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Izvleček: Morfogeneza spodmolov v Slovenski Istri
Spodmoli so vdolbine v navpičnih stenah pod previsi, ki navadno ne dosegajo dimenzij jam,
njihova širina pa je večja od globine. V celoti so izpostavljeni zunanjim vplivom. V
Slovenski Istri se pojavljajo v stenah, zgrajenih iz eocenskih alveolinsko-numulitnih
apnencev. Najdemo jih v podrivnem pasu Kraškega roba in v dolini reke Dragonje, ki ni del
podrivnega pasu. Podnebje območja je submediteransko, spodmoli imajo povečini J‒JZ
ekspozicijo, njihove stene pa prekrivajo številni lehnjakasti kapniki.
Naš namen je bil geomorfološka preučitev spodmolov v Slovenski Istri in morfogenetska
interpretacija. Izvedli smo morfografsko, morfometrično (analiza 3D modela spodmolov) in
morfostrukturno analizo spodmolov (analiza mehanskih značilnosti kamnin, analiza
geokemičnih značilnosti kamnin, analiza poroznosti kamnin) ter analizo mikroklimatskih
značilnosti lokacij s spodmoli, dodatno smo naredili analizo kemičnih lastnosti vode v
spodmolih. Za detajlno raziskavo smo izbrali dve lokaciji – Veliki Badin pri Sočergi in Stena
v dolini Dragonje.
Glede na naša preučevanja spodmoli začnejo nastajati na stiku apnenčastih plasti z različnimi
litološkimi značilnostmi, pri čemer je ena od plasti manj odporna na razpadanje. Procesi
nastanka predstavljajo kombinacijo kemičnega in mehanskega preperevanja, pri njihovem
razvoju pa sodelujejo tudi denudacijski in graviklastični procesi. V začetni fazi nastane s
kemičnim preperevanjem na stiku plasti začetna zajeda, razvoj spodmolov pa se nadaljuje z
mehanskim preperevanjem, ki s sledenjem nezveznostim v kamnini (lezikam in razpokam)
oblikuje spodmole. Preperevanje poteka pod vplivom različnih dejavnikov: prisotnosti
organizmov, ekspozicije ter mikroklimatskih dejavnikov (visoke in nizke temperature, vlaga).
Spodmoli rastejo v steno z delovanjem notranjih napetosti v kamnini, zaradi česar ohranjajo
obliko, ki je najbolj stabilna. Razvoj poteka vse do podrtja stropa, s čimer se začne nov cikel
nastanka spodmolov. Ker nastajajo s sodelovanjem različnih procesov, jih štejemo za
poligenetske reliefne oblike.
Ključne besede: geomorfologija, morfogeneza, geomorfni procesi, preperevanje, reliefne
oblike, spodmol, Slovenska Istra, Veliki Badin, Stena v dolini Dragonje
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Abstract: Morphogenesis of rock shelters in Slovenian Istria
Rock shelters (or abris) are indentations formed in rock faces/cliffs, which usually do not
reach the dimensions of the caves, and their width is larger than their depth. They are fully
exposed to exterior environmental influences. In Slovenian Istria these landforms occur in
two areas: Kraški rob (Karst edge) and Dragonja river valley. Both locations represent
alveoline-nummulitic limestone outcrops, either as part of subthrusting belt of AdriaticApulian foreland underneath External Dinarides or as part of the undeformed part of the
foreland. The climate of the area is sub-Mediterranean, most of the rock shelters are facing
towards South and Southwest direction, and on the walls and roofs of rock shelters numerous
tufaceous speleothems can be found.
The methodology of the research was based on morphographic, morphometric (rock shelters'
3D model analysis) and morphostructural analysis (analysis of mechanical rock properties,
analysis of geochemical rock properties, analysis of rock porosity), microclimatic analysis of
rock shelter locations, and additional water chemistry analysis of water sampled in rock
shelters. Based on previous analyses morphogenetic interpetation of rock shelters was done.
The two locations we studied in detail were rock shelters of Veliki Badin (Karst edge) and
rock shelters of Stena (Dragonja Valley). According to our research we attribute the
beginning of the rock shelters’ formation to the limestone-limestone contact, where small
lithological differences between limestone beds are present, thus one of the beds is less
resistant to rock decay. The formation processes present a combination of chemical and
mechanical weathering, and also denudation and slope processes. In the first formation phase
leading process is chemical weathering, which creates an initial cavity at the bed contact. In
the latter phases rock shelters are developed with mechanical weathering following
discontinuities (bedding planes and fractures), which define rock shelter shape. Weathering is
under the influence of different environmental factors: organisms, which colonize rock
shelters’ walls, relief aspect and microclimatic factors (high temperatures, frost and
moisture). Rock shelter expansion into rock face is controlled by rock stress, which works in
favor of creating the most stable (concave) shape of rock shelters. This shape makes them
stable until the point their roof is collapsed and the formation cycle is again at the beginning.
As rock shelters are formed with a combination of geomorphic processes, they can be
considered as a polygenetic landform.
Keywords: geomorphology, morphogenesis, geomorphic processes, weathering, rock decay,
landform, rock shelter, notch, Slovenian Istria, Veliki Badin, Stena, Dragonja Valley
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1 Uvod
V Slovenski Istri se pojavljajo številni spodmoli. V literaturi zaenkrat še ni poenotenja glede
uporabe pojma ”spodmol”, sami pa s tem pojmom opisujemo vdolbine v navpičnih stenah
pod previsi, ki navadno ne dosegajo dimenzij jam, njihova širina pa je večja od globine. V
celoti so izpostavljeni zunanjim vplivom.
Spodmole v Slovenski Istri najdemo na Kraškem robu in v dolini reke Dragonje. Pojavljajo
se v stenah, zgrajenih iz eocenskih alveolinsko-numulitnih apnencev. Podnebje območja je
submediteransko, spodmoli pa se nahajajo v območju tako zalednega kot obalnega zmerno
sredozemskega podnebja (Ogrin in sod., 2012). Spodmoli imajo povečini J-JZ ekspozicijo in
posledično veliko osončenost. Njihove stene navadno prekrivajo številni lehnjakasti kapniki.
Nastanek spodmolov v Slovenski Istri do sedaj še ni bil zadostno pojasnjen, so se pa v
slovenski literaturi glede nastanka pojavljale številne paradigme: nastanek z rečno erozijo
(Orožen Adamič, 1980; Gogala, 2007), z abrazijo (Orožen Adamič, 1980), z mehanskim
preperevanjem (Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; Grmovšek, 2001), s kombinacijo delovanja
mehanskega preperevanja, korozije in denudacije (Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993;
Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011) in z erozijskim odprtjem nekdanjih jamskih prostorov
(Gogala, 2007). Dosedanja literatura o spodmolih v Slovenski Istri je sicer ponudila številne
paradigme o njihovem nastanku, konkretnih raziskav, ki bi te paradigme tudi preverile, pa
praktično ni bilo na voljo.
Poleg omenjenih paradigem poznamo iz tuje literature še druge možne procese nastanka
spodmolov: speleogeneza s hidrotermalno vodo (Klimchouk in sod., 2017), votlinasto
preperevanje (Mol, Viles, 2010; 2011), nastanek z erozijo prenikajoče vode (Smith, 1978) in
kombinacijo kemičnega, mehanskega in biogenega preperevanja (selektivno preperevanje)
(Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin, 2015). Ker se v zvezi s spodmoli pojavljajo različne teorije
o njihovem nastanku, je na mestu vprašanje, če lahko spodmole štejemo za poligenetske
oblike, ki nastanejo z delovanjem različnih procesov v različnih geoloških in klimatskih
okoljih.
Namen naše raziskave je sistematično preučiti spodmole in procese, ki so oblikovali in
preoblikovali spodmole. Pri tem želimo pojasniti delovanje in dinamiko procesov, ki
privedejo do njihovega nastanka in ugotoviti, ali gre pri oblikovanju spodmolov za oblike, ki
lahko nastanejo z različnimi procesi oziroma če so poligenetskega nastanka.
Namen doktorske raziskave je geomorfološka preučitev spodmolov v Slovenski Istri in
njihova morfogenetska interpretacija. Za dosego namena raziskave smo si zastavili sledeče
cilje:
- pregled in kritično ovrednotenje dosedanje literature o nastanku in preoblikovanju
spodmolov
- morfografska analiza spodmolov in skalnih sten, v katerih se spodmoli nahajajo
- morfometrična analiza spodmolov, v okviru katere je bila izvedena 3D analiza
spodmolov
- morfostrukturna analiza spodmolov, v okviru katere so bile izvedene analiza
mehanskih značilnosti kamnin v spodmolih, analiza geokemičnih značilnosti kamnin
v spodmolih in analiza poroznosti kamnin v spodmolih
- tipizacija spodmolov
- analiza mikroklimatskih značilnosti lokacij s spodmoli
- morfogenetska interpretacija spodmolov
7

2 Metode preučevanja
2.1 Izbor lokacij za raziskavo
Za detajlno raziskavo smo izbrali spodmole na lokacijah Veliki Badin in Stena v dolini
Dragonje. Razlogi, da smo se med vsemi možnimi lokacijami s spodmoli v stenah Kraškega
roba odločili ravno za spodmole na Velikem Badinu, so sledeči: spodmoli na Velikem
Badinu predstavljajo največje spodmole v Slovenski Istri, nahajajo se znotraj podrivnega
pasu in predstavljajo primer spodmolov v tem pasu. Za razliko od drugih primerov so lahko
dostopni, saj se večinoma nahajajo na dnu skalnih sten, dostop do njih ni v celoti oviran
zaradi naravovarstvenih razlogov (primer stena Štrkljevica (PZS, 2004)) in niso namenjeni
športnemu plezanju (primer stena Mišja peč (Mišja peč, 2015)). Spodmol Stena v dolini
Dragonje je bil izbran kot primer spodmola, ki ni del podrivnega pasu Kraškega roba.

Slika 1: Lega izbranih lokacij za raziskavo spodmolov – Veliki Badin in Stena v dolini Dragonje.

2.2 Pregled in kritično ovrednotenje dosedanje literature o nastanku in
preoblikovanju spodmolov
Z namenom ugotoviti, kaj je bilo do sedaj znanega o spodmolih tako na splošno kot v
Slovenski Istri, smo pregledali in kritično ovrednotili vso relevantno literaturo. V slovarjih
smo pregledali in primerjali obstoječe definicije pojma spodmol ter preverili ustreznost
definicij za reliefne oblike, ki smo jih preučevali. S pregledom geomorfološke in delno tudi
8

arheološke literature, v kateri zasledimo številne raziskave spodmolov, smo pridobili
spoznanja o spodmolih na splošno, poudarek pa je bil na geomorfnih procesih, s katerimi
spodmoli nastajajo in ki jih preoblikujejo. Za Slovensko Istro smo pregledali literaturo o
geoloških in klimatskih značilnostih območja ter predhodne raziskave spodmolov na tem
območju. Izkazalo se je, da so se v zvezi z nastankom spodmolov v Slovenski Istri v
preteklosti pojavljale številne paradigme, ki pa ne temeljijo na sistematičnih in podrobnih
geomorfoloških, klimatskih ali geoloških analizah. Vsekakor pa so predhodna spoznanja o
spodmolih v Slovenski Istri predstavljala izhodišča za našo raziskavo.

