želimo ugotoviti kaj se lahko zgodi pod
določenimi pogoji, matematični modeli poizkušajo prikazati ali razložiti procese z uporabo
numeričnih analiz, medtem ko statistični modeli prikazujejo procese z uporabo opisne
statistike v času in prostoru (Davis, 2001).
Ko v analizo vključimo čas, lahko modeli pripomorejo k razumevanju dogajanja v določenem
časovnem obdobju. Napovedni modeli lahko ocenjujejo kaj se bo zgodilo z določeno
verjetnostjo, na podlagi podatkov iz preteklih časovnih obdobij. Takšnim modelom pravimo
modeli časovnih vrst. Napovedne modele uporabljamo tudi za napoved občutljivosti,
prostorsko napoved in »What if?« scenarije (Davis, 2001).
Postopkovni model predstavlja korake, ki jih potrebujemo, da dosežemo zadan cilj. Lahko je
diagram ali diagram poteka, ki prikazuje GIS korake, ki jih moramo izvesti, da pridemo do
cilja. Postopkovni tip modela je posebej uporaben, ko smo na testnem območju izvedli pilotno
študijo in lahko postopek izvedemo tudi na širšem območju. Osnovni principi so preprosti za
razumevanje. Vhodne in izhodne podatke ter procese prikazujemo z grafičnimi simboli. Ko je
model zgrajen, se ukazi aktivirajo, program pa gre skozi vsak korak, ob tem pa vnaša podatke,
izvaja operacije in pridobiva nove podatke, ki jih tudi izvaža (Davis, 2001).
Za postopek, ki je sestavljen iz jasnih navodil, ki specificirajo zaporedje operacij, ki privedejo
do rešitve problema ali problemov, uporabljamo termin algoritem. Vsak korak algoritma mora
biti nedvoumen in precizno definiran. Ukazi, ki se izvedejo, pa morajo biti temeljito
specificirani za vsak primer (Longley et al, 2001).

2.1.2. Digitalni model višin
Opredelitev izraza digitalni model višin ni enostavna. V literaturi je moč zaslediti mnogo
definicij, tako enostavnih, kot zapletenih, ki so si velikokrat nasprotujoče. Vzroki za
neenotnost definicij so različne tehnike modeliranja, prikaza in zapisa reliefa ter razna
področja in nameni uporabe. Navadno DMV (ang. Digital Elevation Model – DEM)
razumemo kot digitalni način opisa zemeljskega površja, kjer so višine zapisane v obliki
celične mreže. DMV pa ne gre enačiti z digitalnim modelom reliefa (DMR, ang. Digital
Terrain Model – DMT), ki poleg višin vsebuje še ostale podatke, kot so plastnice, espozicije,
nakloni. Izraz DMR je vpeljal Američan Charles Leslie Miller med letoma 1955 in 1960, ko
je s skupino sodelavcev izdelal raziskovalno nalogo, katere cilj je bil razvoj računalniško
podprtega sistema za učinkovito projektiranje avtocestne infrastrukture (Doyle, 1978; cv:
Podobnikar, 2003).
DMV pozna rastrsko in vektorsko obliko zapisa. Pri vektorskem načinu lahko zvezne ploskve
obdelujemo in prikazujemo s podatkovno strukturo, ki ji pravimo nepravilne trikotniške
mreže (ang. triangular irregular network – TIN). TIN ima nekaj prednosti v primerjavi z
rastrskim DMR. Rastrski sistemi podatkov navadno zavzamejo več prostora v primerjavi s
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TIN. Nepravilne trikotniške mreže so primernejše za izdelavo digitalnega modela terena. Pri
TIN lahko tudi poljubno zgostimo točke, s katerimi predstavljamo relief, na ta način lahko na
bolj razgibanem območju gostoto točk povečamo in dosti natančneje prikažemo značilnosti
reliefa. Prav ta možnost spreminjanja gostote točk je največja prednost TIN pred rastrskim
sistemom DMV (Kvamme et al., 1997). Prednosti rastrskega zapisa pa so zvezna predstavitev
površja, enostavno obvladovanje matrik z računalnikom in možnost računanja naklonov,
ekspozicij, plastnic itn (Burrough, McDonnell, 1998).

Slika 2: Primerjava med TIN (levo) in rastrsko (desno) obliko zapisa DMV. Avtor: Sašo
Stefanovski, 2018.

Analize največkrat opravljamo v rastrski obliki zapisa DMV-ja, ki je sestavljena iz matrike
mrežnih celic enake oblike. Rastrom glede na dolžino stranic celic lahko določimo resolucijo
ali ločljivost (Kvamme et al., 1997). V raziskavi smo uporabili DMV z ločljivostjo 5 metrov,
kar pomeni, da posamezno lokacijo lahko določimo na 5 metrov natančno. Model je bil
izdelan v letu 2007 po naročilu Geodetske uprave RS, s prevzorčenjem DMV-ja v ločljivosti
12,5 metrov ter fotogrametrično obdelavo (Podobnikar, 2008a). V letih 2009 – 2011 je bil
delno posodobljen v okviru Cikličnega aerosnemanja Slovenije (CAS) kot podlaga za
izdelavo ortofota. Poleg podatkov CAS so bili za izdelavo modela uporabljeni še nekateri
drugi podatki. Natančnost modela na odprtih območjih je ocenjena na 1 meter in 3 metre na
zaraščenem terenu (GURS, 2012).

2.1.3. ModelBuilder
Postopkovne modele za potrebe zaključne seminarske naloge smo zapisali v programu
ArcMap 10.4.1. Pri programiranju smo uporabili ModelBuilder, ki ga lahko opredelimo kot
vizualni programski jezik. Algoritme je mogoče zapisati tudi v navadnih programskih jezikih,
največkrat uporabljamo Python (Zandbergen, 2014).
ModelBuilder navadno uporabljamo, ko moramo uporabiti številna orodja, da pridemo do
zadanega cilja, ali ko moramo določen postopek večkrat ponoviti. Model sestavljamo z
vnašanjem orodij ali že ustvarjenih modelov, kjer nato vse povežemo v celoto. V modele
lahko vključimo tudi iteracije in pogoje, katere mora model upoštevati. Ko model shranimo,
ta v programu ArcMap deluje kot orodje. Model lahko izvozimo tudi v Python skripto, vendar
so pred delovanjem le te potrebni določeni popravki. Omeniti pa je potrebno, da modeli z
iteracijami ne delujejo v programskemu jeziku Python (Zandbergen, 2014).
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2.2.

Kopasti kras

Kopasti kras razumemo kot tip krasa, kjer se osamljeno dvigajo več deset ali sto metrov
visoke kopaste vzpetine, ki imajo v tlorisu največkrat okroglo obliko, vendar se med seboj
razlikujejo po relativni višini in strmini pobočji. Svojevrstna pa je tudi njihova razporeditev.
Kuclji se navadno nahajajo med kraškimi kotanjami različnih dimenzij (Habič, 1968, 1980).
Šušteršič (1987) je pravilno kopasto vzpetino označil za idealno obliko »čistega krasa«.
V tuji literaturi se uporablja termin cone karst ali stožčasti kras. Termin je primarno namenjen
območjem s humidno tropsko klimo. Ford in Williams (1989, 2007) opažata, da se stožce
lahko loči glede na razporeditev. Poznamo izolirane, osamele vrhove, ki se nahajajo na
kraških uravnavah, kjer tečejo alogeni tokovi. Druga skupina pa ima skupno osnovo ali hrbet
in ima poligonalno razporeditev, kot je primer cockpitov na Jamajki. Morfologija stožcev je
zelo variabilna, saj poznamo vrhove s prepadnimi stenami in take, ki imajo bolj položna
pobočja. Visoki so lahko preko 100 metrov, vendar večina je visoka nekaj deset metrov (Day,
Chenoweth, 2004). Za oblike se pogosto uporablja španski izraz mogote (Gams, 2004). Balazs
(1973) je oblike klasificiral glede na razmerje med višino in širino. Kvantitivni pristopi pri
proučevanju kopastega krasa so preprosti, dokler so vrhovi izolirani, problematična je
predvsem analiza območij, kjer imajo vrhovi skupno osnovo ali bazo (Day, 2004).

Slika 3: Asimetrična mogota na kraški uravnavi v Kubi. Avtor: Ketari, 2011.
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Čeprav se nekateri vrhovi približajo pravi simetriji, je večina asimetrična vsaj v eno smer.
Njihova oblika in razporeditev sta v največji meri odvisni od litologije, prelomov,
razpokanosti in plastnatosti. Ker so kope erozijski ostanki, so vmesne globeli tiste, ki so
deležne intenzivnejšega preoblikovanja pogojenega s korozijo. Vrhovi so deležni manj
intenzivnega preoblikovanja, v največji meri na njih vplivajo mehanični pobočni procesi,
preoblikuje pa jih tudi korozija, katero povzroča padavinska voda (Day, 2004). Za kopasta
območja je značilna avtigena voda, ki v depresijo odteka pod zemljo preko epikraške cone
(Ford, Williams, 2007).
Nastanek vrhov, ki imajo skupno osnovo, je odvisen od globine vadozne cone. Začetek je
pogojen z dvigom površja, talna voda je posledično globoko pod površjem. Po razpokah
prične vertikalno teči avtigena voda, ki na površju ustvarja globeli, ki se vertikalno širijo. S
tem se relativna višina vrhov povečuje, vse dokler dno globeli ne doseže piezometričnega
nivoja. Ko se to zgodi, se epikras združi s freatično cono in vertikalno odtekanje ni več
mogoče. Posledično se poglabljanje zaključi, dna globeli pa se pričnejo širiti v epifreatični
coni. Osameli kopasti vrhovi nastanejo, ko se globel razširi do te mere, da nekdaj skupni
vrhovi, postanejo izolirani drug od drugega. Nastanek osamelih vrhov je lahko tudi neodvisen
od nastanka vrhov s skupno bazo (Ford, Williams, 2007).

2.2.1. Kopasti kras v Sloveniji
Po mnenju Gamsa (1965) prisotnost kopastih vrhov ni odvisna od tropskega podnebja, temveč
so značilni za vse klimatske tipe krasa, razlika je le v njihovi obliki. Z obrazložitvijo se ne
strinja Habič (1968, 1980), ki meni, da je proučevani tip površja reliktni tropski kras, ki je pri
nas nastal v terciarju. Habič velja za edinega krasoslovca, ki se je poglobljeno ukvarjal s
kopastim krasom v Sloveniji.
Spremenjene klimatske razmere so vplivale na razvoj kopastih vrhov. Zaradi manj intenzivne
evapotranspiracije in prisotnosti zmrzalnega preperevanja, so iz prepadnih sten nastala strma
pobočja, ki so v zgornjem delu še nekoliko bolj konveksna, ob vznožju pa konkavno prehajajo
v kraško globel. V obdobju pleistocenske poledenitve so se vmesne kraške globeli, ki so
razčlenjene s številnimi vrtačami, kotliči in brezni, intenzivno lokalno poglabljale (Habič,
1968).
Habič (1980) je s preučevanjem izbranih kraških planot v severozahodnem delu Dinarskega
krasa opredelil tri osnovne tipe kopastih vrhov, ki ne glede na absolutne višine sestavljajo
značilno trojno mrežo poligonalnega krasa. Glede na morfometrične lastnosti lahko kope
razdelimo v nekaj skupin.
Prvo skupino sestavljajo bolj ali manj zaokroženi in izolirani kopasti vrhovi, relativne višine
od 100 do 150 metrov s 1500 metrov premera ob vznožju. Primere takšnih kop najdemo v
nizki Beli Krajini in na obeh straneh Kolpe. Podobni, a bolj priostreni, so stožčasti vrhovi na
višjih planotah in na njihovem obrobju. Med večjimi kopastimi vrhovi pa moramo razlikovati
sestavljene vrhove kot večje tektonsko zasnovane enote, med katere spada Krim. Večje
posamezne kope zasledimo na prehodu iz nižje na višjo uravnavo ali pa predstavljajo najvišje
vzpetine, ki segajo nad nižje kopasto površje. Po legi in velikosti jih povezujemo v primarno
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mrežo vrhov, razdalje med njimi pa so na različnih enotah precej enake in sicer se vrhovi
pojavljajo na razdalji od 2 do 4 kilometrov (Habič, 1980).
Drugi razred obsegajo vrhovi visoki od 50 do 80 metrov s premerom med 400 in 600 metrov
pri vznožju. Kope teh dimenzij so najpogostejše na kraških planotah Dinarskega krasa, drug
od drugega so oddaljeni od 500 do 1000 metrov in tvorijo drugo mrežo vzpetin (Habič, 1980).
Tretjo skupino tvorijo manjši in nižji vrhovi okrog glavnih vrhov ali ob vznožju vrhov druge
skupine. Visoki so od 10 do 40 metrov, pri vznožju imajo premer od 100 do 500 metrov.
Največkrat jih najdemo na slemenih in hrbtih, ali na uravnavah ob vznožju višjih vrhov.
Vrhovi so oddaljeni drug od drugega od 200 do 500 metrov (Habič, 1980).
Marsikje je mogoče zaslediti navezanost na strukturo. Najvišji vrhovi so praviloma sredi
kopastih vrhov druge mreže, ki prevladujejo na večini planot. Med njimi se pojavljajo kraške
kotanje, ki so pravilno razporejene med vrhovi in spominjajo na tipične cockpite tropskega
krasa. Kope druge mreže so razporejene po vsej planoti in so ob tektonsko zasnovanih mlajših
pobočjih odrezane v značilne »polkope«. Vrhovi tretje mreže se pojavljajo na manjših
površinah, na nižjih uravnavah in na obrobju plitvih kraških globeli med vrhovi druge skupine
(Habič, 1980).
Habič (1986) je oblike ločil tudi glede njihovo obliko in razporeditev. Ločil je kucelj od huma
glede na oblikovanost vrha, kjer je kucelj stožčast in hum pravilne kopaste oblike. Obe obliki
najdemo na kraških ravnikih. Na kraških uravnavah pa najdemo tudi kovke, večje osamljene
vzpetine s strmimi pobočji. S tem imenom je označil tudi oblike, ki se dvigajo nad okoliškim
kopastim površjem. Če je kovk večjih dimenzij in na njem najdemo več kopastih vrhov, ga
imenujemo grmada. Poimenovanja niso najbolj ustrezna, saj se v literaturi besede kucelj, kopa
in kovk pogosto uporabljajo kot sopomenke, poleg tega pa so opisi oblik preskromni, da bi jih
z veliko verjetnostjo ločili, saj niso podane nobene morfometrične značilnosti. Danes z besedo
hum opisujemo osamele kraške vzpetine na kraških uravnavah, ne glede na njihovo
morfologijo. Grmada pa je pogost toponim, ki ga povezujemo s stražnimi ognji in
čarovnicami, zato lahko to poimenovanje označimo za ponesrečeno.
Kopasti vrhovi so navadno iz bolj odpornih, debelo skladovitih apnencev ali celo
neskladovitih apnencev. Vseh vrhov ne moremo pojasniti z litološko odvisnostjo. Za
oblikovanje kopastega površja naj bi bila pomembna menjava različno odpornih kamnin.
Podoben pomen ima tudi pretrtost in razpokanost kamnin. Vse te litološke razlike prispevajo
k različnemu kraškemu razčlenjevanju površja zaradi razlik v razpadanju in raztapljanju.
Najstarejši vrhovi naj bi bili tisti v prvi skupini, medtem ko so najmlajši v tretji. Nastanka
vseh treh mrež še ne moremo časovno opredeliti. Ker so vse tri mreže v različnih višinah,
lahko sklepamo, da so nastajale neodvisno druga od druge v različnih legah, ali pa so bile
zasnovane na mnogo bolj uravnanem površju od današnjega in so jih kasneje tektonske sile
različno dvignile (Habič, 1980).
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2.2.2. Tropski kras
Habič (1968) trdi, da je kopasti kras v Sloveniji fosilni ali reliktni kras, ki je nastal v humidni
tropski klimi. Za oblikovanje tropskega in subtropskega krasa je značilna intenzivna
evapotranspiracija ter zanemarljivo mehansko preperevanje. Intenzivna evapotranspiracija
omogoča večjo dinamiko izločanja kalcijevega karbonata na površju, kar povzroča
cementacijo pobočij, zaradi česar so pobočja posledično strmejša. K večjim naklonom pobočij
pa pripomorejo tudi manjši iznosi mehanskega preperevanja (Stepišnik, 2011).