2.3 Morfografska analiza spodmolov in sten, v katerih se pojavljajo
Z namenom prepoznavanja tako makro- kot mikroizoblikovanosti spodmolov ter prisotnosti
geomorfnih procesov na njihovih stenah, smo izvedli morfografsko analizo na lokacijah.
Detajlno smo preučili morfografske značilnosti spodmolov, skalnih sten, v katerih se
pojavljajo, in njihovo okolico ter zabeležili njihove značilnosti. Pozorni smo bili na
značilnosti posameznih delov spodmolov (dno, zadnja stena, strop) in vidne sledi
preperevanja – razpadanja notranjosti spodmolov, pa tudi sten nad njimi. Za prostorsko
umestitev in identifikacijo posameznih oblik smo uporabili obstoječo literaturo (Habič in
sod., 1983; Kunaver, Ogrin, 1992; Natek in sod., 1993; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007;
Placer in sod., 2011; Štefančič, 2012), digitalno topografsko karto in ortofoto posnetke
(Geopedia, 2013). Nadmorske višine sten s spodmoli smo določili z uporabo GPS naprave,
njihove dolžine pa s pomočjo ortofoto posnetkov. Dimenzije posameznih odpadlih kosov
kamnine za pridobitev splošne ocene njihove velikosti smo merili s tračnim metrom.
Fotografirali smo tako spodmole kot tudi okolico, fotografije pa uporabili tudi za nadaljne
analize. S pomočjo kompasa smo določili ekspozicijo posameznih spodmolov. Analiza oblike
spodmolov je služila kot podlaga za morfometrično analizo spodmolov, saj smo meritve
izvajali na podlagi predhodno ugotovljenih morfografskih značilnosti (primer: več meritev na
vhodu v velike spodmole na Velikem Badinu, merjenje spodmola v Steni po odsekih).
Po zgledu Kranjca (1983) smo želeli izvesti tudi analizo mehanskega preperevanja v
spodmolih. Kranjc je namreč preučeval mehansko razpadanje kamnine zaradi zmrzovanja
(zmrzovanje-taljenje – prehodi temperature preko 0° C) in temperaturnih sprememb (krčenješirjenje) na jamskem vhodu, mi pa smo želeli izvesti podobne meritve v notranjosti
spodmolov. Kranjc je meritve izvajal tako, da je na plastični ponjavi zbiral odpadel material s
sten. Žal se je izkazalo, da sta obe lokaciji neprimerni za izvedbo takšnih meritev, saj zaradi
obiskov posameznikov in skupin ljudi meritve ne bi mogle potekati brez težav, kot so v
primeru Kranjca, ki jih je izvajal v zaklenjeni jami. V določeni fazi merjenja sta iz lokacij
izginili ponjavi (verjetno ju je odnesel nekdo od obiskovalcev), zato smo se odločili, da v
takšnih pogojih ne nadaljujemo s preučevanji, saj ne bi mogli dobiti pravih rezultatov. Poleg
tega nismo mogli vplivati na to, da na novo postavljeni ponjavi ponovno ne izgineta.

2.4 Morfometrična analiza spodmolov
Za pridobitev podatkov o dimenzijah spodmolov smo na na izbranih lokacijah opravili
meritve spodmolov z laserskim merilnikom Leica DISTO D8, pri čemer smo meritve opravili
pod robnim delom stropa oziroma na tako imenovani meji cone kapljanja (drip line). Z
naklonomerom smo izmerili naklone posameznih delov spodmolov. Spodmole na Velikem
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Badinu smo preučili tudi s pomočjo izdelave 3D modela spodmolov. Vse naše izmere smo
primerjali s predhodnimi podatki, navedenimi v literaturi o spodmolih v Slovenski Istri.
Na Velikem Badinu smo z laserskim merilnikom opravili meritve spodmolov v zgornji steni
(največji spodmoli), kjer so meje med posameznimi spodmoli določale vmesne pregrade, in v
stranski ter spodnji steni, kjer se nahajajo manjši spodmoli. Izmerili smo spodmole, v katere
smo lahko vstopili, tako da smo izpustili spodmole, ki so višje na stenah in nam niso bili
dostopni. Ker zgornja skalna stena Velikega Badina tone proti jugu (smer Buzet), temu pa
sledi strop spodmolov, smo opravili več meritev višine na vzdolžnem profilu, da bi dobili čim
bolj jasno sliko dimenzij na vhodu. Več meritev smo opravili tudi za določanje globine
(merjeno od vhoda do zadnje stene). Ker so spodmoli zaradi zaobljenosti ob zadnji steni ožji
kot na vhodu, smo opravili tudi dve meritvi širine – na vhodu in v notranjosti. Na podlagi
rezultatov smo izračunali tudi povprečne dimenzije, da smo dobili splošno sliko o velikosti
spodmolov.
Spodmoli v stranski steni Velikega Badina in spodmoli v spodnji steni so manjši, plitvejši in
imajo bolj enostavno notranjost od spodmolov na zgornji steni. Njihov strop se ne spušča kot
v spodmolih v zgornji steni, tako da nismo izvedli meritev po profilu, ampak imamo le eno
meritev za vsako od dimenzij spodmolov. Izjema je višina pri enem spodmolu (spodmol v
spodnji steni 2), kjer smo naredili dve meritvi višine, saj strop ni enakomeren, predstavljena
pa je povprečna vrednost.
Kot osnovo za preučitev strukturnih značilnosti spodmolov na Velikem Badinu smo imeli na
voljo rezultate geološkega kartiranja, ki ga je izvedla Štefančič (2012). Kljub njenemu delu in
našemu preučevanju na terenu so zaradi kompleksnega narivnega dogajanja na lokaciji in
zabrisanja značilnosti sten (tako z raztezanjem spodmolov v steno kot s sloji, ki jih tvorijo
tintenstriche – ”črnikasti biofilm(i) fototrofnih mikroorganizmov, pretežno cianobakterij”
(Mulec, 2017, str. 342), in lehnjak) ostale določene nejasnosti glede strukturnih značilnosti
sten, še posebej zgornje stene. Odločili smo se, da si pomagamo s fotogrametrijo, in sicer z
izdelavo 3D modela spodmolov v zgornji steni Velikega Badina, pri čemer smo uporabili
fotografije spodmolov, narejene z brezpilotnim letalnikom (dron) DJI Phantom 3 Pro, in
fotografije, narejene iz tal. Da smo lahko izdelali 3D model, smo morali fotografije umestiti v
prostorski koordinatni sistem. V ta namen smo na lokaciji potrebovali oslonilne točke –
točke, ki imajo znani koordinati horizontalnega položaja in koordinato nadmorske višine
(Geavis, 2018). Položaj točk smo določali s pomočjo GNSS sprejemnikov Sokkia GRX2.
Eden od sprejemnikov je bil lociran na točki z znanimi koordinatami (bazna postaja), z
drugim smo določali položaje oslonilnih točk, ki smo jih postavili na lokaciji (RTK metoda
izmere) (Geoservis, 2018). Ker je teren razgiban, smo na tla postavili 18 oslonilnih točk, tako
pod kot nad spodmoli. Lokacijo točk je med letom po zraku posnel dron. Pri določanju
položaja točk so se pojavljali problemi pri njihovem lociranju v bližini spodmolov, ki so
delno prekrivali nebo, zato je bilo potrebnih več poskusov, da smo lahko izvedli lociranje.
Fotografije s terena smo obdelali v programu Agisoft PhotoScan. Analiza posnetkov,
narejenih z dronom, je pokazala, da je bilo prekrivanje fotografij odlično in da so se oslonilne
točke na posnetkih, narejenih z dronom, dobro videle. Fotografijam iz zraka smo dodali še
fotografije iz tal in avtomatsko pozicioniraje posnetkov je bilo skoraj 100% uspešno
(programu ni uspelo umestiti le 5 posnetkov, narejenih z dronom). Na modelu je bilo
potrebno ročno referencirati oslonilne točke, saj so bile za avtomatično prepoznavanje
premajhne – program je od 18 točk na 255 posnetkih z dronom zaznal le 2 točki. Večina
oslonilnih točk je imela centimetrsko natančnost 3D položaja, pri čemer je bila vključena tudi
napaka pri ročnem pozicioniraju točk na fotografijah. Informativno smo pogledali še
nenatančnost položaja drona glede na koordinate, ki jih je sporočal njegov vgrajen GPS.
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Izkazalo se je, da je horizontalna napaka majhna, večinoma okoli 1 – 2 m. Naslednja faza je
bila računanje oblaka točk, ki smo ga pretvorili v trikotniško mrežo za končni prikaz modela.
Model smo analizirali v programu GOCAD. 3D model spodmolov nam je omogočil preučitev
spodmolov z vseh strani, z njim pa smo lahko tudi dodatno analizirali morfografske
značilnosti spodmolov in naredili prečne profile spodmolov. Z izdelavo 3D modela smo bolj
natančno določili tudi naklon stropa spodmolov.
V Steni v dolini Dragonje se spodmol s prekinitvami vleče po celotni dolžini stene, tako da
smo meritve z laserskim merilnikom izvedli na več odsekih. Ker spodmol nima stranskih
sten, kot spodmoli na Velikem Badinu, so nam pri izmeri dolžine posameznih odsekov
pomagali kolegi, ki so se postavili v spodmol in tako predstavljali ”mejo” med odseki.
Težave smo imeli z razmejevanjem levih odsekov Stene (smer Sečovlje), kjer steno prerašča
vegetacija in so prisotne tudi prekinitve. Na teh dveh odsekih smo izmerili le višine in
globine, okvirne dolžine odsekov pa smo razbrali iz digitalnega ortofoto posnetka (Geopedia,
2013). Težave je povzročala tudi plitvost spodmolov na določenih odsekih, kjer ni izrazitega
stropa. Višina je bila tako določena na podlagi linije, ki se vleče čez celoten spodmol in v bolj
globljih odsekih predstavlja strop. Dimenzije so rezultat povprečnih vrednosti posameznih
meritev.
Strukturne značilnosti Stene smo prepoznali z opazovanjem stene in merjenjem vpadov
plasti, tako da ni bila potrebna izdelava 3D modela.
Ugotovitve, pridobljene z analizo osnovnih strukturnih značilnosti sten (pomen lezik), so
služile kot izhodišče za nadaljnje morfostrukturne analize – analizo mehanskih značilnostih
kamnin in analizo geokemičnih značilnosti kamnin v spodmolih. Združene ugotovitve,
pridobljene z morfografsko, morfometrično in morfostrukturno analizo spodmolov, so nam
služile kot podlaga njihovo tipizacijo.

2.5 Morfostrukturna analiza spodmolov
2.5.1

Analiza mehanskih značilnosti kamnin v spodmolih

Z namenom ugotoviti, ali obstaja razlika med trdnostjo kamnine v posameznih delih sten
spodmolov, ki bi lahko kazala na šibkost določenih delov in s tem ”nagnjenost” k
preperevanju, smo izvedli meritve odpornosti sten na preperevanje (metoda udarnega kladiva
(Kumar, 2018)) oz. meritve tlačne trdnosti kamnin. Tlačna trdnost je odpornost proti tlačni
obremenitvi, ki jo kamnina prenese, preden se zdrobi. Večje vrednosti kažejo na večjo
odpornost kamnin in posledično na večjo odpornost proti preperevanju in eroziji (Hrvatin,
2016, str. 88). Trdnost smo posredno določali z uporabo Schmidtovega kladiva (proizvajalec
Proceq, model N), pri čemer smo beležili vrednost odboja (R). Schmidtovo kladivo so
prvotno razvili za preučevanje kakovosti betona, njegova raba pa je vedno bolj razširjena
med geomorfologi (Goudie, 2006). Pri preučevanju spodmolov so ga uporabili tudi Shtober–
Zisu, Amasha in Frumkin (2015). Uporabili smo model RockSchmidt, ki je bil razvit za
testiranje kamnine (Proceq, 2018). Vrednost odbojev (R) se uporablja tako pri klasifikaciji
tipov kamnin (mehkejše kamnine imajo nižje vrednosti odbojev kot trdnejše) kot tudi za
stopnje preperevanja (manjša vrednost odbojev pomeni bolj preperelo kamnino) (Goudie,
2006). Sicer smo v osnovi primerjali rezultate odbojev (R), vrednosti pa smo tudi pretvorili v
običajno mersko enoto za tlačno trdnost (MPa) po naslednji formuli: t.t. = 0,0465R2 0,1756R + 27,682 (formula po Torabi, Ataei, Javanshir, 2010).
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Meritve smo na lokaciji Veliki Badin opravili v velikih spodmolih št. 3 – 6, pri čemer smo
merili po profilih na stiku med dnom in zadnjo steno, kjer smo meritve izvedli z
upoštevanjem predhodih ugotovitev, pridobljenih z analizo 3D modela, tako da smo merili
odboje tako nad kot pod leziko. Izmerili smo tudi odboje na nerazpadlih ostankih na dnu.
Meritev na stropu in steni nad stropom zaradi višine in prepadnosti sten nismo mogli opraviti.
Na lokaciji Stena smo meritve po profilu opravili v delu z izrazitim spodmolom. Tudi tu
nismo mogli izmeriti odbojev na stropu po profilu, smo pa ločeno opravili meritev odbojev z
vrha stene. Težave pri merjenju na Steni nam je predstavljala izrazita prekritost stene z
lehnjakom, saj je bilo težko najti dele stene, kjer bi lahko naredili izmero na matični kamnini.
Drugo težavo je predstavljalo merjenje odbojev na že na videz razpadlih delih spodmolov
(dno), kjer je bilo zaradi odlomov potrebno ponavljati meritve. Na vsaki od točk na profilih
smo izvedli 10 meritev, na podlagih katerih je bil narejen izračun povprečne vrednosti
odbojev z uporabo metode ASTM (izračun izvede kladivo samo). Rezultati so bili prikazani v
programu Rocklink. Predstavljene so povpečne vrednosti meritev za vsako od lokacij.
2.5.2

Analiza geokemičnih značilnosti kamnin v spodmolih (Stena)

Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015) so s testom potencialne topnosti kamnine v
posameznih delih sten spodmolov dokazali, da je kamnina v zajedenem delu spodmola
(zadnja stena) bolj topna kot na dnu in na stropu. Po njihovem zgledu smo tudi za naš primer
želeli izvedeti, ali je kamnina v določenih delih sten bolj nagnjena k raztapljanju, s čimer bi
spodbudila začetek zajedanja spodmola v steno. Na lokaciji Stena smo tako ob meritvah
odbojev s Schmidtovim kladivom po profilu (dno spodaj, dno pod leziko, nad leziko – zadnja
stena) hkrati pobrali tudi vzorce kamnine (jedra) za izvedbo testa njihove topnosti. Dodatno
smo kamnino vzorčili na stropu in na delu stene brez spodmola. Jedra smo pridobili z
vrtalnikom podjetja ASC scientific z diamantno vrtalno krono, premer jeder je bil 2,5 cm.
Vzorce smo v laboratoriju pripravili na test z žaganjem, da smo dobili približno enako obliko
in težo (4,4 g) vzorcev. Vzorce smo pri prvem testu potopili v 75 ml 5 %-ne HCl raztopine,
pri drugem pa v 75 ml 2,5 %-ne HCl raztopine. Reakcija je potekala 30 min, nato smo vzeli
vzorce iz raztopine, izprali z destilirano vodo, posušili v peči (30 min na 200 °C), stehtali in
dali nazaj v čaše za nadaljnje raztapljanje (drugi test s ponovljenim postopkom). Po 2 x 30
min raztapljanja so se vzorci skoraj popolnoma raztopili, zato smo lahko zaključili s testom.
Stehtali smo ostanke vzorcev in naredili izračun, koliko odstotkov posameznega vzorca je
bilo v dveh zaporednih testih raztopljenega. Podatke o topnosti vzorcev po profilih smo
primerjali med seboj, da bi ugotovili, če se pojavljajo podobne vrednosti na posameznem
delu profila, kar bi nakazovalo na večjo topnost kamnine v določenem delu stene. Ker za test
niso bili primerni vzorci iz vseh delov vzorčnih profilov (premajhna teža vzorca, razpadanje
na več delov ...), nismo mogli pridobiti vseh podatkov, kar je predstavljalo težavo pri
interpretaciji rezultatov.
Na lokaciji Veliki Badin vzorčenja nismo opravili, saj nismo imeli te možnosti.
2.5.3

Analiza poroznosti kamnine (Veliki Badin)

Na Velikem Badinu smo v sodelovanju z dr. Vesno Zalar Serjun, Zavod za gradbeništvo
Slovenije, dodatno naredili še analizo poroznosti kamnine, da bi ugotovili, ali se pojavlja
razlika v poroznosti med deli stene s spodmolom in brez njih. Test smo izvedli s pomočjo
živosrebrne porozimetrije. Metoda deluje tako, da iz vzorca kamnine najprej posrka zrak,
nato pa s pritiskom potisne v vzorec živo srebro, pri čemer se beleži tlak in volumen
intrudiranega živega srebra. Z analizo dobimo intruzivno-ekstruzivno krivljo, iz katere je
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možno izračunati strukturo por v vzorcu (Westermarck, 2000). Meritve smo izvedli z
AutoPore IV 9500 porozimetrom (Micrometrics) do tlaka 414 MPa. Za izračun porazdelitve
por smo uporabili Washburnova enačba, ob predpostavki kontaktnega kota 130°.
Ker analiza ni dala rezultatov, na podlagi katerih bi bilo smiselno narediti še dodatne analize
poroznosti, metode nismo uporabili za lokacijo Stena.

2.6 Analiza kemičnih lastnosti vode (Veliki Badin)
Ker v literaturi zasledimo domneve o vplivu korozije na preoblikovanje sten spodmolov
(Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993; Gerkšič, 2010), poleg tega smo pri morfografski
analizi sten spodmolov zasledili oblike, ki bi jih lahko pripisali delovanju korozije, smo želeli
izvedeti, ali se po stenah ob deževnih dneh steka nenasičena voda, ki bi jih lahko razjedala.
Na lokaciji Veliki Badin, kjer imajo spodmoli za razliko od spodmola v Steni izrazit strop,
skozi katerega ob deževnih dneh teče voda v curkih, smo na deževen dan opravili testen
odvzem vzorca vode, ki je pritekel iz stropa, za analizo kemičnih lastnosti vode. Zanimalo
nas je tudi, če bi v vodi zasledili prisotnost soli (NaCl), ki bi lahko spodbujala preperevanje
sten spodmolov. Veliki Badin je od morja oddaljen približno 23 km in vetrovi z obale bi
lahko prinesli sol, ki bi spodbujala preperevanje, podobno kot zasledimo v Avstraliji
(Twidale, Campbell, 2005). Pri analizi vode smo v ta namen ugotavljali pH, prevodnost,
slanost in trdote – karbonatno, celokupno, kalcijevo in magnezijevo.

2.7 Mikroklimatske analize lokacij s spodmoli
Ker se v povezavi z nastankom spodmolov omenjajo tako visoke (Kunaver, Ogrin, 1992;
Ogrin, 1995) kot nizke (Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011) temperature, smo izvedli meritve
temperatur. Plan je bil narediti meritve tako na lokaciji Veliki Badin kot Stena, pri čemer bi
merili tako temperature zraka kot temperature v sami skalni steni.
Za meritve nizkih temperatur smo uporabili elektronski registrator temperature zraka iButton
DS1922L (proizvajalec Maxim Integrated). Za registrator, imenovan tudi gumbek, v večjem
delu merilnega območja od –10 °C do +65 °C navaja proizvajalec razpon napake merjenja od
–0,5 °C do +0,6 °C, študije pa so pokazale, da napaka bistveno manjša od proizvajalčevih
mejnih vrednosti (Vertačnik, Sinjur, 2013). Za meritve temperature zraka smo izdelali zaklon
po navodilih Slovenskega meteorološkega foruma (Vertačnik, Sinjur, 2013), v katerega smo
namestili gumbek, zaklon pa postavili na drevo v bližini spodmolov. Za meritve temperatur v
steni smo izvrtali luknje v skalo, vanje postavili gumbek, luknjo pa zaprli s silikonskim
tesnilom. Meritve so potekale med 8.12.2014 in 3.3.2015 (170 dni), pri čemer so gumbki
merili v intervalu pol ure na 0,5 °C natančno.
Pri pobiranju gumbkov in pregledu meritev v programu OneWireViewer se je izkazalo, da je
meritve izvedel samo gumbek za merjenje temperature zraka na Velikem Badinu. Gumbek v
skali na Velikem Badinu je prenehal delovati (najverjetneje zaradi prisotnosti vode v steni),
gumbek na drevesu ob Steni meritev sploh ni opravljal, drugi gumbek na lokaciji pa je iz
stene izginil neznano kam. Temperature zraka za lokacijo Veliki Badin smo tako dobili na
podlagi meritev gumbka, za Steno pa smo meritve pridobili iz meteorološke postaje
Dragonja, ki se nahaja v vasi Dragonja (Agrometeorološki portal Slovenije, Dragonja, 2015)
v bližini Stene. Naredili smo še primerjavo s temperaturami na merilnih postajah Koštabona
(ARSO, Koštabona, 2015; podatki le do 11.1.2015) in letališče Portorož (ARSO, letališče
Portorož, 2015) ter Labor (Agrometeorološki portal Slovenije, Labor, 2015).
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Meritev visokih temperatur smo opravili 16.7.2015, pri čemer smo merili temperaturo zraka
in temperature sten spodmolov in njihove okolice na površini. Na Velikem Badinu so bile
izmere opravljene med 11:30 in 13:30, v Steni pa ob 16 h. Meritev temperature zraka smo
opravili tako, da smo živosrebrni termometer obesili v senco na drevo na višino 2 m, vedoč
da bo verjetno prišlo do napake v merjenju. Meritve smo zato za Steno preverili s pomočjo
podatkov in meteorološke postaje Dragonja (Agrometeorološki portal Slovenije, Dragonja,
2015). Za Veliki Badin v bližini ni meteorološke postaje, s katero bi lahko primerjali podatke,
zato smo za preverjanje naših meritev uporabili podatke iz merilnih postaj Labor
(Agrometeorološki portal Slovenije, Labor, 2015) in letališče Portorož (ARSO, letališče
Portorož, 2015), za katere smo že pri predhodnjem primerjanju z zimskimi meritvami na
Velikem Badinu videli, da ne prihaja do velikih odstopanj. Meritve temperature sten smo
opravili z laserskim IR termometrom (IR 260-85, proizvajalec Voltcraft), za katerega
proizvajalec navaja napako meritev ±2 %. ”Senzor na termometru zazna sevajočo, odbijajočo
in prepustno toplotno sevanje objekta, kar pretvori v temperaturno vrednost” (Navodila
proizvajalca, 2015, str. 5).