Slika 4: Kitajski kras v bližini mesta Guilin. Avtor: Magnuson, 2007.

Kitajska literatura loči dva tipa tropskega krasa, ki ju lahko razlagamo kot razvojni stopnji
zaporednega nastanka: fengcong in fenglin. Fengcong predstavlja šope vrhov različnih oblik,
ki se dvigujejo iz skupne osnove. Med vrhovi ležijo vmesne depresije, doline in vrtače. Nivo
podzemne vode je globoko pod površjem. Izraz fenglin pa predstavlja samostojne kamnite
vzpetine, ki jih ločujejo aluvialne ravnice, ki so jih naplavile alohtone reke (Ravbar, 2002).
Tip krasa, kjer se samostojno na aluvialni ravnici, močvirju ali sredi morja posamezno
dvigujejo kamnite vzpetine imenujemo stolpasti kras (Stepišnik, 2011).
Fengcong razlagamo kot začetno stopnjo, ki nastane, ko peneplenu ni več zagotovljena
konstantna erozijska baza in tektonsko mirovanje ozemlja. Preoblikovanje se prične s
podzemeljskim odtekanjem vode. Zaradi kraške denudacije se začnejo razvijati vmesne
globeli, ki se relativno hitro poglabljajo, višje ležeči predeli pa se počasneje znižujejo. Ko je
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fengcong erodiran do piezometričnega nivoja, se vertikalno zniževanja površja zaustavi in
prevlada korozija vzpetin. Vzpetine se postopoma oddaljujejo druga od druge, vse dokler niso
erodirana tudi sedla med njimi, kar privede do nastanka fenglina. Nivo podzemne vode v
fenglinu je izenačen s površjem, ali pa je plitvo pod njim. Fenglin in fengcong se lahko
pojavljata v bližini drug drugega, saj je njun nastanek strogo odvisen od globine podtalnice
(Williams, 1987; Sweeting, 1995; Ravbar, 2002).
Kopastemu krasu, ki ga najdemo v Sloveniji, so po morfometričnih lastnostih bolj sorodni tipi
tropskega kraškega površja, ki jih najdemo na otoku Bohol na Filipinih, na indonezijski Javi
in na Jamajki ter tudi drugod (Ford, Williams, 2007).
Na Filipinih oblike poznamo pod imenom »čokoladni griči«. Glavni vzrok za nastanek je dvig
platforme koralnih apnencev nad morsko gladino tekom pliocena, čemur je sledilo
zakrasevanje v tropskem podnebju. Glede na profil ločimo tri tipe kop: zaokrožen profil,
stožčast profil in profili z dvema vrhovoma. Vzpetine se precej razlikujejo od kitajskega
krasa. Vrhovi so precej bolj uravnani kot tisti na Kitajskem, pobočja pa položna, tako da so
prepadne stene praviloma redkost (Salomon, 2011).
Stožci na Jamajki omejujejo kotanje zvezdaste oblike, ki se jih je prijelo ime cockpiti. Ime
cockpit izhaja iz Jamajke, saj naj bi bile kotanje podobne arenam za petelinje boje, samo
območje stožčastega krasa na severnem in osrednjem delu Jamajke pa se imenuje Cockpit
Country. Vzroki za nastanek niso povsem znani. Obstaja vrsta teorij o njihovem nastanku, od
tektonskih predizpozicij, lokalno pospešenega kemičnega raztapljanja do teorij o
preoblikovanosti predkraške rečne mreže (Sweeting, 1972; Stepišnik, 2011). Oblikovanje
cockpitov se je pričelo v miocenu, ko se je Jamajka dvignila iz morja. S tem se je začel proces
zakrasevanja pogojen s tropskim podnebjem (Cockpit karst, 2014). V tuji literaturi tak tip
površja, kjer se med vrhovi locirajo kraške globeli, imenujejo poligonalni kras (Ford,
Williams, 2007).

Slika 5: Cockpiti. vir: Jennings, 1985.

Tretje območje se nahaja na Javi v Indoneziji. Območje se imenuje Goenoeng Sewoe, kar v
javanskem jeziku pomeni tisoče hribov. Prvi je območje proučeval Daneš (1915), procese in
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pojave pa je natančneje opisal Lehmann (1936), ki je opazil razlike med stožci na Javi v
primerjavi s cockpiti. Raziskovalci so pojave do tedaj enačili. Razlike so predvsem v obliki
kopastih hribov, obenem pa Lehmann trdi, da so bolj sorodni vrhovom, ki jih najdemo na
Filipinih. Za območja, kjer se dvigujejo stožčaste oblike je uporabil termin »kegelkarst« ali po
slovensko stožčasti kras (Lehmann, 1936).

2.3.

Zaznavanje reliefnih oblik na podlagi DMVja

V Sloveniji se je z možnostjo avtomatskega zaznavanja različnih reliefnih oblik ukvarjalo
večje število raziskovalcev. Za prvega lahko označimo Marka Krevsa (1992), ki je na podlagi
DMV-ja iskal lokalne reliefne minimume in maksimume. Z zaznavanjem reliefnih oblik se je
v Sloveniji največ ukvarjal Tomaž Podobnikar. Skupaj z Možino sta leta 2008 analizirala
površinske oblike kot so grebeni, doline, vrhovi in vrtače z metodo lokalnega okna v velikosti
3 krat 3 na podlagi histogramov (Podobnikar, Možina, 2008). Istega leta je samostojno
analiziral potencialno nevarne vršaje na območju zgornje doline Save Dolinke (Podobnikar,
2008b).
Z zaznavanjem kraških kotanj na podlagi DMV-ja se je v diplomski nalogi ukvarjal Jaroslav
Obu (2011). Algoritem je zapisan za programsko orodje ArcMap 9.3.1 in je razdeljen v štiri
dele. Prvi del je namenjen zaznavanju in oštevilčenju dnov kotanj, drugi del računa porečja
kotanj, tretji kotanje omejuje in četrti jih glede na morfometrijo klasificira med kraške globeli,
kot so kraška polja, udornice, vrtače itn. Z zaznavanjem kotanj se je v magistrski nalogi
ukvarjal Aleš Grlj (2014), ki pa se je osredotočil predvsem na brezstrope jame. Grlj je za
razliko od Obuja poleg DMV uporabil satelitske posnetke, iz katerih je izračunal Normiran
Diferencialni Vegetacijski Indeks (NDVI), s pomočjo le tega in DMV pa je določil iskan tip
kotanj.
V tujini ima zaznavanje reliefnih oblik na podlagi prostorskih podatkov precej daljšo
zgodovino. Pionir takšnega načina raziskovanja je Hammond, ki je že davnega leta 1964
oblikoval klasifikacijo, ki temelji na geomorfometričnih parametrih izračunanih za lokalno
okno poljubne velikosti. Za vsako pozicijo okna je določil delež ravnih tal (naklon manjši od
8 %), lokalno reliefno energijo in tip profila (Szypuła, 2017).
Literature o zaznavanju kraških depresij ne primanjkuje. Največ študij izhaja iz Združenih
držav Amerike, kjer je glavni razlog tovrstnih raziskav napovedovanje potencialnih lokacij
nenadnih udorov tal in preprečevanje postopne sufozije ter pogrezanja tal (Miao et al., 2013).
Miao je s sodelavci (2013) uporabil podobno metodo kot Obu (2011), s to razliko, da njihov
algoritem ne prepozna kotanj na več nivojih (Grlj, 2014). Podobno tehniko kot Grlj (2014), ki
je poleg modela reliefa analiziral satelitske posnetke, so uporabili Guimarães in sodelavci
(2005). Rahimi in Alexander (2013) pa sta se ukvarjala z zaznavanjem vrtač v Minnesoti.
Geomorfološko proučevanje površja s pomočjo DMV ni omejeno zgolj na zemeljsko površje.
Wang, Cheng, Zhou in Zheng (2017) so na podlagi DMV Lune s pomočjo TPI (ang.
Topographic Position Index) klasificirali njeno površje. Izdelali so štiri kategorije – kraterji,
nižine, razgiban relief in višavja, kjer ima vsaka kategorija tri do štiri podkategorije.
Podobnikar in Székely (2015) pa sta na površju Marsa analizirala vršaje.
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2.3.1. Zaznavanje vrhov na podlagi DMVja
Podobnikar (2012) se je ukvarjal z zaznavanjem vrhov na območju Kamniško-Savinjskih Alp
na lokalni, regionalni in globalni ravni. Za vsako raven je uporabil drugačen pristop. Vrhove
je delil na posamezne tipe, pojavljajo se tudi kopaste oblike, vendar jih ne smatramo za
kopasti kras kot tak.
Bandura (2016) je razvil metodo prepoznavanja vrhov, ki izhaja iz fuzzy logike. Natančnost
metode je preizkusil DMV ločljivosti 10 in 30 metrov, kar pa na rezultate ni znatno vplivalo.
Rezultate dobljene na podlagi avtomatskega prepoznavanja oblik iz prostorskih podatkov je
nato primerjal s topografskimi zemljevidi. Mikašinović (2018) je v diplomskem delu
proučeval reliefno izoliranost vrhov Velebita. Za prepoznavanje vrhov je uporabil analizo
sosedstva, z lokalnim oknom velikosti 3 krat 3, kjer je vsako celico, ki ima višjo nadmorsko
višino kot vse ostale sosednje celice, zaznalo za vrh.
Večje število avtorjev (Liang, Du, 2013; Huang, Deng, Day, 2014; Liang, Xu, 2014) se je
ukvarjalo z zaznavanjem tropskega stožčastega krasa. Metodologija vseh raziskav temelji na
principu zaprtih plastnic (ang. Closed Contour Lines – CCL). Vsaka plastnica, ki je zaprta
predstavlja geomorfološko obliko. Če znotraj zaprte plastnice najdemo zgolj eno težišče, gre
za osameli kopast vrh ali kraško globel. Če pa se znotraj zaprte plastnice locira več težišč, gre
za kopaste vrhove s skupno osnovo ali spojene kraške globeli. Problem takšne metodologije
je, da je pri proučevanju na planotah nekoristna, saj celotno planoto, ali večji del, smatra za
kopast grozd, torej obliko, kjer imajo kopasti vrhovi skupno osnovo, čeprav se v realnost
grozdi pojavljajo na več nivojih.

Slika 6: Prikaz rezultatov dobljenih z zaprtimi plastnicami. Avtorji: Huang, Deng, Day, 2014.
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2.3.1.1.
Zaznavanje kopastih vrhov s programskim orodjem ArcMap 10.4.1
Kopaste vrhove lahko na podlagi DMV zaznamo na več načinov in z večjim številom
programskih orodij. V diplomskem delu smo uporabili program ArcMap 10.4.1, kjer smo si
pomagali z razširitvijo Spatial Analyst, ki vsebujejo sklop orodij Hydrology Tools. Hidrološka
orodja uporabljamo za modeliranje toka vode na površini, najpogosteje za iskanje rečne mreže
in razvodnice na podlagi DMV (ArcGIS, 2016).
Grlj (2014) ugotavlja, da se orodje Fill lahko uporablja za zaznavanje kotanj različnih
dimenzij. Orodje je primarno namenjeno odstranjevanju napak v DMV, ki jih imenujemo
ponori. Ponor je tista celica, ki ima nižjo vrednost od vseh ostalih celic, ki jo obkrožajo. Gre
za celice, ki nimajo odtoka, ponor pa lahko sestavlja tudi več celic hkrati, če imajo vse enako
nadmorsko višino (ArcGIS, 2016). Takšne napake pri DMV ovirajo pravilno izvedbo
hidroloških analiz, zato orodje te napake odpravi tako, da ponore »zalije« do točke iztoka
(ang. Pour Point) oziroma najnižje točke oboda. Točka iztoka je tista mejna celica, ki ima
najnižjo nadmorsko višino od vseh okoliških celic. Če bi ponor napolnili z vodo, je to točka,
kjer bi voda odtekla (ArcGIS, 2016).
Orodje nam ponuja tudi možnost višinskega zapolnjevanja s parametrom Z-limit. Z-limit
označuje najvišjo dovoljeno višinsko razliko med ponorom in točko iztoka. Če je višinska
razlika večja od vrednosti Z-limit bo kotanja ostala nezapolnjena (ArcGIS, 2016). Z orodjem
Fill od večkratni uporabi Z-limit lahko izločimo kotanje na več ravneh. To pomeni, da lahko
zaznamo kotanje znotraj kotanj, recimo sufozijske vrtače v udornici (Grlj, 2014). Orodje
lahko uporabimo tudi za zaznavanje vrhov, kjer vrh definiramo kot celico, ki ima višjo
nadmorsko višino od vseh sosednjih. Pri zaznavanju vrhov potrebujemo kot vhodni DMV
inverzno površje (inverzen DMV), tako da vrhovi postanejo kotanje in obratno (ArcGIS,
2016). Ko nastale kotanje zapolnimo, vrhove osamimo z orodjem Minus od zapolnjenega
odštejemo inverzen DMV.
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3. Geološke in reliefne značilnosti izbranih območij
Kopasti kras predstavlja kompleksen tip površja, kjer se na različnih območjih pojavljajo
kope, ki so si med seboj različne. Zato je bilo potrebno izbrati več območij za celovitejše
proučevanje. Območja smo izbrali glede na raznolikost reliefa. Izbrali smo štiri območja, eno
območje nizkega krasa, eno visokega in dve območji, kjer se nizki in visoki kras stikata.
Obenem smo se želeli izogniti površju, ki je bilo ledeniško preoblikovano, saj so nas zanimale
morfometrične lastnosti kopastih vrhov, ki niso bili preoblikovani s strani pleistocenskih
ledenikov. Pri izbiri območij smo si pomagali tudi z dosedanjim proučevanjem Habiča (1968,
1980). Potrebno je tudi omeniti, da območja po večini niso zaključene naravnogeografske
enote, temveč so proučevani le deli, kjer je kopasto površje najbolj očitno. Prikazi območij na
državni topografski karti 1:25.000 so priloženi k nalogi.

Zemljevid 1: Izbrana območja proučevanja prikazana na DPK 1:1.000.000.

3.1.

Nanoška planota

Nanos je 12 km dolga in 6 km široka visoka robna dinarska planota, ki leži na Zahodu
Slovenije. Razmejen je z značilnimi visokimi in prepadnimi stenami, ki se dvigajo nad Pivško
kotlino na vzhodu in Vipavsko dolino na zahodu. Območje meri 87,6 km2, najvišja točka je
Suhi vrh, na jugovzhodu planote, s 1.313 metrov n.v. Gre za edino obravnavano območje, kjer
nismo vključili kraških ravnikov, saj so nas zanimali zgolj kopasti vrhovi, ki so na območju,
kjer je talna voda globoko pod površjem.
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3.1.1. Geološke značilnosti Nanoške planote
Po geološki zgradbi je Nanos velika polegla in na eocenski fliš narinjena guba krednih
apnencev (Limanovski, 1910; cv: Habič, 1981; Gams, 2004). Gre za tektonsko enoto narivov
Visokega krasa. Na jugovzhodnem delu Nanosa so kredni skladi prevrnjeni, kar kaže na
stratigrafsko zaporedje skladov. Na severnem delu je lepo vidna antiklinala jurskih plasti, ki
jo je na severu presekal predjamski prelom, ki pride iz doline Bele in poteka dalje proti
jugovzhodu do Predjame pri Bukovju. Nadaljevanje istih jurskih plasti lahko najdemo na
Hrušici, kjer so vzdolž predjamskega preloma premaknjene proti jugovzhodu (Pleničar,
1970).

Slika 7: Eocenski fliš ob vznožju Nanosa. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018.

Na severovzhodnem in vzhodnem delu planote najdemo najstarejše kamnine na območju, ki
so jurske starosti. Najstarejši je gost in ooliten apnenci iz srednje liade. Ta tip apnenca je na
območju tudi zgornjeliadne in doggerske starosti. Zgornje jurske starosti so belo sivi in oolitni
apnenci, v pasu od Suhega vrha severno pa se pojavlja tudi zgornje jurski dolomit, ki se
menjava z apnencem. Zahodno od Štefanovega hriba in Suhega vrha so kamnine kredne
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starosti. Iz obdobje spodnje krede je debeloskladovit bel apnenec in temno siv apnenec in
zrnat dolomit, ki spada tudi v cenoman. Cenomanske in spodnjekredske plasti tvorijo osrednji
del planote. Zahodno od teh najdemo spodnjeturonijske bele, svetlo sive in rumenkaste
apnence, ki so lahko nekoliko brečasti. Rob planote pa sestavljajo rudistni apnenci in apnenci
z roženci in časa zgornjega turona in senona (Pleničar, 1970; Buser, 1973).
Na strmih pobočjih Nanosa, ki se spuščajo proti Pivški kotlini in Vipavski dolini lahko
najdemo pobočna melišča, ki so kvartne starosti. Grušč sestavljata apnenec in dolomit. Kosi
so večinoma manjši, vendar ponekod lahko najdemo tudi več kubičnih metrov velike bloke.
Ponekod grušč tvori pobočno brečo (Pleničar, 1970).

3.1.2. Reliefne značilnosti Nanoške planote
Nanos se dviga z več sto metrov visokimi in strmimi stenami iz flišne okolice. Proti
severozahodu se postopoma znižuje proti dolini Bele, s strmimi slabo razgibanimi pobočji pa
prehaja v nižje ležečo Hrušico. Relief Nanosa je zelo raznovrsten. Razlike so odvisne od
geološke osnove in tektonske zgradbe (Habič, 1968).
Med vzpetinami prevladujejo kopasti vrhovi in v zaobljene kope razčlenjeni grebeni. Med
vdolbinami so podolgovate, suhim dolinam in grapam podobne oblike, ki so povečini lokalno
poglobljene v zaprte kraške globeli. Poleg večjih depresijskih oblik najdemo tudi manjše,
različno oblikovane vrtače. Ravnega površja skoraj ni, edino na ravniku z Orlovšem je
nekoliko obsežnejše ravno kraško površje (Habič, 1968).

Slika 8: Pogled iz Grmade proti nižjemu zahodnemu delu Nanosa. Avtor: Sašo Stefanovski,
2018.
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Habič (1968) je Nanos razdelil v dva dela glede na prevladujoče reliefne oblike. Višja
vzhodna polovica z višinami med 900 in 1.300 metrov se glede na razporeditev in obliko
vrhov, usmerjenosti grebenov in hrbtov ter vmesnih kraških globelih da ločiti od nižjega
zahodnega dela Nanosa. Na vzhodni strani je razporeditev vrhov manj premočrtna kot v
zahodnem delu planote. V zahodnem delu je premočrtnost kopastih vrhov in drugih oblik
evidentna. Premočrtnost je tesno povezano z geološko zgradbo. Pri zasnovi vzhodnega dela
naj bi bili odločilni drugačni geomorfološki procesi kakor na zahodu.
V najvišjem osrednjem delu Nanosa prevladujejo kopasti vrhovi. Značilni so zlasti za prvi in
tretji nivo v višinskih pasovih 1.200–1.300 m in 1.000–1.080 m. Po obliki so si zelo podobni,
vendar je njihova razporeditev v nižjem osrednjem delu nekolika drugačna kot v najvišjem
delu. Na skrajni južni strani med Plešo (1.262 m) in Debelim vrhom prevladuje dinarska smer,
v notranjosti pa je slemenitev prečna na dinarsko smer. Takšna slemenitev nakazuje povezavo
z geološko zgradbo (Habič, 1968).
Morfološki razvoj Nanosa je tesno povezan z erozijskim in korozijskim preoblikovanjem
apnencev ob stiku z neprepustnim flišem. Zaradi manjše odpornosti fliša je erozija tam hitreje
napredovala. V razgaljenih delih je prevladovalo zakrasevanje. Izoblikovanost površja pa naj
bi pogojevale tudi klimatske razmere v preteklosti (Habič, 1968).

3.2.

Jugovzhodna Bela Krajina

Bela Krajina je najbolj jugovzhodna pokrajina v Sloveniji in leži med Gorjanci, Kočevskim
rogom ter mejno reko Kolpo. Bela krajina je reliefno zaprta proti ostalim slovenskim
pokrajinam, odprta je proti Panonskemu nižavju, zato se jo pogosto uvršča med subpanonskodinarske pokrajine (Mali atlas Slovenije, 1995). V raziskovalni nalogi nismo proučevali
celotnega območja Bele Krajine, katerega površina znaša 595 km2, temveč le skrajni
jugovzhodni del s površino 161 km2. Območje smo omejili od mejnega prehoda Vinica do
Dobličice, nato do izliva v Lahinjo. Meja se nadaljuje po Lahinji do Čudnega sela, od tam
naprej pa meja poteka po kopnem do Gribelj na meji s Hrvaško. Ostali del območja omejuje
reka Kolpa.

3.2.1. Geološke značilnosti jugovzhodne Bele Krajine
Največ karbonatnih kamnin je iz časa krede, veliko pa je tudi karbonatov jurske starosti, ki na
jugovzhodnem delu oklepajo jurske sklade v obliki podkve, ki ima dinarsko smer. Ker gre za
plitvokraško in fluviokraško površje so na površju prisotni tudi vodotoki, ki so na območje
nanesli aluvialne naplavine. Na omejenem območju najdemo kvartarne aluvialne nanose
Kolpe in njenih pritokov ter rdeče boksitne gline iz kvartarja, na katerih pa se kopasto površje
ni razvilo (Bukovac et al., 1983).
Največ površja tvorijo barremij-aptijski apnenci in dolomiti iz spodnje krede. Pas se razteza
od Črnomlja do Knežine na jugozahodu, do Malega Bukovja na jugovzhodu in do Brezja na
vzhodu. Na površju se pojavljajo večinoma apnenci z vmesnimi intruzijami dolomita.
Približno kilometer severno od Bojancev se barremij-aptijski skladi stikajo z apnencem in
dolomitom iz neokoma, ki se pojavljajo tudi vzhodno od Hajdučke jame in zahodno od
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Preloke. Dolomiti se pojavljajo redkeje, večinoma gre dolomitizirane apnence ali dolomite,
kjer najdemo ostanke apnenca mikritne strukture. Najmlajše karbonatne kamnine območja so
albijski apnenci in dolomiti, ki se v pasu z dinarsko smerjo pojavljajo na območju Bukovja.
Pas se na severu zaključi pri Tribučah. Drugo večje območje albijskih plasti najdemo južno od
Črnomlja. Najstarejše kamnine na proučevanem območju so spodnjemalske starosti. Na
površju se izmenjujejo dolomiti in apnenci. Spodnjemalski skladi v obliki podkve oklepajo
kredne karbonate od Jankovićev, preko kanjona Kolpe do Vinice, kjer se razdeli v dva pasova
(Bukovac et al, 1983).
Območje je del roškega nariva, ki nosi ime po Kočevskem Rogu. Na območju prevladujejo
vzporedni reverzni prelomi. Tudi narivna fronta tega dela roškega nariva ima značilnosti
narivnega preloma. Prevrnjena antiklinala z dinarsko smerjo in jedrom iz zgornje jurskega
apnenca in dolomita v čelu narivnega preloma kaže na to, da je v Beli Krajini položen nariv v
globini prešel proti površini v narivni prelom (Premru, 2005).

3.2.2. Reliefne značilnosti jugovzhodne Bele Krajine
Bela Krajina je primer večjega nizkega kraškega ravnika v kontinentalni Sloveniji. Gre za
območje nizkega dinarskega krasa, kjer se mestoma pojavljajo kopaste vzpetine (Gams,
2004). Proučevano območje lahko razdelimo na več reliefnih enot, ki jih je opisal Gams
(1961).
Za nas je najpomembnejše območje višjega krasa na jugovzhodu, ki je nekdaj nosil ime
Bojanško gričevje, vendar so ga domačini imenovali Bukovje. Tako ga je imenoval tudi
Anton Melik. Bukovje lahko delimo na dva površinsko različna dela. Jugovzhodni del, ki je
večji, je v dole in vmesna napeta slemena razčlenjen kraški ravnik. Na severovzhodnem delu
ob Kolpi je relief bolj kopičast in nekoliko višji. Od severozahoda se vrstijo Velika Plešivica
(366 m), Izgornik (391 m), ki je najvišji vrh proučevanega območja, Okrugnik (341 m) in
Žirnik (368 m). Kopasti svet je v veliki meri preoblikovala Kolpa, ki je na obeh straneh
kanjona uravnala ravnike, ki so že precej razčlenjeni (Gams, 2004).
Habič (1984) razporeditev kopastih vrhov v Beli Krajini in na Dolenjskem razlaga z
razporeditvijo bolj prepustnih drenažnih con in vmesnih manj zdrobljenih delov kamnin.
Prihaja torej do različno intenzivnega izpiranja in prenikanja, kar se na površju kaže v različni
hitrosti poglabljanja. V bolj prepustnih conah se površje hitro znižuje, vmes pa se na odporni
coni ohranjajo vrhovi. Obširne vzpetine pa se ne skladajo z drobnimi litološkimi razlikami.
Poskušal jih je razložiti z drugimi geomorfološkimi dogajanji. S primerjavo geološke in
geomorfološke karte je ugotovil, da se nekatere reliefne oblike skladajo z geološkimi enotami
in prelomnimi conami, druge pa ne.
Najbolj pogoste geomorfološke oblike Bele Krajine so vrtače. Tiste, ki se pojavljajo na
ravnikih višin 150–160 metrov in 170–185 metrov so pogoste, vendar majhne, po obliki pa
skladaste ali lijakaste. Njihova globina znaša od 2 do 8 metrov. Vrtače na nadmorski višini
200 metrov ali višje so občutno večje, bolj skalnate in manj pravilnih oblik. Ponekod se
razvijajo manjše v večji, drugod se vrstijo v nizih. Povprečna globina znaša 8 do 15 metrov
(Gams, 1961).
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3.3.

Jugozahodne Bloke in stik z Notranjskim podoljem

Tretje proučevano območje obsega jugozahod Bloške planote in prehod na Notranjsko
podolje. Območje na treh straneh omejujejo kraška polja, na jugu Loško polje, na vzhodu
Cerkniško in na severozahodu Bloško polje. Tam, kjer meja poteka po razgibanem svetu, smo
v največji možni meri pazili, da smo kopaste oblike v celoti zajeli znotraj območja. Površina
znaša približno 65 km2, najvišji vrh je Veliki Zupanšek, ki se dviga 1022 metrov nad gladino
morja.
Območje je bilo izbrano zaradi lege med kraškimi polji, saj se kopasti vrhovi pojavljajo tako
na robu kraških polj, kot tudi na planoti. Gre torej za raznoliko območje, ki ni preobsežno za
naš pristop k proučevanju površja. Planota je sicer najbolj znana po Križni jami.

3.3.1. Geološke značilnosti jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem
Najstarejše kamnine območje so iz časov zgornjega triasa. Glavni dolomit, se nahaja severno
od Bloške police in na severovzhodu območja pri Bloškem polju. V tankem pasu z dinarsko
smerjo se pojavi tudi na Notranjskem podolju med Cerkniškim in Loškim poljem. Glavni
dolomit zvezno prehaja v spodnjejurske karbonate, ki na omejenem območju prevladujejo. Na
območju Bloške Police površje tvori spodnjeliadni zrnat dolomit. Kamnine srednjeliadne
starosti predstavljajo bituminozni zrnati dolomit, sivi gosti in oolitni apnenec ter menjavanje
dolomita in apnenca. Osrednji del planote tvorita apnenec in dolomit iz zgornje liade in
doggerja. Zgornjeliadne in doggerske plasti so razvite kot skladovit temno siv do črn gost
apnenec, ki se ponekod menjava s plastmi temno sivega gostega in oolitnega apnenca.
Pojavlja se tudi temno siv zrnat dolomit, ki ima na vzhodu proučevanega območje tudi vložke
breč. Kamnine osrednjega dela višjega sveta so zgornjejurske starosti. Spodnjemalmski skladi
se na površju pojavljajo kot siv gost in ooliten apnenec. V zgornjemalskem oddelku se
menjavata beli zrnati dolomit in svetlo sivi apnenec.
Na okoliških kraških poljih najdemo holocenske nanose rek. Naplavine tvorijo peščene gline,
grušč in delno prod. Največ proda je v vršaju Cerkniščice, saj ni kraška reka in nanaša prod iz
triadnih sedimentov. Debelina nanosov je povprečno 3 do 4 metrov, ponekod pa celo do 25
metrov; gre za zapolnjene vrtače (Pleničar, 1970; Buser, 1974).
Večina ozemlja je v tektonskem smislu del Vrhniško-cerkniške grude, manjše območje, na
drugi strani idrijskega preloma, spada v Javorniško-snežniške grude. Na območju Vrhniškocerkniške grude prevladuje dinarska smer plasti in prelomov. Po odložitvi eocenskega fliša je
prišlo do močnega gubanja in narivanja, pri čemer je nastala delno grudasta in delno luskasta
zgradba ozemlja. Naluskano ozemlje je bilo kasneje še razkosano s prelomi, kjer najbolj
izstopa idrijski (Pleničar, 1970).