3 Pregled literature o spodmolih
V literaturi nastanek zajed/vdolbin v skalnih stenah, imenovanih spodmoli, povezujejo z
različnimi procesi: s preperevanjem, z abrazijo, rečno erozijo, s korozijo in tudi z vetrno
erozijo. V naši raziskavi se osredotočamo na spodmole, ki ne nastajajo na obalah zaradi
morske abrazije in v notranjosti zaradi rečne erozije, in tako sodijo med spodmole, ki so jih
opisali Shtober-Zisu, Amasha in Frumkin (2015). Gre za površinske reliefne oblike različnih
velikosti, za katere je značilna konkavna oblika v prerezu, sestavljeni pa so iz treh delov: dna,
zajede (zadnje stene) in stropa (slika 2). Nad njimi se navzgor nadaljuje ali strma stena ali
bolj položno pobočje.

Slika 2: Prerez skozi spodmol in njegovi sestavni deli: dno, zajeda (zadnja stena) in strop. Prirejeno po:
Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin (2015).

3.1 Definicija spodmola
Pri pregledu slovenske in tuje literature smo ugotovili, da ni enotne definicije pojma spodmol.
Imamo torej reliefno obliko, za katero sicer uporabljamo določeno poimenovanje, iz literature
pa ni povsem jasno razvidno, kaj natančno pojem spodmol pomeni. Po definicijah iz literature
namreč lahko pomeni tako krajšo vodoravno jamo kot tudi vdolbino v navpični steni, ki ni
jama. Nekatere definicije pod pojmom spodmol navajajo tudi abrazijsko spodjedo.
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V najstarejši literaturi, npr. pri Badjuri (1953) izraz spodmol sploh ne pomeni vdolbine v
navpični steni, ampak majhno izravnavo na povešenih gorskih hrbtih in slemenih, za katero
predlaga tudi izraze počivalo, ležica, leža, lega in tnalo. Spodmol naj bi namreč bil star bloški
smučarski izraz za takšno majhno izravnavo (Badjura, 1953). Po Badjuri bi bilo ustrezno
poimenovanje reliefne oblike, ki jo mi definiramo kot spodmol, lopa ali klonica. Lopa
pomeni preprost podves ali spodves, ki ”je naravno ali umetno v skalo vdobljeno mesto ob
stezi, poti” (Badjura, 1953, str. 295). Lopa je odprta, streho nad njo pa Badjura poimenuje
preves, prevesa ali skalni napušč. Badjura poleg lope opiše tudi zijavko, ki je ”manjša ali
večja duplina v skalovju s skoraj ravnim dnom” (Badjura, 1953, str. 295). Navede, da lahko
ime zijavka velja za vodoravne votline v stenah, v katerih ni možno stati pokonci, pa tudi za
prostornejše votline. Kot zijavki omeni Potočko zijavko in Betalov spodmol (Badjura, 1953).
Lope in zijavke torej ne enači, za razliko od kasnejših definicij, ki s pojmom spodmol
opisujejo tako jamo kot vdolbino v navpični steni.
V Slovenski kraški terminologiji (1973) je spodmol definiran kot krajša horizontalna jama s
širokim vhodom in kot ljudsko ime za jamo na Pivškem. Dodana je opomba, da termin ni v
splošni rabi v krasoslovju (Slovenska kraška terminologija, 1973, str. 26). Poleg slovenskega
poimenovanja so navedena še poimenovanja v srbskem (podkapina), hrvaškem (pećina),
angleškem (rock shelter, abri) in nemškem jeziku (Halbhöhle) (Slovenska kraška
terminologija, 1973, str. 26). V isti publikaciji zasledimo tudi francoski termin abri, za
katerega je navedeno, da je v mednarodni rabi in da gre za arheološki pojem. Abri pomeni
”skalni previs, ki ga je lahko izkoriščal človek za zavetje” (Slovenska kraška terminologija,
1973, str. 2). Gre za pol-jamo oziroma spodmol s širokim portalom. Med tujimi poimenovanji
za abri slovar navaja identične izraze kot pri spodmolu (srbsko: podkapina, angleško: rock
shelter), v nekaterih primerih doda nove izraze (nemško: Abri, Felsdach, Halbhöhle) in na
koncu še francosko poimenovanje: abri-sous roche (Slovenska kraška terminologija, 1973,
str. 2). Zanimivo pri teh definicijah je, da je pri izrazu spodmol napisano, da gre za jamo, med
angleškimi poimenovanji pa je poleg rock shelter naveden tudi abri, sam pojem abri pa je
opisan kot skalni previs oziroma pol-jama. Glede na tujo terminologijo, ki je navedena v
Slovenski kraški terminologiji (1973), bi lahko rekli, da gre za isto reliefno obliko, ki pa je
opisana enkrat kot jama drugič kot ne-jama.
V SSKJ (2000) obstaja izraz zavetje kot sopomenka pojma klonica, kar se sklada z
Badjurovim (1953) opisom zavetja v skali. Če bi se ohranil njegov izraz za poimenovanje
vdolbine v steni, ki ni jama, lahko pa služi kot zavetje, bi morda danes ločevali med
klonicami (zavetji pod previsi) in spodmoli (plitvimi jamami).
Habič, Kranjc in Gospodarič (1974) štejejo spodmol za vrsto jame. Skupaj s pojmom kevderc
ga zasledimo pri predstavitvi znakov za vrisovanje objektov na speleološko karto. Spodmol
po njihovem spada med suhe jame, njegova velikost pa je označena do 10 m.
Drugačno definicijo pojma zasledimo v Leksikonu Cankarjeve založbe Geografija, (1985, str.
219‒220), kjer je spodmol definiran kot ”duplina pod previsno skalno steno”, ki je nastala ”s
preperevanjem mehke kamnine pod tršimi plastmi”. Navedeno je, da pojem izhaja iz
geologije. V Leksikonu zasledimo tudi pojem abri, za katerega piše, da je ”krajša vodoravna
jama, ki jo je pračlovek izkoriščal za zavetje” (Geografija, Leksikon Cankarjeve založbe,
1985, str. 9). Gre torej za ravno obratne opise pojmov spodmol in abri, kot jih zasledimo v
Slovenski kraški terminologiji (1973).
Kranjc (1990) spodmol šteje za jamo, pri čemer sledi tipizaciji jam po Katastru jam JZS (Ekataster jam, 2014), ki izhaja iz nomenklature po Habiču, Kranjcu in Gospodariču (1974). V
angleščino ga je prevedel kot abri (Kranjc, 1990). V Enciklopediji Slovenije je Kranjc (1998)
za pojem spodmol navedel dve definiciji: ”krajša vodoravna jama” in “vdolbina v navpični
steni, podobna vhodu v jamo” (Kranjc, 1998, str. 203), kar bi ustrezalo opisu abrija iz
Slovenske kraške terminologije (1973). Omeni tudi, da se izraz spodmol včasih zamenjuje z
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izrazom podmol (”vdolbina, ki jo je v spodnjem delu brega z izpodjedanjem naredila voda”
(Kranjc, 1998, str. 203)), in da izraz podmol zasledimo tudi v slovenskem Katastru jam JZS
(E-kataster jam, 2014).
V knjigi Kras: pokrajina, življenje, ljudje (1999) povzemajo tipizacijo iz Katastra jam JZS
(E-kataster jam, 2014) in navajajo, da je spodmol jama.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) sta navedeni dve definiciji – knjižna in
geografska. Po prvi definiciji je spodmol ”prostor pod previsom v skalovju” , po drugi pa
kratka vodoravna jama pod previsno steno.
V leksikonu Geografija (2001) je spodmol definiran kot ”kratka votlina z visoko previsno
steno na vhodu” in kot ”zaradi delovanja valov izpodjen previs na morski, jezerski obali”
(Geografija, 2001, str. 519), ni pa definiran kot jama. Se pa enačenje spodmola z jamo pojavi
pri definiciji valovne izpodjede, za katero sta navedeni sopomenki abrazijska votlina in
spodmol, in sicer da gre za jamo, ”ki nastane zaradi kipenja morja na vznožju strmega klifa
na obali” (Geografija, 2001, str. 579).
Gams (2004) spodmola ni definiral kot jame, ampak kot vdolbino pod previsom, ki je
pogosto mesto arheoloških najdb (Gams, 2004, str. 515), kar je bližje opisu abrija v Slovenski
kraški terminologiji (1973). Pojma abri pri Gamsu (2004) ne zasledimo.
V Geografskem terminološkem slovarju (2005) najdemo tri razlage pojma spodmol. Pri prvi
je spodmol definiran kot ”kratka, skoraj vodoravna votlina z visoko previsno steno na vhodu”
(Geografski terminološki slovar, 2005, str. 365), pojem pa je uvrščen na področje geografije
krasa in geomorfologije. Tu vidimo razliko v primerjavi s Slovensko kraško terminologijo
(1973), ki pojma ne šteje za splošno uporabljenega v krasoslovju. Spodmol je definiran tudi
kot ”previs na morski, redkeje jezerski obali, ki ga ustvari erozijsko delovanje valov” in kot
kraška jama, pri čemer gre za ljudsko poimenovanje s Pivškega. V tem slovarju so, podobno
kot pri Kranjcu (1998), združene različne definicije, dodana pa je še abrazijska spodjeda, kot
v primeru Geografije (2001). Pojem abri je v istem slovarju naveden kot sopomenka izraza
spodmol. Sicer je naveden tudi kot poseben termin v slovarju, je pa ob njem oznaka, da gre za
francosko poimenovanje in strokovno ter jezikovno neustrezen oziroma manj pogost
strokovni izraz, zato avtorji bralce usmerijo k izrazu spodmol (Geografski terminološki
slovar, 2005, str. 26).
Tudi v Geološkem terminološkem slovarju (2006) zasledimo definicijo, da gre za jamo, in
sicer za kraško jamo z vodoravnim dnom (Geološki terminološki slovar, 2006, str. 263), pri
čemer je kot primer naveden Betalov spodmol. Kot sopomenka je naveden podmol, ki je
definiran kot prostor pod previsno steno. Navedena je še druga razlaga podmola kot vdolbine,
”ki jo je z erozijo v spodnjem delu brega naredila voda” (Geološki terminološki slovar, 2006,
str. 216). Torej se tako pri Geografskem kot pri Geološkem terminološkem slovarju pojem
spodmol uporablja za krajše vodoravne jame kot tudi za vdolbine v navpičnih stenah, kar
lahko spremljajo v definicijah od Kranjca (1998) dalje. Za razliko od njega oba slovarja k
opisu spodmola dodajata abrazijsko spodjedo oz. abrazijski spodmol (Geografski
terminološki slovar, 2005).
V Slovenskem etimološkem slovarju (2009) pojmov spodmol in podmol ne zasledimo.
Definicijo iz Slovenske kraške terminologije je povzel tudi Stepišnik v Fizični geografiji
krasa (2011), pojma abri pa ne navaja.
Pojem spodmol zasledimo tudi v Planinskem terminološkem slovarju (2013), kjer je
navedeno, da je to ”duplina ali plitvejša zajeda pod previsno steno”. Kot sopomenka je
naveden podves, ki ga Badjura (1953) povezuje z lopo oziroma klonico, kar pomeni, da
slovar ne šteje spodmola za jamo, enako kot tudi ne Gams (2004). Tujim izrazom od že
zgoraj omenjenih po Slovenski kraški terminologiji (1973) slovar doda nemški Balm in
italijanski riparo sottoroccia (Planinski terminološki slovar, 2013).
Da obstajajo težave z definicijo spodmola kaže tudi jamarska literatura. V priročniku Ne hodi
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v jame brez glave (2001) sta tako abri kot spodmol navedena med osnovnimi tipi jam, pri
čemer je definicija obeh povzeta po Slovenski kraški terminologiji (1973). Težave z
definiranjem lahko zasledimo tudi v Navodilih za izpolnjevanje zapisnikov Katastra jam
(Čekada 2003a; Čekada, Erker, 2014), pri čemer je spodmol naveden skupaj s kevdercem, kar