3.3.2. Reliefne značilnosti jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem
Gams (2004) sklepa, da je kras na območju star, saj ni dokazov o neprepustnih plasteh kamnin
terciarne starosti. Prevladuje planotasti kras, ki ga je tektonika višinsko razčlenila od
srednjega pliocena do danes. Vzrok za slabo tektonsko deformacijo gre iskati v odpornosti 10
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km debele skladovnice mezozojskih apnencev. Brezna so se oblikovala v višjih predelih, na
uravnavah je njihov razvoj zavirala piezometrična gladina vode.
Notranjsko podolje je pas nižjega sveta med višjim svetom. Os poteka v dinarski smeri in v
nadaljevanju idrijskega preloma. Na stiku dolomita in apnenca je nastalo Cerkniško polje, ki
je robni tip polja, kar pomeni, da vode na polje pritekajo površinsko, na polju pa odtečejo v
podzemlje v obliki ponora. Loško polje pa je večinoma v dolomitu in je pretočnega tipa, saj
vode pritekajo na polje v obliki kraških izvirov ter tečejo preko polja do ponora na drugi
strani (Gams, 2004).
Pod pobočji Križne gore, pri vasi Podlož, najdemo kilometer dolgo suho dolino. Potoček
izvira iz jurskega zrnatega dolomita in običajno ponikne pod vasjo, ob visoki vodi pa zalije
začetni del suhe doline, ki ima na prvi tretjini za približno pol metra nižje dno kot v
nadaljevanju do Loškega polja. Domačini pripovedujejo, da lahko visoka voda zapolni dolino
in prične površinsko odtekati na Loško polje. V tem primeru gre za zatrepno dolino, vendar v
povprečju gre za suho ali polsuho dolino. Gre za zanimiv primer prehajanja rečne doline v
polsuho oziroma suho (Gams, 2004).

Slika 9: Vhod v Križno jamo. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018.

Na drugi strani Križne gore se skozi Križno jamo pretaka odtok z Blok. Iz potoka se izloča
siga, kar je v Sloveniji redkost. Z izločanjem sige nastajajo jezera, ki so jih ob suši našteli 22
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(Gams, 2004). Od vhoda v jamo vodi suha dolina proti kraški globeli pod Bloško polico, ki jo
Gams (2004) opisuje kot uvalo.

3.4.

Zgornja Pivka in zahodni Javorniki

Območje je bilo izbrano zaradi sorodnega razloga, kot prejšnje. Gre za reliefni prehod iz
planotastega sveta v ravninski kotlinski svet, kjer se tako na planoti kot uravnavi pojavljajo
kopaste tvorbe različnih dimenzij. Znotraj proučevanega območja smo zajeli vzhodni del
plitvokraške Zgornje Pivke in prehod na Javornike, koder smo mejo potegnili pred hrbtom,
kjer najdemo najvišje vrhove Javornikov. Najvišji vrh zamejenega območja je Lonica s 1.124
metrov, najdemo jo na hrbtu s prečno dinarsko smerjo na jugovzhodu območja. Površina
obsežja znaša 54 km2.

3.4.1. Geološke značilnosti Zgornje Pivke in zahodnih Javornikov
Spodnjekredni in cenomanski karbonati so najstarejše kamenine območja, ki jih najdemo na
vzhodnem in osrednjem delu zahodnih Javornikov. Spodnjekredni in cenomanski skladi so
grajeni iz sivega do temno sivega ploščatega apnenca z vložki zrnatega bituminoznega
dolomita, debelega nekaj centimetrov. Zrnat dolomit ponekod spominja na peščenjak.
Spodnjeturnoske plasti najdemo na prehodu Javornikov v Pivško kotlino in tvorijo tudi
bregove Petelinjskega jezera. Največ površja tvori turonsko-senonski rudistni apnenec, ki je
svetlo siv do temno siv in navadno plastovit. Plasti turonsko-senonske starosti najdemo na
vzhodu Zgornje Pivke in na osrednjem delu na območju zamejenih Javornikov. Na skrajnem
severozahodu najdemo fliš spodnje in srednjeeocenske starosti. Fliš je na debelo prekrit s
preperino, zato podrobnejši razvoj ni znan. Za fliš je značilno menjavanje peščenjakov,
glinavcev in laporjev. Na zahodu in jugozahodu najdemo holocenske nanose rek. Pretežno gre
za preperino fliša. Ostre meje med flišno ilovico in holocensko rečno naplavino ni. Po
nekaterih razlagah je bilo v Pivški kotlini jezero v času pleistocena, kar bi lahko razložilo
flišno ilovico na obrobju kotline. Poleg flišne ilovice najdemo tudi kraško, ki je preperina
apnenca. Dno kotanje Petelinjega jezera prav tako tvori ilovica (Pleničar, 1970).
Območje, kjer so na krednih plasteh diskordantno odložene flišne plasti, je del postojnske
sinklinale. V tem delu gre za luskasto zgradbo med hrušiškim narivom in postojnsko
sinklinalo. Slemenitev lusk in plasti je vzhod-zahod, kar kaže na vpliv mlajšega narivanja
proti jugi v severnem delu Snežiškega nariva. Na jugovzhodu so osi struktur že dinarsko
usmerjene (Premru, 2005).

3.4.2. Reliefne značilnosti Zgornje Pivke in zahodnih Javornikov
Območje Zgornje Pivke lahko v grobem označimo za uravnano pokrajino, ki jo delimo na
aluvialne uravnave in kraško uravnavo, ki je razčlenjena s številnimi raznovrstnimi kraškimi
kotanjami in kopastimi vzpetinami. Površje Zgornje Pivke delimo na tri večje reliefne enote,
ki se po geoloških značilnostih bistveno razlikujejo: dolinsko dno Pivke, vršaj Koritnice in
kraška uravnava (Stepišnik, 2017).
Zgornja Pivka nima ravnega dna, temveč jo razčlenjujejo številne kraške globeli in kopasti
vrhovi. Dna kotanj niso na isti nadmorski višini, ampak višine dnov vpadajo proti severu.
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Kotanje na severu so manj številčne kot na jugu. Razliko v oblikovanosti lahko pripišemo
različnim obdobjem razvoja površja. Zaradi kemičnega raztapljanja naj bi se kraške kotanje
poglobile do piezometričnega nivoja. Nato korozija deluje le na kopaste vrhove, njihova
pobočja pa naj bi preoblikovala erozija na nivoju talne vode. Sledi vzporeden umik pobočij in
spodjedanje, kar naj bi pripeljalo do oblikovanja uravnave, kot je primer Cerkniškega polja.
Zgornja Pivka je torej mlajša in čez to fazo razvoja še ni šla (Ravbar, Šebela, 2004).

Slika 10: Suha kotanja Petelinjega jezera z Lonico v ozadju. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018.

Kopaste vzpetine so pogoste na severnem in vzhodnem delu Zgornje Pivke, v tlorisu so
pravilnejših, bolj okroglih oblik. Na zahodni in južni strani so kope podolgovate oblike in
imajo prečno dinarsko smer in smer zahod–vzhod. Med vrhovi ležijo kotanje, ki se v tlorisu
zvezdasto širijo med vzpetine. Nekatere so razpotegnjene v smeri lokalnih geoloških struktur.
Te kotanje spominjajo na jamajške cockpite, predvsem po legi in morfografskih značilnostih,
vendar ne po morfometričnih. Dna nekaterih kotanj so občasno ojezerjena, saj segajo v
območje nihanja podzemnih vod (Stepišnik, 2017). Morfometrično gledano tak tip kotanj v
zmernih klimatskih območjih imenujemo uvala, vendar oblika ne ustreza hidrološkim
kriterijem, saj dna uval ne segajo v epifreatično cono (Ćalić, 2011).
Površje Javornikov je manj planotasto v primerjavi z Nanosom. Ker je talna voda globoko
pod površjem, je na območju moč najti več brezen. Javorniki vodo večinsko drenirajo proti
Planinskemu polju. Podzemni tok se imenuje javorniški tok. Ob visoki vodi del vode odteče
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prečno na Loško in Cerkniško polje in celo v Rakov Škocjan ter na drugi strani v Pivko
(Gams, 2004).

24

4. Postopek izločanja kopastih oblik iz digitalnega modela višin in
njihovo razvrščanje v skupine
V poglavju je podrobno predstavljen celoten postopek prepoznavanja kopastih vrhov na
podlagi DMV, kjer smo uporabili program ArcMap 10.4.1 z razširitvijo Spatial Analyst. Gre
za procesorsko, spominsko in časovno potraten postopek, ki ga je za vsako območje potrebno
ponoviti. Uporabnik lahko sam določi, katere vrhove glede na razgibanost površja oziroma
reliefno energijo želi zaznati na podlagi vrednosti Z-limit ter tudi interval zapolnjevanja s
pomočjo dBase tabele. Celoten postopek zaznavanja vzpetin je sestavljen iz dveh modelov.
Prvi model uporabimo za zaznavanje vzpetin, kjer dobimo vektorski sloj za vsako uporabljeno
Z-limit vrednost, drugi model pa vse dobljene sloje združi v enega. Obu (2011) in Grlj (2014)
sta geomorfološke oblike zaznavala na podoben način, s to razliko, da sta iskala lokalne
reliefne minimume, medtem ko gre v našem primeru za lokalne reliefne maksimume.

Slika 11: Metodološki koraki. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018.

Po postopku zaznavanja je predstavljeno podpoglavje ločevanja kopastih vrhov od ostalih
vzpetin in njihovo razvrščanje v skupine. Izdelali smo dva postopkovna modela. Za kopaste
vrhove smo določili vsako ovalno vzpetino na kraškem površju, katere reliefna energija znaša
najmanj 10 metrov. Ker smo uporabili večnivojsko zaznavanje, smo lahko dobljene oblike
ločili glede na to, ali gre za osamljene vrhove, ali za vrhove, ki imajo skupno osnovo in
tvorijo kopaste grozde. Ker gre za prvi tak tip raziskave v Sloveniji, kjer se posebej obravnava
kopaste vrhove s skupno bazo in vrhove, ki so osamljeni, smo temu primerno tudi postavili
klasifikacijo.

4.1.

Zaznavanje vrhov na podlagi DMV

Za zaznavanje vrhov na podlagi DMV smo uporabili orodje Fill. Prvi korak modela je
pridobitev inverznega reliefa, saj je Fill primarno namenjen zapolnjevanju kotanj. Inverzen
relief lahko pridobimo na več načinov, v nalogi smo uporabili enačbo:
Enačba 1

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑧𝑒𝑛 𝐷𝑀𝑉 = ((𝐷𝑀𝑉 − 𝑍𝑚𝑎𝑥) × (−1)) + 𝑍𝑚𝑖𝑛
25

Kjer je DMV predstavlja vhodni DMV, Zmax najvišjo nadmorsko višino območja in Zmin
najnižjo. Enačbo smo vnesli v orodje Raster Calculator. Gre za enačbo, ki jo lahko
uporabimo za pridobitev inverznih vrednosti vseh rastrov in ne zgolj DMV.

Slika 12: Postopek zaznavanja vrhov. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018.

Najnižja vrednost zapolnjevanja kotanj je bila 10 metrov, najvišja pa 150 metrov. Vrednosti
sta bile določeni glede na raziskave Habiča (1980, 1986). Korak zapolnjevanja je znašal 2
metra. Za ponavljanje ukazov za vsako vrednost smo pri orodju Fill uporabili iterator za Zlimit vrednosti. Od nastalega sloja smo odšteli inverzen DMV in tako izolirali zaznane
vrhove, ki smo jih nato vektorizirali, kjer oblik nismo poenostavili (Simplify Polygons), saj
smo želeli obdržati meje vrhov tako kot so bili zaznane.

Slika 13: Ne sortiran rezultat zaznavanja na območju JV Bele Krajine. Avtor: Sašo Stefanovski,
2018.
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4.1.1. Postopek združevanja slojev
S prvim modelom smo dobili enainsedemdeset vektorskih podatkovnih slojev, ki smo jih nato
želeli združiti v en sloj. Naredili smo dva ločena modela, saj lahko v enem modelu iterator
uporabimo zgolj enkrat. Pri drugem modelu smo iterator uporabili za vnašanje slojev v model.

Slika 14: Sortiran rezultat zaznavanja na območju JV Bele Krajine. Avtor: Sašo Stefanovski,
2018.

Sloje združimo in pobrišemo dvojnike, ki so bili večkrat zaznani. Ker Merge sloje združi
glede na ime, so manjše oblike pogosto pod večjimi in tako niso vidne. Da smo uredili
nivojski prikaz, smo uporabili Sort, kjer smo poligone razvrstili glede na površino od
najmanjšega do največjega.

4.1.2. Rezultati zaznavanja vzpetin
V tabeli 1 so predstavljeni vmesni rezultati za vsako območje posebej. Na tem mestu ne gre za
predstavitev kopastih vrhov in z njimi povezanih oblik, temveč so predstavljeni rezultati, ki
smo jih dobili z metodo zaznavanja vrhov. Torej so vključene tudi tiste oblike, ki jih kasneje
ne bomo vključili v analize.
Tabela 1: Rezultati zaznavanja vzpetin.

Območje
Nanoška Planota
JV Bela Krajina
JZ Bloke in stik z
Notranjskim podoljem
Zg. Pivka in Z Javorniki

Število zaznanih
vzpetin
1.073
4.218
1.222
1.662

Površina zaznanih Povprečna višina
vzpetin [km2]
zaznanih vzpetin
[m]
16,7
6,2
61,98
1,46
18,54
12,96
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3,59
1,91

4.1.3. Urejanje rezultatov zaznavanja vrhov
Velik del zaznanih vzpetin ne smatramo za oblike kopastega krasa. Največ je takih, ki je vrh
zaznalo kot eno celico, saj ima nadmorsko višino višjo od vseh sosednjih. Zaradi nivojskega
zaznavanja pa so vmes tudi poligoni, ki prekrivajo dobršen del proučevanega območja in si z
njimi kaj prida ne moremo pomagati pri morfometrični analizi. Gre za skupno bazo več
kopastih grozdov oziroma vrhov.
V prvem delu postopka smo izbrisali vse oblike, katerih reliefna energija znaša manj kot 5
metrov. S tem smo se znebili nižjih dvigov površja, ki jih nismo klasificirali. V večini gre za
nekaj celic velike oblike, ki so lahko posledica napak v DMV, ali pa v realnosti predstavljajo
manjše pregibe na površju. Ni pa izključena možnost, da so nekatere zaznane oblike posledica
delovanja človeka v prostoru (na primer dvignjeno površje ob železnici).
Ločevanje kopastih grozdov od ostalih oblik, ki prav tako predstavljajo skupno bazo, je bilo
bolj zahtevno, saj ni nobenega pravila, kako eno ločimo od druge. Skupne baze smo zaradi
smiselnosti proučevanja želeli zmanjšati, so na planotastem reliefu skupne baze prekrile večji
del površja. Več grozdov skupaj ima lahko skupno bazo, kar pa v tej nalogi nismo proučevali.
Odločili smo se za uporabo razmerja med površino in reliefno energijo ter smo obdržali vse
oblike, kjer velja:
Enačba 2

𝑃
× 104 ≥ 1
ℎ
Pri čemer P predstavlja površino vzpetine, h pa višino. S tem se znebimo vseh poligonov, ki
glede na površino ne predstavljajo znatnega dviga površja.
Sloj smo nato še ročno uredili. Oblike, kjer je na zaznavanje vplival človek, smo izbrisali.
Prav tako smo odstranili oblike, za katere lahko z veliko verjetnostjo rečemo, da niso kopaste
tvorbe. Antropogeno spremenjeno površje in napačno zaznane oblike smo določili s pomočjo
topografskih zemljevidov z merilom 1:25.000. V primeru, kjer je en vrh zaznalo na dveh
nivojih, smo uporabili tistega, ki je po površini večji. Nekaj je bilo tudi takih oblik, ki smo jih
morali dodati. Najbolj pogosto je šlo za dodajanje najvišje ležečega vrha pri kopastem grozdu,
ki ga v nekaj primerih ni zaznalo na prvem nivoju kot samostojni vrh, temveč kot vrh znotraj
katerega se nahaja manjši vrh. Našlo se je tudi nekaj primerov, kjer je evidentno, da bi obliko
lahko zaznalo bolje. Nove poligone smo dodali ročno s pomočjo najnižje ležeče zaprte
plastnice za obliko, ki smo jo hoteli zajeti. Uporabljena ekvidistanca je znašala 5 metrov.
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Slika 15: Primer uporabe najnižje ležeče zaprte plastnice pri vrhu kopastega grozda. Avtor:
Sašo Stefanovski, 2018.

4.2.

Klasifikacija kopastih oblik

Slovenska literatura klasifikacije kopastih oblik na dveh nivojih ne pozna. Primanjkujejo tudi
natančnejši opisi kopastih vrhov, kjer ni povsem razjasnjeno, kje se oblika kopastega vrha
zaključi. Glede na zapise v literaturi (Habič, 1968, 1980, 1986) je jasno, da se kopasti vrhovi
locirajo med kraškimi globelmi različnih dimenzij. Kope lahko obkroža več globeli, ki so na
različnih višinah, torej na eni strani kopasti vrh višje prehaja v globel kot na drugi.
Potemtakem se kopasti vrh na eni strani lahko začne nižje kot na drugi.
Postavili smo nivojsko klasifikacijo za zaznane oblike, kjer so predstavljeni tipi kopastih
vrhov in kopastih grozdov, ki jih tvorijo vrhovi. Oblike smo tudi poljubno poimenovali.
Potrebno je omeniti, da tvorjenje grozdov ni odvisno od tipov vrhov. V podpoglavju so
predstavljeni razredi klasifikacije, ki smo jo uporabili za razvrščanje zaznanih oblik.

4.2.1. Kopasti vrh
Kopasti vrh je 10 do 150 metrov visoka vzpetina na kraškem površju, ki se nahaja tako na
uravnavah, kot tudi na planotah. Njihova oblika v tlorisu je večinoma okrogla, vendar se tudi
pojavljajo v podolgovatih oblikah. Za kopasti vrh smatramo vzpetino od vrha do nadmorske
višine, kjer pobočje kopastega vrha konkavno preide v sedlo ali najvišje ležečo kraško globel
ob vznožju. Depresije na samem pobočju na obseg vrhov ne vplivajo. Domača (Habič, 1980;
Stepišnik, 2017) in tuja (Salomon, 2011) literatura opisujeta, da so si vrhovi morfološko
različni, zato smo se odločili za delitev kopastih vrhov v dva razreda. Oblike smo ločili glede
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na povprečno razmerje med krajšo in daljšo osjo vseh zaprtih plastnic, ki ležijo na zaznani
obliki. Če bi se postopka lotili s proučevanjem razmerja med dolžino in širino zaznanih oblik
brez dodanih plastnic, bi lahko bili rezultati zavajajoči, saj se ob vznožju oblika pogosto
zaključi podolgovato, kar pa velikokrat ne ustreza stanju pri vrhu vzpetine.
4.2.1.1.
Kopa
Kope lahko označimo za pravilne kopaste vrhove, ki so v tlorisu praktično okrogle oblike in
vrh, ki ni izrazito razpotegnjen v nobeno smer. Zaradi oblike slemenitev ni tako izrazita.
Lahko imajo zaobljen ali stožčast vrh. Gre za oblike, katerih skupno povprečno razmerje
krajše in daljše osi zaprtih plastnic je večje od 0,5.
4.2.1.2.
Rebro
Vzpetine, ki so razpotegnjene v določeno smer smo poimenovali rebra. Vrh rebra se nahaja na
hrbtu oblike, posledično je slemenitev zelo izrazita. Habič (1980) vrhove druge skupine, ki so
rebrasto oblikovano imenuje »polkope«. Njihova oblika naj bi bila posledica mlade tektonske
zasnovanosti pobočij, kar pa ne velja za vsa rebra. Skupno povprečno razmerje krajše in
daljše osi zaprtih plastnic je manjše ali enako 0,5.

4.2.2. Kopasti grozd
Kopasti vrhovi in grbe se pogosto nahajajo en zraven drugega, njihova vznožja pa se nahajajo
na podobni nadmorski višini. Opisan pojav smo poimenovali kopasti grozd. Kopasti grozd ne
tvorijo zgolj vrhovi in grbe, temveč tudi površina skupne osnove, kateri vrhovi pripadajo.
Območje kopastega grozda se zaključi s sedlom med dvema grozdoma ali s prehodom v
kraško globel ob vznožju. Kopastemu grozdu smo določili podtip.
4.2.2.1.
Kopasti hrbet
Poznamo kopaste grozde, kjer si kopasti vrhovi ali grbe sledijo v nizih, ki so značilni za
kraško površje. Gre za obliko, ki se pojavlja zgolj v razgibanem svetu in jo pogostokrat
napačno označimo za greben, saj kraški svet grebenov praviloma ne pozna. Kopasti hrbet
definirajo kopasti vrhovi, ki imajo skupni kopasti grozd in si sledijo v nizu en za drugim.
Dimenzije vrhov ali grb si niso nujno sorodne, niti ni pomembno za kateri tip kopastega vrha
gre in kako so orientirani. Kopaste hrbte smo od ostalih grozdov ločili ročno.

4.2.3. Grbe
Na površju najdemo večje število geomorfoloških oblik, ki so kopasto oblikovane, vendar jih
zaradi dimenzij ne uvrščamo med kopaste vrhove. Navadno za kopaste vrhove štejemo vse
oblike, ki so visoke 10 metrov ali več. Zato smo za kopaste oblike, ki so nižje od 10 metrov in
višje od 5, uporabili ime grbe. Ker natančnost uporabljenega DMV lahko odstopa za 1 do 3
metre, je velika možnost, da so oblike, ki so obravnave kot grbe, lahko v stvarnosti kopasti
vrhovi in obratno.
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4.3.

Postopek ločevanja kopastih vrhov in grozdov

Za pridobitev dveh ločenih slojev grozdov in vrhov smo izdelali model, kjer je kot vhodni
podatkovni sloj potrebno vnesti prečiščen sloj, ki smo ga dobili z metodo zaznavanja kopastih
vzpetin iz DMV.

Slika 16: Postopek ločevanja vrhov in grozdov. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018.

Sprva z ukazom Intersect dobimo vse vrhove, ki tvorijo kopaste grozde. Sledi ukaz Select
Layer by Location, kjer na podlagi vrhov grozdov lahko označimo vse poligone, ki se
prekrivajo z vrhovi grozdov. Označeni poligoni predstavljajo kopaste grozde z vrhovi. Da
dobimo zgolj območje grozdov brez vrhov, uporabimo orodje Dissolve. Od vhodnega sloja
lahko s pomočjo ukaza Erase izbrišemo območja grozdov, s čimer izoliramo samostojne
vrhove. Ko samostojne vrhove združimo z vrhovi grozda, dobimo vse zaznane kopaste vrhove
na proučevanem območju.
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4.4.

Postopek klasifikacije kopastih vrhov

S pomočjo postopkovnega avtomatiziranega modela smo ločili rebra od kop. Kot vhodna
parametra je potrebno vnesti sloj vrhov, ki smo ga dobili kot rezultat prejšnjega algoritma, in
DMV območja.

Slika 17: Postopek klasifikacije kopastih vrhov. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018

Model na podlagi vhodnega DMV izračuna plastnice z ekvidistanco 5 metrov. Sledi izolacija
plastnic, ki se nahajajo na območjih vrhov in njihova pretvorba iz linijskega v poligonski
vektor. Z orodjem Minimum Bounding Geometry smo plastnicam določili osnovne
geometrijske značilnosti, kjer smo kot obdajajoč lik uporabili lupino (ang. Convex Hull). Dve
izmed teh sta dolžina krajše in daljše osi. Na podlagi razmerja med daljšo in krajšo osjo
(ovalnosti) vseh plastnic, ki ležijo na obliki, ki predstavlja vrh, lahko določimo tip vrha. Če
ovalnost znaša 1 pomeni, da sta obe osi oblike enako dolgi. Nižja kot je vrednost, bolj je
oblika podolgovata. Model se uspešno zaključi, ko imamo podatkovni sloja reber in kop s
podatki o višini in orientaciji.
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4.5.

Rezultati klasifikacije

4.5.1. Rezultati klasifikacije na Nanoški planoti
Na Nanosu smo z metodo zaznavanja kopastih vrhov identificirali 160 kopastih vrhov, 12 grb
in 26 kopastih grozdov. Oblike skupaj pokrivajo 11,1 km2 oziroma 12,6 % površja. Od 160
kopastih vrhov jih je 52 zaznalo kot rebra. Kopaste grozde tvori 76 kopastih vrhov in 8 grb.
48 vrhov na grozdih spada v skupino kop, 29 pa jih uvrščamo med rebra. Na območju smo 13
kopastih grozdov označili za kopaste hrbte.

Zemljevid 2: Rezultati klasifikacije na Nanoški planoti.
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4.5.2. Rezultati klasifikacije Jugovzhodne Bele Krajine
9.9 km2 proučevanega površja predstavlja kopasto površje, kar je približno 6,15 % površja.
Na območju smo zaznali 60 kopastih vrhov, kjer smo jih 4 identificirali kot rebra. Zaznali
smo le 3 kopaste grozde, kjer nobeden ne ustreza kriterijem hrbta, kar je pričakovano, saj gre
za ravnik. Kopaste grozde sestavljajo 3 kope in 3 grbe. 37 grb se na površju dviga brez skupne
baze. Na območju smo večje število vzpetin, ki so ustrezale dimenzijam kopastih vrhov,
odstranili, saj so na zaznavanje določenih vzpetin vrtače preveč vplivale, kar se je poznalo v
izoblikovanosti poligonov.

Zemljevid 3: Rezultati klasifikacije na območju Jugovzhodne Bele Krajine.
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4.5.3. Rezultati klasifikacije jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem
Na območju jugozahodnih Blok je 7,8 km2 ali 12 % površja kopastega. Z metodo zaznavanja
kopastih vrhov smo zaznali 82 kopastih vrhov, od katerih je 20 reber. Na površju se
razprostira 22 grozdov, katere sestavlja 11 reber, 30 kop in 18 grb, ki jih na območju najdemo
38. 14 grozdov smo identificirali kot hrbte.

Zemljevid 4: Rezultati klasifikacije območja jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim
podoljem.
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4.5.4. Rezultati klasifikacije Zgornje Pivke in zahodnih Javornikov
Z metodo zaznavanja smo 11,3 km2 proučevanega površja zaznali kot kopastega, kar znaša
približno 20,9 % površja. Od 64 zaznanih kopastih vrhov jih zgolj 4 uvrščamo med rebra.
Zaznali smo tudi 11 grozdov, od tega je 7 hrbtov. Grozde sestavlja 21 kop, 2 rebri in 13 grb,
16 se jih dviga samostojno.

Zemljevid 5: Rezultati klasifikacije na območju Zgornje Pivke in zahodnih Javornikov.
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5. Morfometrična analiza rezultatov
Zaznane kopaste oblike smo morfometrično analizirali s pomočjo GIS orodij. Zanimala nas je
višina, površina, orientacija, ovalnost znotraj ležečih plastnic in nakloni kopastih vrhov. Pri
grozdih smo analizo ovalnosti in orientacije izpeljali zgolj pri hrbtih. Podolgovatost smo
izračunali na podlagi razmerja obeh osi hrbta. Naklone grozdov pa smo izmerili brez vrhov in
grb. Grbam smo določili višino, površino in naklon. Nekateri primeri oblik so podrobneje
predstavljene zaradi specifičnih lastnosti ali značilnosti. Analize so predstavljene po
proučevanih območjih.

5.1.

Morfometrična analiza Nanoške planote

5.1.1. Kopasti vrhovi Nanoške planote
Povprečna višina kopastega vrha je 23,278 m, najnižja višina kopastega vrha znaša 10,299 m,
najvišji kopasti vrh Nanosa, Debeli vrh, meri 112,4 m. Gre za kopo. Najvišje rebro najdemo
na osrednjem delu planote. Gre za levi vrh Solinskega hriba, ki meri 42,1 m v višino. V
povprečju so kope na Nanosu višje od reber za približno 6 metrov. Povprečna kopa je visoka
25,407 m, medtem ko rebro meri 19,28 m v višino. 108 kopastih vrhov ima vrh na nadmorski
višini, ki je večja od 1000 metrov. Najnižje ležeči kopasti vrh se nahaja severno od Leskovca,
njegov vrh se nahaja na nadmorski višini 523,099 m. Debeli vrh je tudi površinsko največji
kopasti vrh z 386950 m2. Najmanjši je jugozahodno od Suhega vrha, njegova površina meri
4350 m2. Povprečni kopasti vrh meri 30977,639 m2, povprečje za kope znaša 32432,28 m2, za
rebra pa 27845,075 m2.
Tabela 2: Opisna statistika kopastih vrhov Nanoške planote.

Kopasti vrhovi (n =
160)
Povprečje
Standardni odklon

Višina
[m]
23,278
13,560

Površina
[m2]
30977,6
37299,5

Povprečni naklon
[°]
17,559
3,850

Ovalnost
0,565
0,147

Povprečni kopasti vrh je orientiran v smeri vzhod jugovzhod oziroma zahod severozahod,
vendar v to smer je orientiranih zgolj 7 kopastih vrhov. Največ jih je orientiranih v smeri jug
jugovzhod ali sever severozahod, 47, kar predstavlja 29,19 % vzpetin na Nanoški planoti. Če
za dinarsko smer štejemo smeri vzhod jugovzhod, jugovzhod in jug jugovzhod, je dinarsko
orientiranih 84 vrhov ali 52,17 % vzpetin. 40 vrhov je usmerjenih prečno dinarsko.
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Zemljevid 6: Višine kopastih vrhov Nanoške planote.

Na podlagi ovalnosti znotraj ležečih plastnic smo kopaste vrhove delili v dve skupini.
Povprečna ovalnost kope znaša 0,646, rebra pa 0,395. Povprečno razmerje osi plastnic
kopastega vrha znaša 0,565. Najbolj ovalen je kopasti vrh severozahodno od Smrekove
doline, najbolj podolgovat vrh pa se locira južno od Ture z ovalnostjo 0,126. V splošnem
lahko nanoške vrhove označimo za podolgovate, kar se tudi kaže v relativno velikem deležu
reber (32,3 %).
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Graf 1: Orientacija kopastih vrhov Nanoške planote.

Povprečni naklon kopastih vrhov znaša 17,559°. Najvišji povprečni naklon ima kopa vzhodno
od Debelega vrha, njen povprečni naklon znaša 26,985°. Najnižjega pa ima rebro vzhodno od
Abrama z naklonom 7,308°. Povprečni maksimalni naklon znaša 33,266°. Najvišji
maksimalni naklon vrhov najdemo na kopi pri Votli steni, ta znaša 57,81°. Maksimalne
naklone oblik najdemo na pobočjih na robu planote, ki je pogosto stenasto. Povprečni
minimalni naklon je enak 1,353°. 6 vrhov vsebuje najmanj eno celico, kjer je naklon enak nič.
Celica z najmanjšim naklonom se praviloma nahaja na vrhu ali ob vznožju. Povprečni nakloni
reber in kop odstopajo zgolj za nekaj desetink stopinj od povprečja kopastih vrhov. Povprečni
maksimalni naklon kop znaša 34,652°, reber pa 35,526°. Povprečni minimalni naklon reber je
0,974°, medtem ko od kop znaša 1,043°.
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Zemljevid 7: Povprečni nakloni kopastih vrhov Nanoške planote.
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5.1.2. Kopasti grozdi Nanoške planote

Zemljevid 8: Višine kopastih grozdov Nanoške planote.