izhaja iz tipizacije jam po Habiču, Kranjcu in Gospodariču (1974). V starejši verziji Navodil
(Čekada, 2003a) je definicija spodmola bolj podrobna, in sicer da je spodmol ”majhna jama z
vodoravnim vhodom, v celoti izpostavljena zunanjim vplivom” in da sodi med suhe jame (z
izjemo stalno prisotne vlage) (Čekada, 2003a, str. 27). V verziji Navodil, ki je bila objavljena
v glasilu Naše jame (Čekada, 2003b), je spodmol naveden med tipi suhih jam. V novejši
verziji Navodil je spodmol definiran kot ”majhna jama z vodoravnim ali poševnim vhodom”
(Čekada, Erker, 2014 str. 34). V obeh verzijah Navodil (2003a; 2014) lahko zasledimo
opombo, da je opredelitev, ali je spodmol že jama, nekoliko nejasna. Jama je v Navodilih
namreč definirana kot votlina, katere dolžina ali globina prehodnih rovov je vsaj 10 m, in
“načeloma bi morali zahtevanih 10 metrov šteti pravokotno na ravnino, ki razmejuje
potencialno jamo od zunanjosti. Alternativna zahteva je, da mora biti dolžina večja od širine
vhoda” (Čekada, 2003a, str. 2). Glede na omenjene definicije je dvom o opredelitvi spodmola
kot jame povsem upravičen, saj je pri spodmolih širina ”vhoda” večja od dolžine; vsaj tako se
je izkazalo pri primerih, ki smo jih preučevali na terenu.
Pojem kevderc je v jamarski literaturi predstavljen kot isti tip jame kot spodmol. V Slovenski
kraški terminologiji je definiran kot ”ljudsko ime za manjšo jamo, ki jo sestavlja ena sama
votlina” (Slovenska kraška terminologija, 1973, str. 11), ob pojmu pa je omenjen francoski
izraz grotto. Enako definicijo najdemo tudi pri Stepišniku (2011). Pri Gamsu (2004) je
kevderc opredeljen kot ”zlasti na Dolenjskem ljudsko ime za manjšo votlino, podobno kleti”
(Gams, 2004, str. 512). Če spodmol definiramo kot vdolbino pod previsom v navpični steni
in ne jamo, ga težko štejemo za podobnega kevdercu.
Če povzamemo različne definicije pojma spodmol v slovenski literaturi, lahko ugotovimo, da
pojem označuje ali krajšo horizontalno jamo (Slovenska kraška terminologija, 1973; Kranjc,
1998; SSKJ, 2000; Ne hodi v jame brez glave, 2001; Čekada, 2003a; Geografski terminološki
slovar, 2005; Geološki terminološki slovar, 2006; Stepišnik, 2011; Čekada, Erker, 2014), ali
pol-jamo oziroma vdolbino v navpični/previsni steni/pod previsom (Geografija, Leksikon
Cankarjeve založbe, 1985; Kranjc, 1998; SSKJ, 2000; Geografija, 2001; Gams, 2004;
Geografski terminološki slovar, 2005; Geološki terminološki slovar, 2006; Planinski
terminološki slovar, 2013), v primeru Slovenske kraške terminologije (1973) ta opis velja za
abri. Definicijo v povezavi z nastankom zasledimo le v Leksikonu Cankarjeve založbe
Geografija (1985) ‒ preperevanje,
v Geografiji (2001) ‒ abrazija, Geografskem
terminološkem slovarju (2005) – abrazija, in Geološkem terminološkem slovarju (2006) –
vodna erozija, pri čemer zadnji trije pod pojmom (s)podmol navajajo tudi abrazijsko
spodjedo/spodmol in opišejo njen nastanek.
V tujih slovarjih se, podobno kot v slovenskih virih, izraz rock shelter uporablja tako za jame
kot tudi za vdolbine v navpični steni, saj sam izraz pomeni skalno zavetje. Opazna je tudi
razlika med splošnimi slovarji in slovarji krasoslovnih pojmov, saj pri drugih v večini
primerov ni navezave pojma spodmol na arheologijo.
Encyclopedia Britannica (Cave, 2011) pojem rock shelter šteje za enega od podtipov jam in
navaja, da gre za pojem s področja geologije. Navaja še, da spodmoli nastanejo z erozijo v
netopnih kamninah, pogosto na stiku med bolj in manj odporno kamnino. Preperevanje ali
vodna erozija odnese/izpodje manj odporno kamnino, ostane pa bolj odporna kamnina, ki
predstavlja streho spodmola. V spletnem slovarju Dictionary (Rock shelter, 2015) je isti
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pojem definiran kot plitva jama oziroma območje, podobno jami, na primer pod previsom v
steni ali skali, ki so ga naseljevali kamenodobni ljudje, morda za daljša obdobja. V Glossary
of karst terminology (1972) spodmole prav tako štejejo za plitve jame, ki se nahajajo pod
skalno polico, mednje prištevajo tudi morske jame. Po njihovem jih najdemo v apnencih in
drugih kamninah, nastanejo z rečno ali z vetrno erozijo. Pogosti naj bi bili v tropskih
območjih, kjer sekundarno ”utrjen” apnenec ustvari skalno polico, ki sega čez neutrjen
apnenec. Lexicon of cave and karst terminology (2002) definiciji iz Glossary of karst
terminology (1972) doda še, da gre za široke in plitve votline v vseh tipih kamnin, v
karbonatnih kamninah pa naj bi se pogosto pojavljali pod nekarbonatno kamnino in navede še
izraze v različnih jezikih. Stran Speleogenesis (Rock shelter, 2018a) povzame definicijo iz
Lexicon of cave and karst terminology ... (2002). V slovarju jamske in kraške terminologije,
ki je del knjige o jamah avtorja Gilliesona (1996), spodmole tudi štejejo za jame, naj bi pa
imeli bolj ali manj uravnano dno, ki le kratko sega v pobočje, ali pa se nahaja pod padlim
skalnatim blokom, kjer noben del ni skrit pred sončno svetlobo.
Slovar Yourdictionary (Rock shelter, 2018b) spodmolov ne šteje za jame, navede pa njihovo
podobnost z jamami: plitva odprtina, podobna jami, na dnu strme stene ali klifa, in pogosta
lokacija prazgodovinskih najdišč. V Merriam-Websterjevem slovarju (Rock shelter, 2017), za
razliko od drugih slovarjev, ne zasledimo nobenih povezav z jamami, saj je spodmol
definiran kot naravno zavetišče med ali pod skalami, v katerem najdemo ostanke in sledi
tabornih ognjev prazgodovinskih ljudi. Tudi Goldberg in Mandel v Encyclopedia of
archaeology (2008) spodmolov ne štejeta za jame, opredeljujeta pa jih kot skalne izbokline,
ki segajo iz stene in lahko služijo za zavetje ter so pogosto bogat vir arheoloških dokazov, ker
so jih naseljevale različne kulture skozi več stoletij. Med jamami in spodmoli (ter tafoni)
ločuje tudi Halliday v Encyclopedia of caves and karst science (2004), kjer je razlikovanje
predstavljeno v poglavju o psevdokrasu. V povezavi s psevdokrasom jih omenja tudi Huggett
v Fundamentals of archeology (2011), in sicer naj bi spodmoli nastajali v peščenjakih. Po
drugi strani Arbel in sod. (2008) spodmole štejejo za značilne kraške oblike, tako kot
Shtober-Zisu, Amasha in Frumkin (2015). Halliday (2004) omenja spodmole še v zvezi z
rečno erozijo, v splošnem pa so predstavljeni v povezavi z arheologijo, podrobneje pa ne.
Če v zgoraj omenjenih slovarjih iskalni pojem rock shelter zamenjamo z abri (izjeme so
Encyclopedia Britannica (2011), Gillieson (1996), Halliday (2004), kjer tega pojma ne
zasledimo), pri nekaterih ne dobimo več neposrednih povezav spodmolov z jamami.
Merriam-Webster (Abri, 2017) definira abri kot zavetje, še posebej kot izdolbljen prostor ali
votlino na pobočju. Tudi Yourdictionary (Abri, 2018) opredeljuje abri kot zavetje, votlino na
pobočju, pri čemer še podrobneje navaja, da gre za zavetje na pobočju s previsom, ki
predstavlja streho spodmola, in da je bil izraz prvič uporabljen v začetku 19. stoletja.
Podobno definicijo zasledimo tudi v Dictionary (Abri, 2015), ki pravi, da gre za zavetje, še
posebej izdolbljeno, navedeno pa je še, da gre za arheološki pojem, in sicer za skalno zavetje,
nastalo z previsom v klifu, v katerem pogosto najdemo ostanke prazgodovinskih naselitev.
Slovarja Glossary of karst terminology (1972) in Lexicon of cave and karst terminology ...
(2002) pojem abri enačita s pojmom rock shelter in ga tako štejeta za jamo. V delu
Encyclopedia of geomorphology (2004) ne najdemo ne pojma rock shelter, kot tudi ne pojma
abri.
Podobno kot v slovenskih, tudi v tujih virih lahko pri definiciji spodmola zasledimo opis
izgleda reliefne oblike skupaj z domnevo o nastanku, ali pa tudi ne. Spletni slovarji
Dictionary (Rock shelter, 2015), Merriam-Webster (Rock shelter, 2017), Yourdictionary
(Rock shelter, 2018b), sestavka Goldberg in Mandel (2008) ter Gilliesona (1996) pri
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definiciji ne navajajo nastanka spodmolov, drugi slovarji pa jih: Encyclopedia Britannica
(2011) ‒ preperevanje ali vodna erozija, Glossary of karst terminology (1972) in Lexicon of
cave and karst terminology ... (2002) ‒ rečna in vetrna erozija.
Za našo raziskavo so se kot ustrezne izkazale slovarske definicije, ki spodmole štejejo za
vdolbine v navpični steni in ne jame, kar je tudi v skladu z Gamsovo definicijo (2004). Če
povežemo zgornje definicije s preučevanji na terenu, lahko podamo svoj predlog definicije
spodmola, in sicer da gre za vdolbino v navpični steni pod previsom, ki navadno ne
dosega dimenzij jam, njena širina pa je večja od globine. Zaradi dimenzij so, za razliko od
jam, spodmoli v celoti izpostavljeni zunanjim vplivom.
Naš predlog definicije se sklada z najnovejšo literaturo, ki raziskuje spodmole, na primer s
Klimchoukom in sod. (2017), ki spodmole opredeljujejo kot široke in plitve votline v
navpičnih in strmo nagnjenih skalnih stenah, katerih širina je večja od njihove globine
(Klimchouk in sod., 2017, str. 421). Klimchouk in sod. (2017) za spodmole uporabljajo izraz
rock shelter, Shtober-Zisu, Amasha in Frumkin (2015) pa notch, kar prevajamo kot zajedo,
vdolbino. Pojem notch se nam ne zdi najbolj primeren za opis spodmola, saj tudi tuja
literatura ta pojem povezuje z zajedami/vdolbinami, nastalimi z rečno erozijo in abrazijo, npr.
Ford in Williams (2007), Furlani in sod. (2011), Pirazzoli in Evelpidou (2013) in
Encyclopedia of geomorphology (2004). Shtober-Zisu, Amasha in Frumkin (2015) sicer
omenijo, da je rock shelter izraz, ki za te reliefne oblike izvira iz ZDA, v Franciji pa da zanj
uporabljajo izraz abri. Njihova definicija je malo drugačna kot od Klimchouka in sod.
(2017), saj spodmole opišejo kot vodoravne vdolbine/zajede v obliki črke C v navpičnem
prerezu, izdolbene na pobočjih in v skalnih stenah, ne glede na njihovo lokacijo in način
nastanka (Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin, 2015, str. 85), pri čemer se pri opisu zgledujejo
po Reeceu (2004). Glede same oblikovanosti spodmolov v obliki črke C lahko dodamo
komentar, da to večkrat pripisujejo drugi reliefni obliki – tafonom. Pri njih je takšna
oblikovanost lahko še bolj izrazita, kadar se njihov strop v prednjem delu prevesi v nekakšen
skalni napušč (Ozis, 2014). Zato se pri naši definiciji spodmolov rajši izognemo poudarjanja
podobnosti z obliko črke C.