Povprečna višina grozda znaša 52,738 m. Najnižji grozd meri 21,4 m. Gre za hrbet, katerega
del je Sužni rovt. Najvišji je grozd Štefanovega hriba, ki meri 119,5 m v višino. Najvišji hrbet
je visok 63,2 m, najdemo pa ga vzhodno od Debelega hriba. Najnižji grozd, ki ni hrbet, je
severozahodno od Dolka. Meri 25,6 m. Grozdi brez hrbtov so v povprečju visoki 62,815 m,
medtem ko je povprečen hrbet visok 42,661 m. Povprečna površina grozda znaša 227242,593
m2. Površina hrbtov povprečno meri 120867,5 m2. Grozdi, ki niso hrbti pa imajo povprečno
površino v vrednosti 289816,176 m2. Po površini je največji grozd Štefanovega hriba s
620750 m2. 21 kopastih grozdov najdemo na nadmorski višini višji od 1000 m. Najnižje leži
grozd Leskovca, najvišje pa suhovrški grozd.
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Povprečna orientacija hrbtov je smer zahod–vzhod, vendar noben hrbet ne pade v to skupino.
Največ (4) jih ima orientacijo v smeri jug jugovzhod in sever severovzhod. Severno so
orientirani trije hrbti.
Za hrbte je značilna podolgovatost. Povprečna ovalnost kopastega hrbta znaša 0,42. Najbolj
ovalen je hrbet južno od Slapenskega hriba, čigar ovalnost znaša 0,73. Hrbet Sužnega rovta je
najbolj podolgovat z razmerjem enakim 0,181.
Naklone kopastih grozdov smo merili brez vrhov in grb, saj so nakloni omenjenih oblik
predstavljeni posebej. Zanimali so nas torej nakloni okoli teh geomorfoloških oblik, ki tvorijo
grozde. Povprečni naklon grozdov znaša 18,556°, kar je za približno stopinjo več od
povprečja kopastih vrhov. Najvišji povprečni naklon ima hrbet vzhodno od Debelega vrha. Ta
znaša 27,674°. Najnižji povprečni naklon prav tako pripada kopastemu hrbtu. Gre za hrbet
vzhodno od Majerja, ki ima povprečni naklon v višini 10,865°. Največji naklon znaša
66,925°, najdemo pa ga na območju Suhovrškega grozda. Povprečni maksimalni naklon
grozdov je 38,534°. Povprečni najnižji naklon znaša 0,494°, 7 grozdov je takih, ki imajo vsaj
eno celico, kjer naklon znaša 0°.

5.1.3. Grbe Nanoške planote
Na Nanosu smo identificirali 12 grb. Povprečna višina grbe znaša 7,292 m. Najvišja je visoka
8,7 m, nahaja pa se približno 500 metrov južno od Debelega vrha. Najnižja grba pa je visoka
5,4 m, najdemo jo zahodno od Jerbaščka. V povprečju grba prekriva 6400 m2. Površina
največje znaša 11550 m2, gre za grbo zahodno od Jamic. Najmanjša je južna grba pri
Sovražnem strugu s površino 1925 m2.
Povprečni naklon grb znaša 12,5°. Najnižji povprečni naklon ima grba pri Slemenu, s
povprečjem 9,221°. Najvišji povprečni naklon je 17,547° in pripada severni grbi pri
Sovražnem strugu. Povprečni maksimalni naklon znaša 22,687°. Največji naklon pa je enak
27,303°, najdemo pa ga na južni grbi pri Sovražnem strugu. Nobena grba nima območja brez
naklona. Povprečni minimalni naklon znaša 1,108°.

5.1.4. Sleme
Sleme je kopasti hrbet na zahodu Nanosa, ki ga sestavljata dve rebri in ena kopa. Za potrebe
morfometrične analize Slemena smo izdelali profil azimuta 337°, ki poteka preko hrbta.
Zanimala nas je nadmorska višina in nakloni oblike.
Najvišja točka Slemena je na nadmorski višini 886 m. Celotna oblika meri 53,5 m v višino.
Povprečni naklon znaša 11,427°. Največji naklon ima vrednost 23,72°, najmanjši pa 1,02°.
Glede na potek profila lahko opazimo, da se pri kopastih vrhovih pojavljajo tako konveksna
kot tudi konkavna pobočja. Maksimalni naklon najdemo na severnem pobočju najjužnejšega
vrha, ki je konkavno oblikovan ter ga smatramo za kopo. V splošnem nakloni na pobočju
dosegajo vrednosti med 10 in 20°. Opazimo lahko, da pri konveksnih pobočjih največji
naklon najdemo ob prehodu pobočja proti vznožju. Pri konkavnih pa se maksimalni naklon
pojavi blizu vrha. Minimalne naklone najdemo v vmesnih vznožjih, kjer ti dosegajo vrednosti
do 7°. Nakloni na najvišjih točkah hrbta v povprečju dosegajo vrednosti med 5 in 10°. Izjema
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Graf 2: Profil Slemena.
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je dvignjeno površje, ki meri 7 metrov v višino in bi ga lahko smatrali za grbo, vendar je
algoritem ni zaznal. Tam je naklon na najvišji točki enak 16°, vendar je to posledica tega, da
profil ne poteka natanko preko vrha te oblike.

5.2.

Morfometrična analiza jugovzhodne Bele Krajine

5.2.1. Kopasti vrhovi jugovzhodne Bele Krajine

Zemljevid 9: Višine kopastih vrhov jugovzhodne Bele Krajine.

V jugovzhodni Beli Krajini smo zaznali 60 kopastih vrhov, ki v višino sežejo v povprečju
22,263 m visoko. Najvišji vrh je kopa Velika Plešivica z 127,4 m. Najnižji vrh je Veliki vrh
južno od jame Stubice z višino 10,3 m. Na območju prevladujejo kope, saj zgolj 4 vrhove
lahko uvrstimo med rebra. Kope so v povprečju visoke 22,286 m, medtem ko povprečno rebro
meri 17,425 m v višino. Najvišje rebro je visoko 26,2 m in ga najdemo jugovzhodno od
Goljaka. Povprečna površina vrha znaša 136723,28 m2. Velika Plešivica je najobsežnejša s
površino 981925 m2, najmanjša pa je kopa jugovzhodno od Vrha s površino 22900 m2.
Povprečna kopa meri 13740,536 m2, rebro pa 95231,25 m2.
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Tabela 3: Opisna statistika kopastih vrhov jugovzhodne Bele Krajine.

Kopasti vrhovi (n = Višina [m]
60)
22,263
Povprečje
18,78
Standardni odklon

Površina
[m2]
136723,28
158523,85

Povprečni naklon
[°]
8,5
2,03

Ovalnost
0,658
0,101

Povprečni vrh je orientiran proti vzhodni jugovzhodni smeri. Takih primerov najdemo 14, kar
je druga najštevilčnejša skupina. Največ pa jih je orientiranih v smeri jugovzhoda, kar 15.
Tretja najštevilčnejša pa je skupina, katere smer je jug jugovzhod. Če te tri smeri štejemo za
dinarske smeri, je dinarsko orientiranih skupno 38 vrhov ali 63,3 % vseh vrhov. Prečno je
orientiranih 7 vrhov.
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Graf 3 : Orientacija kopastih vrhov jugovzhodne Bele Krajine.

V Beli Krajini so kopasti vrhovi manj podolgovati kot na Nanosu, kar nakazuje že število
reber na območju. Povprečna ovalnost kopastega vrha je enaka 0,658. Povprečno ovalnost
rebra znaša 0,441, kope pa 0,675. Najvišje rebro območja, je tudi najbolj podolgovato z
vrednostjo 0,414. Najbolj pravilen je Cernik, katerega ovalnost znaša 0,866.
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Zemljevid 10: Povprečni naklon kopastih vrhov na območju jugovzhodne Bele Krajine.

Bela Krajina je eno izmed najbolj vrtačastih območij v Sloveniji. Kraške globeli se pojavljajo
med vrhovi in tudi na samih oblikah. Ker so nas zanimali zgolj nakloni kopastih vzpetin, smo
globeli zalili z orodjem Fill, kar pomeni, da je na območju vrtače naklon enak nič. Celice z
naklonom 0° smo nato izločili, tako da smo naklon merili zgolj tam, kjer na vrhovih ni vrtač,
ki bi vplivale na dobljene vrednosti. Vendar posledično nismo mogli ugotoviti, ali ima katera
oblika minimalni naklon v vrednosti nič stopinj. Povprečni naklon dosega vrednost 8,5°,
največji povprečni naklon najdemo na Veliki Plešivici, kjer znaša 14,55°. Najnižji povprečni
naklon pa je vzhodno od Vrha z vrednostjo 4,91°. Povprečen naklon reber znaša 9,619°,
medtem ko se povprečni naklon kop približa skupnem povprečju z vrednostjo 8,404°.
Povprečen maksimalen naklon znaša 22,552°. Najdemo ga ponovno na Veliki Plešivici, znaša
pa 42,493°. Najnižji je na vrhu južno od Kostajnice, kjer znaša 12,062°. Povprečni minimalni
naklon oblik pa znaša 0,413°.
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5.2.2. Kopasti grozdi jugovzhodne Bele Krajine
Na območju najdemo zgolj 3 kopaste grozde, kar je posledica uravnanosti površja. V
povprečju so visoki 41,1 m, najvišji je visok 71,2 m, gre za Cerniški grozd. Najnižji seže 24,4
m v višino. Leži južno od Izgornika. Po površini je največji Cerniški grozd s 577600 m2
obsežno površino. Povprečno površina pa znaša 322633 m2.
Povprečni naklon grozda v jugovzhodni Beli Krajini znaša 10,811°. Najvišji povprečni naklon
najdemo na Cerniškem grozdu, kjer znaša 14,508°, najnižji dosega vrednost 7,376°, gre pa za
grozd Cerovca. Maksimalni naklon prav tako najdemo na Cerniškem grozdu. Pobočje je tam
pod kotom 38,682°. Povprečje maksimalnih naklonov sicer znaša 28,815°. Povprečni
minimalni naklon je enak 0,259°.

5.2.3. Grbe jugovzhodne Bele Krajine
Na preučevanem delu Bele Krajine smo zaznali 38 grb. Povprečna višina grbe je 7,347 m,
najvišja meri 9,9 m v višino, locira pa se pri Vrtačah. Štiri grbe so take, ki merijo natanko 5
m. V povprečju belokranjska grba prekriva 23634,868 m2. Največja je južno od Velikega rta s
površino 71625 m2. Severno od Jurinega brda pa najdemo najmanjšo grbo, ki meri 7775 m2.
Povprečni naklon je 6,711°, najvišji povprečni naklon znaša 9,524°, najdemo ga pri
Marindolu. Vinji vrh pa ima najnižji povprečni naklon v vrednosti 4,037°. Največji naklon
ima Grabnik, ta meri 24,892°. Povprečni maksimalni naklon sicer znaša 15,984°. 12 grb ima
minimalni naklon enak 0°, povprečni minimalni naklon meri 0,356°.

5.2.4. Izgornik
Pri morfometrični analizi Bele Krajine smo se odločili za izpostavitev Izgornika. Gre za kopo,
ki je visoka približno 73 m. Profil smo začrtali južno od samega vrha oblike, kjer se nahajajo
tri vrtače. Azimut znaša 270°. Profil poteka preko dna najgloblje vrtače, ki jo najdemo na
vzhodu.
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Graf 4: Profil Izgornika.

Iz profila je razvidno, da so višji predeli kope precej razčlenjeni in nepravilnih oblik. Na
poteku profila, poleg vzhodne vrtače, opazimo še dve depresiji. Gre prav taka za vrtači, mimo
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katerih smo začrtali profil. Vrtača, ki smo jo zajeli, je globoka približno 9 m. Opazna je
asimetrija, saj najvišji del dosežemo na razdalji 270 m od zahodnega vznožja. Od vrha do
vzhodnega vznožja razdalja znaša 560 m. Posledično največji naklon najdemo na zahodnem
pobočju, kjer znaša 27,28° 10 m od vznožja. Povprečen naklon pobočja je okoli 15,5°.
Povprečni naklon pobočij vrtače pa znaša okoli 10°. Povprečen naklon pobočja od roba vrtače
do vznožja meri okoli 14,5°.

5.3.

Morfometrična analiza Jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim
podoljem

5.3.1. Kopasti vrhovi Jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem

Zemljevid 11: Višine kopastih vrhov jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem.
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V povprečju kopasti vrh na območju meri 26,162 m v višino in obsega površino veliko
70725,309 m2. Najvišji vrh je kopa Križna gora, ki je visoka 111,9 m, po površini pa je
največja kopa veliki Zupanšek, ki prekriva 778175 m2 veliko površino. Najnižji vrh je Grič z
višino 10,2 m, najmanjši pa je vrh pri Liscu, ki prekriva 8100 m2 površja. Rebra so v
povprečju nižja od kop. Povprečno rebro v višino meri 23,863 m, medtem ko kopa meri
26,866 m. Povprečna površina rebra znaša 70181,58 m2, kope pa 70891,935 m2. Najnižje
ležeči vrh je hum pri Žerovnici na Cerkniškem polju, ki ga je zaznalo kot kopo. Vznožje se
nahaja na nadmorski višini 561,2 m. Najvišje ležeči vrh je Veliki Zupanšek, ki se dviga
1021,8 metrov nad morsko gladino.
Tabela 4: Opisna statistika kopastih vrhov Jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem.

Kopasti vrhovi (n = Višina [m]
82)
26,162
Povprečje
18,7
Standardni odklon

Površina
[m2]
70725,31
103525,05

Povprečni naklon
[°]
13,788
3,56

Ovalnost
0,636
0,09

Vrh na območju stika Blok in Notranjskega podolja je v povprečju orientiran proti smeri
vzhod jugovzhod oziroma zahod severozahod. Največ (21) jih je orientirani v smer
jugovzhoda, sledi smer jug jugovzhod (18). Dinarsko je skupaj orientiranih 48 vrhov ali 58,5
% vseh vrhov. Pravokotno na dinarsko smer je orientiranih 29,2 % vrhov.
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Graf 5: Orientacija kopastih vrhov jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem.

Povprečna ovalnost kop znaša 0,704. Najbolj ovalna je nižji vrh zahodno od Strmca, katerega
razmerje znaša 0,918. Rebra na območju v povprečju dosegajo vrednost 0,435. Najbolj
podolgovato je rebro Stražnice z vrednostjo 0,281. Povprečna ovalnost kopastih vrhov na
območju je enaka 0,636.
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Zemljevid 12: Povprečni naklon kopastih vrhov jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim
podoljem.

Povprečni naklon kopastih vrhov na območju je enak 13,788°. Najvišji povprečni naklon
zajema vrh severno od Tolstega vrha, ta znaša 22,856°. 6,272° je najnižji povprečni naklon,
pripada pa žerovniškemu humu. Povprečni naklon kop je 13,97°, reber pa 12,99°. Povprečni
maksimalni naklon je 28,044°, najvišji naklon najdemo na Tisovniku, kjer dosega 46,38°.
Povprečni minimalni naklon znaša 0,614°, 12 vrhov pa je takih, ki imajo celico brez naklona.