3.2 Pregled literature o spodmolih po svetu
Pri iskanju splošnih informacij o spodmolih in njihovem nastanku se je izkazalo, da večji del
literature prihaja iz arheološkega področja. Povezava spodmolov z arheologijo je vidna že v
predhodno predstavljenem pregledu definicij v različnih slovarjih. Nekateri spodmoli so
namreč služili kot zavetje ljudem od prazgodovine dalje, iz česar izhaja interes arheološke
stroke za njihovo preučevanje. Arheološki viri so številni in v njih zasledimo opise
spodmolov z različnih koncev sveta in v različnih kamninah, v nekaterih arheoloških virih pa
zasledimo tudi domneve o nastanku spodmolov. Spodaj navajamo hipoteze, ki se pojavljajo:
-

rečna erozija (Leach, 1924; Cremaschi, 1990; Straus, 1990; Barton, Clark, 1993;
Heydari, 2007; Morley, 2007; Goldberg, Mandel, 2008; Murphy, 2008; Stewart in
sod., 2012), ostanek rečnega sistema (Mlekuž in sod., 2008)
mehansko preperevanje (Borrero in sod., 2007)
selektivna erozija (plasti apnenca – Leach, 1924; Venter, 2001; plasti kamnin –
Morley, 2007; Murphy, 2008; na stiku različnih apnenčastih plasti - Coltorti in sod.,
2009)
umikanje pobočij (odprtje kotanj, brezen – Cremaschi, 1990)
selektivno preperevanje (prep. matične kamnine – Farrand, 1975; prep. manj
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-

-

prepustnih plasti - Goldberg, Mandel, 2008)
kraški procesi (raztapljanje – Straus, 1990; Heydari, 2007; Goldberg, Mandel, 2008;
Murphy, 2008); kraški nastanek – Halliday, 2004)
abrazija (Morley, 2007; Goldberg, Mandel, 2008; Murphy, 2008)
votlinasto preperevanje (= selektivno preperevanje površine kamnine) (Hughes, 1978;
Thorley, Faulkner, Smith, 2011)
mehanična in kemična denudacija (Mercader in sod., 2003)
vetrna erozija (Straus, 1990; Morley, 2007; Murphy, 2008)
pronicanje podtalnice (Morley, 2007)
sapping - umikanje pobočij s spodkopavanjem odpornejše krovnine s preperevanjem
ali vodnim tokom v spodaj ležečem in manj odpornem materialu (Sapping, 2018), in
spring sapping: spodkopavanje pobočij zaradi odtekanja podtalnice ob izvirih
(podtalnica – Murphy, 2008; Hall, Gillieson, Hiscock, 1988)
erozijsko odprtje jamskega kanala (Rodet, Rodet, 2009)
termalna erozija (Straus, 1990)
zmrzalno preperevanje (Straus, 1990)

Razlike med hipotezami o nastanku so odvisne tudi od značilnosti posameznih spodmolov, ki
so jih avtorji preučevali. Določeni avtorji so naredili tudi pregled domnev o nastanku, ki se ne
tičejo točno določenih spodmolov, zato jih zgoraj pri navedbah procesov večkrat zasledimo
(Morley, 2007; Murphy, 2008; Straus, 1990; Goldberg, Mandel, 2008). V literaturi imamo
tudi primere, kjer se avtorji še posebej posvečajo procesom preperevanja v spodmolih z
namenom zaščite stenskih poslikav (Gomes, Rosina, Santos, 2011; Hoerlé in sod., 2007;
Huneau in sod., 2008; Hughes, 1978; Meiklejohn, Hall, Davis, 2009; Venter, 2001). Vseeno
je pri arheološkem preučevanju spodmolov glavni poudarek na sedimentih, ki se nahajajo v
spodmolih (avtohtonega ali alohtonega izvora), saj je v njih možno najti ostanke nekdanjih
naseljencev in slediti obdobjem naseljevanja. Nastanek samih spodmolov in procesi, ki
potekajo v njih, so tako omenjeni večinoma le v povezavi z nastankom sedimentov in njihovo
ohranitvijo, podrobneje pa se avtorji z nastankom spodmolov ne ukvarjajo.
Če primerjamo številčnost raziskav, ki spodmole preučujejo iz arheološkega vidika, s
številom geomorfoloških raziskav, je število slednjih precej skromno, pa še pri teh obstajajo
navezave na arheologijo (Leach, 1924; Heydari, 2007; Mol, Viles, 2010). Razmere so se
začele spreminjati šele v zadnjih letih, ko imamo na voljo več raziskav spodmolov kot
geomorfoloških oblik, se pa pri teh pogosto pojavlja enačenje spodmolov s tafoni. Razlike
med eno in drugo reliefno obliko bomo predstavili v naslednjem poglavju, spodaj pa na
kratko navajamo ugotovitve iz tujih geomorfoloških raziskav spodmolov.
Leach (1924) pri opisu spodmolov v dolini reke Vézère (Francija) poleg arheoloških navaja
tudi geomorfološke značilnosti spodmolov. Oblika spodmolov naj bi bila vezana na
plastnatost, na njihovih stenah pa se pojavlja luskanje in razpadanje, povezano z zmrzaljo,
spremembami vlažnosti, raztapljanjem zaradi dežja in podzemne vode, ki mezi iz sten, in
odstranjevanje sedimenta z vetrom in rečnim delovanjem. Nastanek spodmolov pripiše rečni
eroziji.
Heydari (2007) je preučil tako geomorfološke kot geološke značilnosti spodmolov na več
lokacijah v Iranu, pri čemer poudarja njihovo navezavo na strukturne elemente - plasti,
razpoke in prelome.
Smith (1978) pri preučevanju apnenčastih votlin v Sahari razlikuje med tafoni, manjšimi
nišami (niso tafoni), nastalimi z votlinastim preprerevanjem, katerih notranje stene so
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svetlejših barv od okolice in se luskajo, in večjimi nišami, nastalimi pod vplivom mezenja
vode, ki spodbudi preperevanje. Na stenah večjih niš se pojavljajo sige, luskanje pa ne. Pri
obeh tipih niš omenja prisotnost case hardening (cementacija, utrjevanje površinskega sloja
stene).
Grab in sod. (2011) so preučevali spodmole v peščenjakih v narodnem parku Golden Gate
Higlands v Južnoafriški republiki. Spodmole opisujejo kot podaljšane zajede v stenah in jih
štejejo kot eno od oblik tafonov in naj bi nastali z njihovim združevanjem. Nastanek
spodmolov pripisujejo votlinastemu preperevanju, njihov razvoj pa naj bi določale litološke
razlike (trdnost kamnine) in razlike v vlažnosti. Pri širitvi navzgor in globlje v steno naj bi
spodmoli zajeli podpovršinsko vodo, s čimer naj bi prišlo do njenega iztekanja po zadnji steni
spodmolov. Z rastjo v steno se spreminja mikroklima v spodmolu, ki vpliva na vlažnost in
temperaturo kamnine. Na stenah se lahko pojavljajo različni procesi preperevanja - case
hardening na zunanji steni stropa in zrnato razpadanje na notranjih stenah. Na stenah prihaja
tudi do luskanja. Ob spodmolih navajajo še niše (alcove) (tudi niše ponavadi povezujemo s
tafoni), katerih oblika spominja na ukrivljen lok. Nahajajo se na robu skalnih sten in imajo
strme notranje stene, nastale naj pa bi z raztapljanjem, s spring sapping ali pod vplivom
erozije prenikajoče vode.
Mol in Viles (2010; 2011) sta prav tako preučevali spodmole v peščenjakih v narodnem
parku Golden Gate Higlands v Južnoafriški republiki, in nadgradili ugotovitve predhodnikov.
Njune raziskave se delno navezujejo na arheologijo, saj med drugim preučujeta preperevanje
v spodmolih z namenom ohranitve stenskih poslikav. Spodmole tako kot predhodniki štejeta
za tafone in jim pripisujeta nastanek z votlinastim preperevanjem. Case hardening na stenah
spodmolov naj bi bil pomemben dejavnik preoblikovanja sten, saj prispeva k površinski
stabilnosti kamnine, poleg tega pa preusmerja vlago v podpovršini v dele stene, ki niso
prekrite s skorjo, s čimer spodbuja njihovo razpadanje – luskanje. Pomembno vlogo naj bi
imeli tudi organizmi, ki pomagajo ustvarjati case hardening in s tem prispevajo k zaščiti sten
pred razpadanjem, hkrati pa s svojo prisotnostjo spodbujajo rahljanje površinskih lusk in
preperevanje – pod odstranjenimi luskami je bilo možno opaziti mah, kolonije alg in
mikroorganizme.
Ker so Grab in sod. (2011) in Mol in Viles (2010; 2011) raziskovali spodmole v peščenjakih,
se pri ugotovitvah naslanjajo na predhodne raziskave o preperevanju peščenjakov (primer
Turkington, Paradise, 2005) in s tem na procese, ki so značilni za peščenjake. Ker štejejo vse
votline za tafone, tudi nastanek spodmolov pripisujejo votlinastemu preperevanju, ki se
omenja kot glavni proces nastanka tafonov (Goudie, 2004).
Omembo spodmolov (notch), nastalih z odprtjem nekdanjih jamskih prostorov, zasledimo pri
Reeceu (2004), Mylroieu, Mylroie in Nelsonu (2008) in Waterstratu in sod. (2011). Prvi je
preučeval zajede na obalah in v notranjosti (inland notches) na Bahamih, drugi pa so
preučevali jame tipa flank margin (jame, nastale v priobalnem pasu mešanja sladke in slane
vode), tako na Bahamih (Waterstrat in sod., 2011) kot na Novi Zelandiji (Mylroie, Mylroie,
Nelson, 2008).
V zvezi s predhodno omenjenimi nišami (alcove) je pomembna raziskava, ki so jo na
peščenjakih opravili Bruthans in sod. (2014). Zanje uporabljajo tudi pojem rock shelter. Za
razliko od predhodnih raziskav se ne osredotočajo na procese preperevanja, ki naj bi privedli
do nastanka niš, ampak na napetosti v kamnini. Po njihovem so procesi razpadanja samo
rezultat delovanja notranjih napetosti, zaradi katerih se izoblikujejo reliefne oblike. Nastanek
niš predstavijo na sledeč način: predpogoj je nezveznost v kamnini (prelom, lezika, plitev
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začetni horizont – nekaj centimetrov visok horizont, ki prevaja vodo in hitro razpada, npr. z
zmrzalnim preperevanjem). Nezveznost povzroči, da okoli nje delujejo napetosti, s čimer se
ustvari nizkonapetostno območje. Hitra erozija materiala iz območja z nizko napetostjo
prvotno nezveznost preoblikuje v nišo, ki raste vse do podrtja stropa. Z razvojem in večanjem
začetne zajede začne naraščajoča napetost v okolici ščititi notranje stene niše pred
razpadanjem, izpostavljenost napetosti pa tako hkrati zmanjšuje intenzivnost razpadanja.
Notranje napetosti tako niso samo destruktivne, ampak delujejo tudi kot pomemben dejavnik
stabilizacije reliefnih oblik.
Bruthans in sod. (2014) so z drugačnim pristopom k preučevanju niš dali iztočnico, da se pri
spodmolih ne osredotočamo le na procese, ki delujejo na njihovih stenah, ampak smo pozorni
tudi na vlogo nezveznosti v kombinaciji z notranjimi napetostmi v kamnini.
Shtober-Zisu, Amasha in Frumkin (2015) so preučevali geomorfološke značilnosti
spodmolov v apnencih in dolomitih v Izraelu. Ker spodmoli v Slovenski Istri nastajajo v
apnencih in izgledajo podobno kot spodmoli v Izraelu, so se njihove raziskave izkazale kot
pomembno izhodišče za našo raziskavo. Za spodmole uporabljajo izraz notch (zajeda). Že pri
definicijah spodmolov smo omenili, da se nam uporaba izraza notch ne zdi najbolj ustrezna,
saj se pojem povečini povezuje z zajedami/vdolbinami, nastalimi z rečno erozijo in abrazijo.
Avtorji kljub uporabi tega izraza ločujejo med enimi in drugimi tipi zajed, spodmole pa
omenjajo kot enega od tipov inland notches (zajede na kopnem), kamor prištevajo zajede,
nastale z rečno erozijo, tafone in kraške oblike (korozijske zajede ob jezerih, zajede na stiku
med steno in prstjo, cliff-foot notches, zajede, nastale z raztapljanjem v podpovršini in
odkritjem z odstranitvijo sedimenta, in zajede, nastale ob razvoju jamskih sistemov).
V prvi raziskavi so Shtober-Zisu, Amasha in Frumkin (2015) preučili spodmole na gori
Karmel (Izrael). Na stenah spodmolov so zabeležili luskanje (eksfoliacijo), prisotnost
organizmov kot prog na stenah, pod luskami in v sami kamnini, ter prisotnost lehnjaka na
stenah, slednje v senčnih in bolj vlažnih predelih, še posebej v spodmolih, usmerjenih na
sever. Na zadnji, zajedeni steni spodmolov so opazili razpoke, vzporedne s površjem.
Nastanek spodmolov razlagajo s kombinacijo kemičnega, mehanskega in biogenega
preperevanja, pri čemer morajo biti prisotni sledeči pogoji: topna, trdna karbonatna pobočja,
mediteransko do polsušno podnebje, zaporedje plasti z različno topnostjo – bolj odporna
strop in tla in manj odporna plast med njima, ter vodoravne ali proti pobočju rahlo nagnjene
plasti.
Faze nastanka spodmolov so po Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015) sledeče (slika 3): v
prvi fazi nastajanja poteka kemično preperevanje, ko voda prodira v steno na kontaktu med
dvema plastema z različno topnostjo, s čimer nastane prvotna vdolbina (proto-spodmol),
proces pa verjetno poteka, ko je pobočje prekrito s prstjo, saj je s CO2 obogatena voda bolj
agresivna in spodbuja raztapljanje. V drugi fazi poteka mehansko preperevanje – nastanek
plitvih vzporednih mikro- in makrorazpok v zadnji steni proto-spodmola, ki se širijo z
raztapljanjem, z ujetimi delci gline in organizmi (bakterije, alge, glive, korenine, večji
organizmi), ki vdirajo v steno. Širjenje razpok spodbuja luskanje zadnje stene, s čimer se
spodmol širi v pobočje. Stopnja preperevanja se med posameznimi deli spodmolov razlikuje zadnja stena spodmolov se umika hitreje kot bolj odporna plast stropa spodmolov, na kateri je
prevladujoč proces (mehansko) razpadanje in podiranje. Podrtje stropa spodbudi nov cikel
nastanka spodmolov. Nastanek in razvoj spodmolov je po njihovem rezultat delovanja
epikraških mehanizmov, spodmoli pa so lokalen pojav, ki se spreminja skozi čas in prostor,
in so del večjega procesa umikanja pobočij.
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Shtober-Zisu, Amasha in Frumkin (2017) so v novejši raziskavi preučevanje s Karmela
razširili na celoten Izrael. K predhodni raziskavi dodajajo, da naj bi spodmoli nastali zaradi
majhnih razlik (1‒15 %) v poroznosti med zadnjo steno in stropom/dnom. Zadnja stena naj bi
bila bolj porozna in s tem bolj nagnjena k preperevanju z eksfoliacijo in raztapljanju, razlike
v poroznosti pa morajo biti majhne, saj bi v nasprotnem primeru preperevanje potekalo zelo
hitro, zaradi česar strop ne bi mogel obstati. Kot pogoj za nastanek dodajajo še letno količino
padavin med 400 in 850 mm. V bolj namočenih predelih Izraela je spodmolov malo zaradi
hitrega kemičnega raztapljanja kamnin, v bolj sušnem podnebju je intenzivnejše mehansko
preperevanje, zato so spodmoli precej izpostavljeni hitrejšemu razpadanju in podrtju stropov,
v še bolj sušnih predelih (puščava) naj bi bilo najbolj pomembno solno preperevanje, s
katerim nastajajo tafoni, spodmoli pa nastajajo samo v bližini potokov (rečna erozija), pod
slapovi in na stikih različnih kamnin (trdnejša in mehkejša). Opazili so še, da se v istih
kamninah na kratkih razdaljah pojavljajo tako plitvi kot tudi globoki spodmoli, tako da niso
mogli izoblikovanosti spodmolov (večji, manjši) pripisati točno določeni kamnini. Navajajo
tudi, da se spodmoli pogosto nahajajo v bližini velikih jam, kar naj bi bil dokaz, da so
določene plasti na območju nagnjene k raztapljanju. Nastanek spodmolov po novem
razlagajo kot rezultat interakcije med specifičnimi litološkimi, klimatskimi in reliefnimi
pogoji, in okolje naj bi bilo za nastanek pomembnejše od procesov razpadanja. Njihova
teorija naj bi poudarjala tudi koncept poligeneze, saj se spodmoli pojavljajo v različnih
okoljih in tipih kamnin.
Klimchouk in sod. (2017) in Klimchouk (2017) so preučevali spodmole na karbonatni
strukturni stopnji v južnem delu Krima. Tako kot Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015;
2017) tudi oni ne enačijo spodmolov in tafonov. Spodmole so razdelili v več tipov glede na
njihove značilnosti: spodmoli z navzven nagnjenim dnom in konkavnim obokom; spodmoli z
ravnimi tlemi, ki so povezani s kontaktom različnih enot kamnin; spodmoli s polkrožno
obliko; in nizke in podaljšane oblike v stenah, ki jih lahko opišemo kot notch. Nastanek
spodmolov povezujejo s speleogenezo s hidrotermalno vodo. Nagnjeni spodmoli naj bi
nastali z dvigovanjem vodnega toka ob manjših nagnjenih (pinnate) razpokah, ki se nahajajo
ob razpokah in prelomih, s katerimi nastanejo špranje (karst rift) (slika 5). Sledi teh razpok so
pogosto vidne v zadnjem delu in stranskih delih spodmolov. Drugi, ne-nagnjeni tipi
spodmolov so povezani z različnimi razširitvami špranj ob delih sten z večjo prepustnostjo
(slika 4) ali pa z izoliranimi dvoranami, nastalimi na kontaktu plasti. Vse hipogene oblike so
prišle na površje, ko je denudacija površja s podiranjem skalnih blokov na robu strukturne
stopnje odstranila material vzdolž špranj in so nastale skalne stene.
Domnevo o takšnem nastanku naj bi potrjevale cementirane breče, ki se nahajajo na
nagnjenih in vertikalnih površinah spodmolov na njihovem vhodu. Breče naj bi se odložile
pred nastankom sten, ko so bile špranje odprte na površini strukturne stopnje. Klimchouk
(2017) tako kot Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015; 2017) nastanek povezuje z
različnimi litološkimi značilnostmi, saj se po njegovem tako nagnjeni spodmoli kot
nenagnjeni spodmoli ob razpokah razvijajo v bolj prepustnih plasteh.
Ideja Klimchouka (2017) in Klimchouka in sod. (2017) o nastanku spodmolov ne pride v
poštev za spodmole v Slovenski Istri, saj tu ni šlo za speleogenezo s hidrotermalno vodo,
raziskava pa kaže na to, da lahko spodmoli nastanejo na različne načine.
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Slika 3: Faze nastanka, rasti in podrtja spodmola. Zadnja faza spodbudi novo fazo rasti spodmolov v steno.
Prirejeno po: Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015).

Slika 4: Nastanek ne-nagnjenih spodmolov, prirejeno po Klimchouku (2017).