5.3.2. Kopasti grozdi Jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem
Povprečna višina kopastega grozda je 57,259 m, najvišji je hrbet Stražišče z relativno višino
118,7 m. Najnižji je grozd Trtovega vrha z višino 18,399 m. Povprečna višina hrbtov znaša
59,586 m. Ostali grozdi so v povprečju visoki 53,188 m. Povprečen grozd se razprostira na
303697,727 m2 velikem površju. Največji je prav tako Stražiški hrbet, ki meri 737900 m2.
50

Hrbti v povprečju merijo 270410,714 m2, medtem ko ostali grozdi v povprečju obsegajo
361950 m2.

Zemljevid 13: Višine kopastih grozdov jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem.

Povprečen hrbet je orientiran v smer jugovzhod. Hrbtov, ki imajo tako orientacijo je 6, trije
hrbti imajo smer jug jugovzhod, prav tako pa lahko trem hrbtom določimo smer vzhod
severovzhod. Dinarsko usmerjenih je 10 hrbtov od 14, kar predstavlja približno 71 %.
Bloške hrbte lahko v povprečju označimo za neizrazito podolgovate, saj povprečno razmerje
ovalnost znaša 0,492. Strmški hrbet je najmanj podolgovat z vrednostjo 0,816, najbolj
podolgovat pa je Grebenski hrbet, čigar podolgovatost znaša 0,292.
Povprečni naklon grozdov znaša 15,292°. Najvišji povprečni naklon je 21,859°, pripada pa
grozdu Tolstega vrha. Najnižji povprečni naklon, 9,761°, pa pripada grozdu Trtovega vrha.
Povprečni naklon hrbtov znaša 16,41°, kar je za 3,1° od grozdov, ki jih ne smatramo za hrbte.
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Povprečni maksimalni naklon je 33,227°. 44,807° je največji naklon grozdov, najdemo pa ga
na Koštabonjskem grozdu. Povprečni minimalni naklon je 0,325°, 7 grozdov je takih, ki
vsebujejo celico, katere naklon je enak nič stopinj.

5.3.3. Grbe Jugozahodnih Blok in stika z Notranjskim podoljem
Povprečna višina grbe je 7,158 m. Špiček je najvišja grba z 9,9 m višine. Najnižja je grba
južno od Podloža, ki meri 5,1 m. Povprečna grba se razprostira preko 12384,302 m 2. Največja
meri 44550 m2, najdemo jo vzhodno od Dage. Najmanjša, s toponimom Slevec, pa meri 3425
m2 .
Povprečni naklon grb na območju znaša 9,394°. Najvišji povprečni naklon pripada grbi
zahodno od Grmade. Ta meri 14,858°. Najnižji povprečni naklon pa znaša 4,391°, ki ga
najdemo severovzhodno pri Kopavniku. Povprečni maksimalni naklon je 20,611°, minimalni
pa 0,864°. Največji naklon (32,183°) pripada grbi zahodno od Križnega vrha, 6 grb pa je
takih, ki na določenem območju naklona nimajo.

5.3.4. Završje
Tretja delovna hipoteza se nanaša na dolomitne kopaste vrhove. Habič (1980) je ob
proučevanju kopastega krasa trdil, da se kuclji locirajo zgolj na apnencih, kar smo s to nalogo
želeli tudi preveriti. Nad Bloško polico na območju Završja smo zaznali tri vrhove.

Slika 18: Preizkus s solno kislino. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018.
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Graf 6: Profil vzhodnega vrha Završja.

Iz grafa 6 je razvidno, da ima južno pobočje enakomeren strmec. Največji naklon se pojavi na
severnemu pobočju, ta znaša zgolj 12,1°. Povprečni naklon severnega pobočja znaša okoli
8,5°, južnega pa 9,7°. Povprečen naklon pri vrhu je 3°. Kopasti vrh na dolomitu ima
pričakovano podpovprečni naklon na pobočju, saj je dolomit manj odporen od apnenca, ki
gradi večino kopastih vrhov.

5.4.

Morfometrična analiza Zgornje Pivke in Zahodnih Javornikov

5.4.1. Kopasti vrhovi Zgornje Pivke in Zahodnih Javornikov
V povprečju kopasti vrh obravnavanega območja meri 23,877 m v višino. Rebra na območju
so v povprečju visoka 18,2 m, povprečna kopa pa meri 24,255 m visoko. Veliki Trebevnik je
najvišje rebro z višino 37,7 m. Najvišji kopasti vrh na območju pa je Ostri vrh, ki je visok
67,6 m. Z desetimi metri višine je vrh pri Matenjski gmajni najnižji kopasti vrh na
proučevanem območju. V povprečju kopasti vrh prekriva 60345,313 m2. Največ površja
prekriva kopa Kosmač, ki meri 29165 m2, pa čeprav z višino 30,2 m ne spada med višje
vrhove območja. To je predvsem posledica načina zaznavanja vrhov na kraškem ravniku.
Površina najmanjšega vrha znaša 9675 m2. Rebra v povprečju merijo 47362,5 m2, kope pa
61210,833 m2. Najobsežnejše rebro območja je Veliki Trebevnik s površino 94350 m2. 29
vrhov vsaj deloma leži na višinskem pasu od 600 do 700 m n.v.
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Tabela 5: Opisna statistika kopastih vrhov Zgornje Pivke in zahodnih Javornikov.

Kopasti vrhovi (n = Višina [m]
64)
23,877
Povprečje
12,844
Standardni odklon

Površina
[m2]
60345,313
59031,868

Povprečni naklon
[°]
12,464
3

Ovalnost
0,683
0,122

V povprečju je kopasti vrh na območju orientiran proti zahodu ali vzhodu, dejansko pa so taki
vrhovi zgolj štirje. Največ (12) jih je usmerjenih proti severu severovzhodu. 10 je takih, ki so
usmerjeni proti vzhodu jugovzhodu in jugu jugovzhodu. Dinarsko je usmerjenih 29 vrhov,
prečno dinarsko pa 27.

Zemljevid 14: Višine kopastih vrhov Zgornje Pivke in zahodnih Javornikov.
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Graf 7: Orientacija kopastih vrhov Zgornje Pivke in zahodnih Javornikov.

Rebra imajo povprečno ovalnost enako 0,414, najbolj podolgovat je Lučovec z vrednostjo
0,321. Kope so v povprečju precej pravilno oblikovane, saj njihova povprečna ovalnost znaša
0,701. Najbolj ovalna vrednost je 0,914, pripada pa vrhu severno od Bukovega vrha.
Povprečna ovalnost kopastega vrha je enaka 0,683.
Rebra imajo povprečno ovalnost enako 0,414, najbolj podolgovat je Lučovec z vrednostjo
0,321. Kope so v povprečju precej pravilno oblikovane, saj njihova povprečna ovalnost znaša
0,701. Najbolj ovalna vrednost je 0,914, pripada pa vrhu severno od Bukovega vrha.
Povprečna ovalnost kopastega vrha je enaka 0,683
Povprečni naklon kopastih vrhov je 12,464°. Kopa Kutlovca ima največji povprečni naklon,
ta je enak 23,636°, Polhov hrib pa ima najnižji povprečni naklon, ki znaša 5,378°. Povprečen
naklon reber je tudi na tem območju manjši od kopinih. Povprečni maksimalni naklon meri
25,909°, največji naklon prav tako najdemo na Kutlovci, kjer znaša 44,088°. Povprečni
minimalni naklon pa je enak 1,065°, na sedmih vrhovih najdemo območje brez naklona.
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Zemljevid 15: Povprečni naklon kopastih vrhov Zgornje Pivke in zahodnih Javornikov.

5.4.2. Kopasti grozdi Zgornje Pivke in Zahodnih Javornikov
Povprečni kopasti grozd je visok 64,664 m. Najvišji je hrbet na jugovzhodu območju, kjer
najdemo Lonico, najvišji vrh območja. Sam hrbet seže 148,9 m v višino. Najnižji je jeroviški
hrbet, ki je visok 25 m. Hrbti so v povprečju visoki 56,214 m, ostali grozdi pa so v povprečju
visoki 79,45 m. Povprečen grozd prekriva 486609,09 m2, hrbet 414675 m2, grozdi, ki niso
hrbti pa 612493,75 m2. Najbolj obsežen grozd je Loniški hrbet, ki prekriva 151750 m2. 6
grozdov leži na višinskem pasu od 600 do 700 m n.v.
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Zemljevid 16: Višine kopastih grozdov Zgornje Pivke in zahodnih Javornikov.

V povprečju so hrbti orientirani v smeri vzhod jugovzhod, vendar hrbta, ki bi bil tako
usmerjen ni. Trije imajo smer jug jugovzhod in so edini predstavniki dinarske smeri. Trije pa
imajo prečno dinarsko smer. Eden pa je usmerjen proti severu.
Povprečna ovalnost hrbtov znaša 0,442. Velikovrški hrbet je najbolj ovalen z razmerjem osi
0,628. Najbolj podolgovat pa je Loniški, katerega razmerje znaša 0,273.
Grozdni povprečni naklon je 13,029°. Najvišji povprečni naklon pripada Loniškemu hrbtu, saj
ta znaša 19,87°. Grozd Grmače pa ima najnižji povprečni naklon v višini 9,52°. Hrbti imajo v
povprečen naklon v vrednosti 12,726°, grozdi brez hrbtov pa 13,559°. Največji naklon
najdemo na Loniškem hrbtu v vrednosti 45,224°. Povprečni maksimalni naklon grozdov sicer
znaša 31,114°. Maksimalni naklon hrbtov in ostalih grozdov odstopajo za zgolj nekaj desetink
stopinj. Povprečen minimalni naklon je 0,178, trije grozdi pa so taki, da imajo minimalni
naklon v vrednosti 0°.
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5.4.3. Grbe Zgornje Pivke in Zahodnih Javornikov
Grba v povprečju meri 6,659 m visoko in se razprostira preko 11322,414 m2. Z 9,9 m je
najvišja grba severozahodno od Vasišča, ki pa ni največja glede na površino. Največja je pri
Starovaški gmajni, njena površina meri 49675 m2. Najmanjša je pri Mahnečah s površino
1975 m2. Najnižja grba meri 5 m v višino, najdemo jo pri Zelnjki.
Povprečni naklon dosega vrednost 8,603°. 14,396° znaša najvišji povprečni naklon, pripada
pa grbi severovzhodno od Travnega vrha. Najnižji naklon ima površinsko največja grba. Ta
meri 3,076°. Najvišji maksimalni naklon je enak 30,859°, pripada pa grbi severno od Kamene
gore. Povprečni maksimalni naklon je 18,388°. Povprečni minimalni naklon pa je 1,035°, dve
grbi imata območje brez naklona.
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6. Ovrednotenje uporabljenih metod in podatkov ter dobljenih
rezultatov
Uporaba prostorskih podatkov pri geomorfološkem proučevanju je v vzponu. Raziskovalec
lahko s pomočjo tehnologij geografskih informacijskih sistemov geomorfološke oblike
prepozna in jih nato dalje proučuje. Pri takšnem načinu proučevanja je zelo pomembno, da
raziskovalec uporabi primerne metode in natančne podatke. Dobljene rezultate pa je potrebno
kritično ovrednotiti.
Pri raziskovalni nalogi smo uporabi digitalni model višin z ločljivostjo 5 metrov. Podobnikar
(2008b) je model označil za nedodelano izvedenko DMV z ločljivostjo 12,5 metrov. Model za
natančne geomorfološke analize ni najbolj primeren. Največja prednost uporabljenega DMV
je njegova ločljivost. Problematična je predvsem natančnost modela, saj ta lahko odstopa tudi
za 3 metre na zaraščenih delih površja. Ker gre za prvi poizkus zaznavanja kopastih vrhov na
podlagi DMV, smo uporabili DMV ločljivosti 5 metrov za preizkus metode. Uporabljen
DMV smo opredelili kot primernega za uporabo pri razvoju metode. Ob uporabi DMV 12,5 bi
lahko izpustili pomembne podrobnosti zaradi neprimerne ločljivosti. Za nadalje raziskave bi
bilo smotrno uporabiti DMV pridobljen z LIDARskim snemanjem, kjer pa bi na zaznavanje
lahko vplivale podrobnosti antropogenih elementov. DMV-ju z ločljivostjo 1 meter bi bilo
pametno tudi zmanjšati ločljivost, saj bi s tem minimizirali časovno, spominsko in
procesorsko zahtevnost postopka.
Avtomatiziran postopek prepoznavanja kopastih vrhov in sorodnih oblik ima večje število
prednosti. Največja prednost je prav v avtomatizaciji, s katero podatke obdelamo z večjo
hitrostjo kot bi jih sicer. Kot prednost gre izpostaviti tudi možnost spreminjanja vrednosti Zlimit, s čimer je model uporaben tudi v drugih okoljih (npr. tropskem, kjer so vzpetine višje).
Največja slabost zaznavanja je, da večje število vrhov ni bilo samostojno zaznanih. Pogosto je
model na prvem nivoju zapolnil nižji vrh zraven višjega, na drugem nivoju pa je zapolnil oba
skupaj. Problem smo rešili z dodajanjem teh vrhov izhodnemu sloju s pomočjo plastnic, kar
pa je zamudno. S tem lahko tudi izgubimo na natančnosti zaznavanja vrhov. Problem
predstavlja tudi prenašanje napak iz vhodnega DMV-ja do končnega rezultata. Največja
slabost avtomatiziranih postopkov na splošno je da izključujejo človeško dojemanje prostora
(razumevanje dejavnikov in procesov, ki vplivajo na izoblikovanost Zemljinega površja).
Na tem mestu rezultate težko ovrednotimo. V prvi vrsti je to posledica neraziskanosti
kopastega krasa na območju slovenskega krasa. Na nobenem od naših proučevanih območij še
ni bila narejena geomorfološka karta, kjer bi bili na podlagi terenskega dela označeni tudi
kopasti vrhovi. Del proučevanega območja se pokriva s Stepišnikovim proučevanjem Zgornje
Pivke (Stepišnik, 2017). Izdelali smo karto, kjer smo primerjali Stepišnikovo terensko
kartiranjem z našim zaznavanjem na podlagi DMV.
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Zemljevid 17: Primerjava rezultatov dobljenih s kartiranjem z rezultati algoritma.

Rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo GIS orodij so zadovoljivi. Stepišnik je na območju
kartiral 68 kopastih vzpetin. Z našim postopkom smo zaznali 41 vrhov in 20 grb, torej 61
kopastih vzpetin. Stepišnik je kartiral 14 vzpetin, ki jih naš model ni zaznal. Smo pa s
postopkom locirali 9 vzpetin, ki jih Stepišnik ni kartiral na terenu, večinoma gre za grbe. V
enem primeru je Stepišnik kartiral dva vrhova, ki smo ju mi zajeli skupaj kot rebro. Od 14
kartiranih vzpetin, smo jih 6 zaznali in kasneje odstranili, saj je na obseg zaznavanja vplival
človek. Problem primerjave predstavlja tudi nepoznavanje kriterijev, ki jih je Stepišnik
uporabil za kartiranje kopastih vzpetin. Od 66 kartiranih vzpetin se jih 52 ujema z vzpetinami,
ki smo jih pridobili na podlagi DMV. Če dodamo še 6 vzpetin, ki smo jih izbrisali zaradi
antropogenega spreminjanja oblikovanosti površja, smo zaznali 87,87 % vzpetin, bi lahko
označili kot zadovoljivo natančnost.
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Slika 19: Okroglek, kopasta vzpetina, ki jo z algoritmom nismo zaznali. Avtor: Sašo Stefanovski,
2018.
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7. Zaključek
Pri prepoznavanju reliefnih oblik si lahko pomagamo na več načinov. Tropski stožčasti kras je
večje število raziskovalcev (Liang, Du, 2013; Huang, Deng, Day, 2014; Liang, Xu, 2014)
proučevalo po principu najnižje ležečih zaprtih plastnic. Postopek, ki smo ga razvili za
potrebe diplomskega dela se razlikuje. Algoritem temelji na dejstvu, da kopaste vrhove lahko
zaznavamo kot kotanje, ko vhodni DMV pretvorimo v inverzen DMV. Princip zaznavanja
vrhov je zato soroden metodama, ki sta ju uporabila Obu (2011) in Grlj (2014) za zaznavanje
kraških globeli.

Slika 20: Velika Plešivica prikazana kot vrh in kot kotanja. Avtor: Sašo Stefanovski, 2018.

Na pričetku raziskave smo si postavila cilja, ki se navezujeta na pregled literature kopastega
krasa in modeliranja ter zaznavanja oblik na podlagi DMV. Oba cilja sta bila dosežena. Pri
kopastemu krasu smo eno poglavje namenili tudi tropskemu krasu, ki naj bi bil po nekaterih
mnenjih predhodnik kopastega krasa na območju Dinaridov. V poglavju zaznavanja oblik pa
smo poleg možnosti zaznavanja vrhov predstavili tudi možnosti zaznavanja drugih oblik, ki
jih ponujajo geografski informacijski sistemi.
Postopek, ki smo ga razvili je večnivojski, kjer smo poleg vrhov zaznali tudi skupne osnove
vrhov. Ker je v nekaterih primerih postopek zaznal večji del raziskovalnega območja, smo se
odločili za izločitev vseh oblik, kjer ne velja enačba 2 v poglavju 4.1.3. Vrednost temelji na
razmerju med višino in površino. S tem smo ohranili vse zaznane vrhove, znebili pa smo se
pretirano velikih območij in majhnih poligonov, ki niso predstavljali kopastih oblik. S tem, ko
smo postopek samega zaznavanja vzpetin avtomatizirali smo dosegli tretji cilj. Prvo hipotezo
»Z uporabo digitalnega modela višin in geografskih informacijskih sistemov je mogoče
avtomatizirati postopek zaznavanja kopastih vrhov« smo potrdili. Postopek pa vseeno ima
pomanjkljivosti. V nekaterih primerih, kjer imajo vrhovi skupno osnovo, najvišji vrh grozda
ni zaznalo. Problem smo odpravili ročno z dodajanjem vrhov glede na najnižje ležečo zaprto
plastnico pri ekvidistanci 5 metrov. Še ena pomanjkljivost je časovna in procesorska
potratnost postopka, ki bi jo lahko minimalizirali s pretvorbo modelov v Python skripto z
modulom Arcpy.
Kot četrti cilj smo si zadali, da bomo vrhove in skupne osnove klasificirali in postopek
avtomatizirali. Drugo hipotezo »Kopaste vrhove in njihove osnove je mogoče klasificirati in
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postopek avtomatizirati« lahko deloma potrdimo, saj smo kopaste hrbte od ostalih grozdov
ločili ročno. Četrti cilj tako ni bil dosežen v celoti. Vrhove in grozde smo z avtomatiziranim
postopkom uspešno ločili, prav tako pa smo kopaste vrhove uspešno klasificirali v dva
razreda. Grbe smo naknadno dodali ročno, ko smo opazili, da veliko kopastih oblik ni
uvrščenih med kopaste vrhove, saj niso ustrezale morfometričnim kriterijem kopastih vrhov.
Rezultate klasifikacije smo kartografsko predstavili, s čimer smo dosegli peti cilj.
Največ kopastih vrhov je bilo zaznanih na Nanoški planoti, kar 160, od tega smo jih 108
označili za kope, s čimer je Nanos tudi najbolj rebrasto območje, kar dokazuje tudi ovalnost
kopastih vrhov. Rebrasti kopasti vrhovi se pogosteje pojavljajo na višjih predelih, kar
nakazuje, da je njihova oblika verjetno pogojena z intenzivnejšo tektoniko teh predelov. Gre
za obsežje, kjer smo zaznali tudi največ kopastih grozdov, kar 26, polovica se jih pojavi v
obliki kopastega hrbta. Najmanj kopastih vrhov pa smo zaznali v jugovzhodni Beli Krajini,
zgolj 58. Najvišji kopasti vrhovi se pojavljajo na stiku Notranjskega podolja in Blok, v
povprečju merijo 26,121 m, povprečje za vsa območja skupaj pa znaša 25,783 m. Najvišji
kopasti vrh, ki smo ga zaznali, je 127,4 m visoka Velika Plešivica na območju Bukovja.
Najbolj strma pobočja kopastih vrhov ima Nanos, kjer povprečni naklon kopastega vrha znaša
17,559°, najbolj položni so belokranjski vrhovi s povprečnim naklonom 8,5°. Opazili smo, da
so najmanjši nakloni v Beli Krajini, na območju Zgornje Pivke in na Notranjskem podolju.
Nižje naklone na uravnanih območjih si lahko razlagamo z načinom razvoja kopastih vrhov.
Vrhovi, ki se locirajo na območjih z globoko vadozno cono, imajo večje naklone. Vmesne
globeli se vertikalno poglabljajo, s tem pa se vrhovi relativno višajo, saj je poglabljanje kotanj
intenzivnejše od mehanskega in korozivnega preoblikovanja vrhov. Ko dno globeli doseže
epifreatično cono, se poglabljanje zaključi. Kopasti vrhovi so od trenutka, ko se poglabljanje
zaključi, pogojeni zgolj z mehaničnim in korozivnim preoblikovanjem, kar privede do
položnejših naklonov pobočij. Dodaten razlog ja večje naklone na višjih predelih je tektonika,
ki je tam intenzivnejša kot na uravnavah.
Na vseh območjih prevladujejo dinarsko usmerjeni vrhovi. Zgolj na območju Zgornje Pivke
in zahodnih Javornikov se pojavi večje število vrhov, ki so prečno usmerjeni glede na
dinarsko smer, vendar so dinarsko usmerjeni vrhovi še vedno številčnejši. Slemenitev
nakazuje na povezavo z geološko zgradbo.
Najvišji vrhovi so praviloma vedno kope. Na vseh območjih se je izkazalo, da so kope v
povprečju višje in večje od reber. Kopasti grozdi so najvišji na območju Zgornje Pivke in
zahodnih Javornikov. Loniški hrbet je najvišji z višino 148,9 m. Najnižji kopasti grozdi se
nahajajo v Beli Krajini. Povprečni nakloni grozdov so na vseh območjih večji od povprečnih
naklonov kopastih vrhov. Z morfometrično analizo rezultatov smo izpolnili šesti cilj.
Tri oblike smo tudi podrobneje analizirali. Z analizo vzhodnega vrha Završja smo ugotovili,
da kopasti vrh sestavlja dolomit. Ker smo se o temu želeli prepričati, smo opravili terenski
preizkus s klorovodikovo kislino, kjer smo potrdili, da vrh verjetno res tvori dolomit. Z
obiskom terena smo dosegli sedmi cilj. Na geološki karti je prikazano, da območje tvori
triasni glavni dolomit, vendar gre za starejše kartografsko gradivo, ki je pogosto nenatančno.
Za natančno določitev kamnine bi bila potrebna mineraloška analiza. Tretjo hipotezo
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»Kopasti vrhovi se pojavljajo tudi na dolomitu« lahko delno potrdimo, saj natančna
mineraloška sestava dolomita ni znana. Obstaja možnost, da je dolomit na območju manj
dolomitiziran apnenec, kar bi lahko privedlo do nastanka kopastih vrhov na dolomitu.
Po morfometrični analizi smo se odločili za ovrednotenje uporabljenih podatkov in metod ter
dobljenih rezultatov in tako izpolnili osmi cilj. Uporabljen DMV lahko glede na ločljivost
opredelimo za nenatančnega, saj višine lahko odstopajo tudi za 3 metre. Ker gre za preizkus
metode in za zaznavanje relativno velikih geomorfoloških oblik lahko s tem opravičujemo
tudi njegovo uporabo. Uporabljena metoda je primerna, saj gre za avtomatiziran postopek s
katerim zmanjšamo vpliv subjektivnosti in časovne potratnosti. Največja pomanjkljivost
metode je nujno vmesno urejanje sloja, saj v nekaterih primerih najvišji vrhovi grozdov niso
bili zaznani. Rezultat dobljen na območje Zgornje Pivke smo primerjali s Stepišnikovim
(2017) kartiranjem. Izkazalo se je, da se ujema 87,87 % vzpetin, kar je zadovoljiva
natančnost. Problem primerjave je, da Stepišnik ni podal nobenih kriterijev, na podlagi katerih
je opredeljeval kopaste vrhove.
Z dobljenimi ugotovitvami lahko Habičevo (1968, 1980) definicijo kopastega nekoliko
priredimo. Kopasti kras je tip površja, kjer se dvigujejo kraške vzpetine. Te vzpetine se lahko
dvigujejo osamljeno na kraških ravnikih ali pa iz skupne osnove na višjem svetu. Vrhovi, ki
imajo skupno osnovo tvorijo grozde. Ti grozdi so lahko kompaktni in spominjajo fengconge
ali cockpite, vrhovi se lahko pojavljajo tudi v nizu v obliki hrbtov. Terminu greben bi se v
krasoslovni literaturi morali odslej izogibati, saj predstavlja geomorfološko obliko značilno za
fluvialni relief. Oblika kopastih vrhov v tlorisu se lahko razlikuje in ni nujno ovalna. Poznamo
rebraste kopaste vrhove, ki so značilni za višje kraške predele in pravilno kopasto oblikovane
vrhove, ki so precej pogostejši in višji. Njihov vrh je lahko oblikovan stožčasto ali zaobljeno.
Nakloni vrhov se razlikujejo, vendar v splošnem velja, da imajo vrhovi, katerih vznožje se
nahaja v epifreatični coni, nižje naklone zaradi prevlade mehanskega in korozivnega
preoblikovanja ter manj aktivne tektonike. Kopasto površje se pojavlja tako na apnencu, kot
tudi dolomitu, vendar natančna mineralna sestava dolomita, na kateremu se pojavlja, ni znana.
Verjetno gre za manj dolomitiziran apnenec. Geneza kopastih vrhov nam še ni najbolj znana.
Najbolj je sprejeta Habičeva (1968, 1980) teorija, ki temelji na klimatski geomorfologiji,
vendar bi jo bilo smotrno vzeti z rezervo.
Raziskava odpira številna nova vprašanja in raziskovalne izzive. Postopke uporabljene v
nalogi smo sestavili v ModelBuilder-ju. Ker gre za procesorsko in časovno zahteven
postopek, bi ga bilo smiselno zapisati v programskem jeziku, kot je na primer Python. V
prihodnje bi bilo pametno uporabili DMV z ločljivost 1 meter, kar bi seveda dalo bolj
verodostojne rezultate. Rezultate pridobljene z LIDARskim snemanjem bi nato lahko
primerjali z rezultati, ki smo jih dobili v naši raziskavi. Eno izmed možnih raziskovalnih
vprašanj je tudi kako je pleistocenska poledenitev vplivala na kopasti kras, saj smo izbrali
območja, kjer poledenitve ni bilo. Obstaja tudi možnost razvoja nove metode zaznavanja
vrhov, kjer bi se rezultate lahko primerjalo in izpostavilo primernejšo metodo. Ena izmed
možnosti nadaljnjih raziskav na področju je iskanje kotanj, ki bi ustrezale cockpitom, kjer bi
ponovno lahko uporabili GIS orodja in postopek nato avtomatizirali. Ker smo ugotovili, da se
kopasti vrhovi pojavljajo tudi na dolomitu, bi bilo smotrno podrobneje primerjati
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morfometrične lastnosti apnenčastih in dolomitnih kopastih vrhov. Na enem izmed območij,
ki smo jih analizirali, bi bilo smiselno narediti terensko raziskavo na temo kopastega krasa in
rezultate primerjati. Seveda pa obstaja še vrsta lokacij, kjer kopasti kras ostaja povsem ne
proučevan.
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8. Summary
Geomorphological research is mostly done by field work, but with the development of
geographical information systems, remote research is becoming a popular trend in explaining
the characteristics of Earth’s surface. The main goal of this study is to recognise cone karst
landforms, classify them and automate the steps of recognition and classification in ArcMap
10.4.1 ModelBuilder.
The algorithm is based on inverted DEM, where cone hills become a depression. A DEM with
a 5-meter resolution was used. ArcMap’s tool Fill was used to fill the depressions. The filled
depressions were then isolated and vectorised. The results of cone karst recognition were
arranged manually. In some occasions, the tallest hill of a common base was not recognized.
Thus, it was added additionally using the closed contour line principal. Cone hills were
classified into two groups depending on their elongation by using the ratio axes of inner
laying contours. If the ratio was higher or equal to 0.5, the cone hill was identified as a regular
cone hill. If the ratio was lower, the cone hill was identified as a rib, due to its elongated
shape. A classification of hills on a common base was also made. The landform where
multiple hills are situated on a common base was named a cluster. Clusters, due to their linear
positioning, were divided into a subtype called a cone ridge. Cone hill classification was
automated, while the cone ridges were selected manually. An algorithm for the base and hill
shapefile separation was also created. Based on vadose zone depth, four study areas were
chosen. Nanos’ vadose zone depth was recognised as the deepest. Additionally, a category for
roundly shaped hills that are lower than 10 meters was made, due to the fact that cone hills
measure 10 meters or more in height. The landform that is lower than 10 meters and is
roundly shaped was named a hump. Bela Krajina is a karst plain with a shallow vadose zone
depth. Upper Pivka with western Javorniki and Notranjsko podolje with Bloke both have
shallow and deep vadose zones.
The classification results show that Nanos has the most cone karst landforms. 108 regular
cone hills, 52 ribs and 26 cone clusters were detected, half of which were identified as cone
ridges. Southeast Bela Krajina was identified as the area with the least cone hills (58). On
average, the tallest cone hills are situated in Southwest Bloke and Notranjsko podolje with an
average height of 26.121 m. However, the tallest cone hill is found in Southeastern Bela
Krajina. The height of Velika Plešivica equals 127.4 m. The steepest slopes were also
identified on Nanos, with the average slope of 17.559°. Morphometric analysis shows that, in
general, the ribs are smaller in height and area when compared to regular cone hills. The
slopes of clusters in areas where cone hills are not situated are in average steeper than cone
hill slopes. Lonica cluster in Upper Pivka region is the tallest with the height of 148.9 m.
Clusters in Upper Pivka and western Javorniki are the tallest in average.
A cone hill in Bloke was analysed separately. It was discovered that it consists of dolomite.
The lithology of the hill was examined on field. Cone hills are not necessarily located on
limestone, but can also be located on dolomite. The slopes of the dolomite cone hill are more
gradual than the average slope of the area.
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The results were compared to field work results. 87.87 % of the cone landforms were
detected. 9 additional landforms were detected with remote research. One of the problems of
this research is the used data. The DEM has a resolution of 5 meters, but the altitude accuracy
can be off by as much as 3 meters. For further research DEM with a 1 meter resolution should
be used. The algorithms used should be written in Python in the future for faster execution.
This study opens many new research questions. Dolomite and limestone cone karst
differences should be further analysed. The influence of the Pleistocene ice age on cone hills
morphology and development in unknown. A similar algorithm and analysis for cockpits in
Slovenia should be done. The results can then be compared to Jamaica’s cockpits. Slovenia
and the wider area of Dinaric karst still holds a lot of cone karst areas that are completely
unresearched.
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