Slika 5: Nastanek nagnjenih spodmolov, prirejeno po Klimchouku in sod. (2017).
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Med opisi značilnosti spodmolov v tuji literaturi največkrat zasledimo sledeče:
-

povezava z nezveznostjo v kamnini (Leach, 1924; Heydari, 2007; Bruthans in sod.,
2014; Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin 2015; 2017; Klimchouk in sod., 2017)
luskanje na stenah (Leach, 1924; Smith, 1978; Grab in sod., 2011; Mol, Viles, 2010;
2011; Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, 2015)
prisotnost case hardening (Smith, 1978; Grab in sod., 2011; Mol, Viles, 2010; 2011)

Očitno so navedene značilnosti skupne številnim spodmolom ne glede na to, kje se v svetu se
pojavljajo.
Če povzamemo domneve o nastanku spodmolov iz geomorfološke literature, so te sledeče:
-

rečna erozija (Leach, 1924)
erozija prenikajoče vode in z njo povezano preperevanje (Smith, 1978)
votlinasto preperevanje (Grab in sod., 2011; Mol, Viles, 2010; 2011)
različni procesi preperevanja/erozije zaradi napetosti v kamnini (Bruthans in sod.,
2014)
kombinacija kemičnega, mehanskega in biogenega preperevanja (selektivno
preperevanje) s predpogojem litoloških, klimatskih in reliefnih dejavnikov (Shtober–
Zisu, Amasha, Frumkin, 2015; 2017)
speleogeneza s hidrotermalno vodo in kasnejša denudacija, različna prepustnost plasti
(Klimchouk in sod., 2017; Klimchouk, 2017)
odprtje nekdanjih jamskih prostorov (Reece, 2004; Waterstrat in sod., 2011; Mylroie,
Mylroie, Nelson, 2008)

Domneve o nastanku se očitno precej razlikujejo, kar smo ugotovili že pri pregledu literature
o spodmolih v arheološki literaturi. Različne domneve so povezane z razlikami med
preučevanimi spodmoli (drugačna lokacija, kamnina, klimatske značilnosti, razlike v
izoblikovanosti). Ker pa vsem preučenim spodmolom kljub različnim lokacijam, kamninam
in domnevah o nastanku lahko pripišemo določene skupne lastnosti, lahko zaključimo, da so
spodmoli reliefne oblike, ki lahko nastanejo in se preoblikujejo s popolnoma drugačnimi
geomorfnimi procesi, torej jih lahko opredelimo kot poligenetske oblike. Namen naše
raziskave obsega prav pojasnitev nastanka in preoblikovanja spodmolov, s čimer bomo na
osnovi podrobnih geomorfoloških in geoloških analiz ovrednotili dosedanje tovrstne
paradigme.

3.3 Spodmoli in tafoni
Tafoni in spodmoli predstavljajo dve različni a morfografsko sorodni reliefni obliki, ki se v
strokovni literaturi pogosto neustrezno navajata (Grab in sod., 2011; Mol, Viles, 2010; 2011),
zato je potrebno jasno opredeliti in razločiti obe obliki. Z namenom lažjega razlikovanja med
obema oblikama in kot potrditev, da v primeru preučevanih spodmolov v Slovenski Istri ne
gre za tafone, smo naredili pregled obstoječe literature o tafonih, s katerim želimo pokazali,
da ne gre za isto reliefno obliko (Ozis, 2014).
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Slika 6: Primeri tafonov (bližina mesta Göreme, Kapadokija) in alveol (bližina mesta Valona – Vlorë, Albanija)
Avtorica: Leni Ozis, 2012; 2014.

Tafoni (in manjša oblika alveole) predstavljajo plitve, nekaj centimetrov do nekaj metrov
velike (vsaj 10 cm - Turkington, 2004), vdolbine v skalah in skalnih stenah. So okrogle ali
ovalne oblike, z vhodom v obliki oboka, notranjimi konkavnimi stenami in rahlo nagnjenimi
tlemi, prekritimi s preperelino. Njihova najbolj prepoznavna značilnost je streha oziroma
strop, ki spredaj visi čez odprtino, tako da po obliki spominja na skalni napušč (ang.
overhanging visor) in s tem v večini primerov daje tafonom značilno obliko črke C v
navpičnem prerezu (slednje je najbolj značilno za tafone v skalah) (Goudie, 2004; Zwalińska,
Dąbski, 2012).V literaturi zasledimo še dve drugi poimenovanji za te oblike, in sicer cavern
(votlina) (Uña Alvarez, 2008) in niche (niša) (Blackwelder, 1929; cv: Turkington, Paradise,
2005). Nahajajo se na dnu skal in sten, pa tudi višje, dostikrat se pojavljajo v skupinah in se
lahko med rastjo v steni tudi združijo, ali pa z rastjo izdolbejo celotno skalo (t.i. okna).
Glede na njihovo pojavljanje v skalah/stenah obstajajo podrobnejša poimenovanja
posameznih tipov tafonov: tafoni na podnožju (basal/base tafoni), stranski oz. bočni tafoni
(sidewall tafoni) in medplastni tafoni (sheet tafoni) (Martini, 1978; Kunaver, Ogrin, 1993;
Uña Alvarez, 2008). Pri tafonih ni jasne povezave s strukturnimi značilnostmi skal/sten, saj
se pojavljajo tako na stikih plasti in v razpokah kot kjerkoli drugje na skalnih površinah.
Tafone na podnožjih sicer pogosto najdemo ob nezveznostih v kamnini, stranski tafoni pa se
pojavljajo v stenah čisto “naključno“ (Gutierrez Elorza, 2005).
Tafoni se pojavljajo v različnih kamninah in različnih okoljih, tako jih lahko štejemo med
aconalne reliefne oblike. Ker jih ne moremo povezati z makroklimatskimi značilnostmi
območij, so raziskovalci iskali povezavo z mikroklimatskimi značilnostmi okolja, v katerem
se pojavljajo (osončenost in osenčenost, vlaga in veter), pa tudi pri teh ni jasno, kako naj bi
vplivale na nastanek. Njihov nastanek zaenkrat še ni natančno pojasnjen, z njim pa
povezujejo tako mehansko preperevanje (zmrzalno, temperaturno, vlaženje in sušenje) kot
kemično preperevanje (raztapljanje, hidroliza in hidratacija) (Turkington, 2004). Nastanek
sicer v večji meri pripisujejo solnemu preperevanju, saj naj bi bila v tafonih opažena
prisotnost različnih soli (Goudie, 2009). Ker soli ne najdemo v vseh tafonih oz. je njena
prisotnost zanemarljiva (Campbell, 1999), tudi ta hipoteza o nastanku zaenkrat ni potrjena.
Poleg tega ni znano, ali prisotnost soli vpliva na mehansko ali na kemično preperevanje ali na
oboje (Turkington, 1998). Za solno preperevanje je pomembna bližina vira soli, kar pa
predstavlja težavo pri razlagi nastanka tafonov, ki so oddaljeni od teh virov (Hall, Migoń,
2010). Poleg tega so za izhlapevanje vode in odlaganje solnih kristalov potrebni sušni pogoji,
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kar postavi pod vprašaj nastanek tafonov v vlažnejših okoljih. Poleg solnega preperevanja
obstajajo tudi domneve o nastanku z vetrno erozijo (Turkington, Paradise, 2005). Ker
nastanek še ni pojasnjen, se je uveljavil pojem votlinasto preperevanje (cavernous
weathering), s katerim so zajete vse oblike preperevanja, katerih rezultat je izvotljenje skal in
skalnih sten, torej nastanek tafonov. V povezavi s tafoni se pogosto omenjata procesa case
hardening in core softening (mehčanje notranjosti) (Turkington, 2004). Prvega smo zasledili
že pri Mol in Viles (2010; 2011), ki sta preučene spodmole šteli za tafone.
Razlikovanja med tafoni in spodmoli zasledimo pri Smithu (1978), pri nekaterih slovenskih
avtorjih (Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; Natek in sod., 1993; Kunaver, 2007) ter pri ShtoberZisu, Amasha in Frumkin (2015; 2017) in Klimchouku in sod. (2017). Po Smithu (1978) sta
tafon in niša (spodmoli) dve različni reliefni obliki, čeprav naj bi obe obliki nastali z
votlinastim preperevanjem (ob tem navaja še spodmole drugačnega nastanka). Po drugi strani
imamo avtorje, ki spodmole enačijo s tafoni (Grab in sod., 2011; Mol, Viles, 2010; 2011), in
zato nastanek obeh pripisujejo votlinastemu preperevanju. Kot drugačne navajajo niše, ki naj
ne bi nastale s tem tipom preperevanja, ampak z z raztapljanjem, s spring sapping ali pod
vplivom erozije prenikajoče vode (Grab in sod., 2011). Pri določenih primerih v tuji literaturi
ni jasnega razločevanja med oblikami, oziroma je prepuščeno odločitvi avtorja, kako bo
poimenoval določeno obliko.
Po zgledu Smitha (1978) sta spodmole kot niše opisovala Kunaver in Ogrin (1993) in jih s
tem razlikovala od tafonov, ki sta jim sprva pripisala nastanek z eksfoliacijo (1992), kasneje
pa z votlinastim preperevanjem (1993). Kunaver (2007) tudi v kasnejšem delu ugotavlja, da
tafoni in spodmoli niso ista reliefna oblika, obema pa za razliko od predhodnih domnev
pripisuje nastanek s selektivnim preperevanjem. Natek in sod. (1993) tafone omenjajo kot
spodmolom po zunanjem izgledu podobno obliko, ki nastaja z eksfoliacijo, za razliko od
spodmolov, ki naj bi nastali s kombinacijo mehanskega preperevanja, denudacije in korozije.
Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2017) nastanek tafonov pripisujejo solnemu
preperevanju, ki je v sušnejših območjih intenzivnejše kot v vlažnejših, kjer z drugimi procesi
nastajajo spodmoli. Klimchouk in sod. (2017) in Klimchouk (2017) pa nastanek tako tafonov
kot spodmolov pripisujejo speleogenezi s hidrotermalno vodo.
Čeprav nekateri avtorji povezujejo nastanek spodmolov in tafonov z enakimi procesi, gre po
našem mnenju za dve različni reliefni obliki. Razlike med enimi in drugimi so sledeče (Ozis,
2014):
-

spodmoli nastajajo samo v skalnih stenah, tafone lahko najdemo tudi v večjih skalah
(skalnih blokih);
spodmoli so lahko nekajkrat večji kot tafoni;
izoblikovanost notranjih sten: pri tafonih lahko nastajajo manjši tafoni in alveole, pri
spodmolih tega (načeloma) ne zasledimo;
tafoni lahko med rastjo skalo tako izpodjedo, da od nje ostanejo samo oknom podobne
oblike;
tafoni so v pokončnem prerezu tipično izoblikovani v obliki črke C zaradi napušča, ki
spredaj zapira votlino. Sicer se napušč ne pojavlja pri vseh tafonih in ga nekateri
raziskovalci omenjajo tudi v povezavi s spodmoli (Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin,
2015; Klimchouk in sod., 2017), je to vseeno ena od lastnosti, ki jih očitno ločuje od
spodmolov.

Pregled literature o tafonih, na podlagi katerega je nastala primerjava med tafoni in spodmoli,
je potrdil domneve predhodnih raziskovalcev (Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; Natek in sod.,
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1993; Kunaver, 2007) in tudi naše lastne, da spodmoli v Slovenski Istri niso tafoni, in da
kljub podobnostim ne moremo enačiti teh dveh oblik, kot počnejo nekateri zgoraj navedeni
avtorji.

3.4 Spodmoli v karbonatnih kamninah po svetu
Preučevani spodmoli v Slovenski Istri se pojavljajo v apnencih, zato smo naredili kratek
pregled lokacij spodmolov v karbonatnih kamninah po svetu. Kot vire smo uporabili
obstoječo literaturo, internetne vire (veliko lokacij smo pridobili na straneh z informacijami o
plezališčih), informacije naših kolegov in lastna opažanja na terenu. Pri nekaterih spodmolih
je omenjena širša lokacija pojavljanja, v nekaterih primerih je naveden točno določen
spodmol, odvisno od vira informacij. Za določene spodmole v literaturi obstajajo domneve
(in dognanja) o nastanku in so tudi navedene (poševni tisk), pri mnogih primerih nastanek v
literaturi ni omenjen. Pri primerih, ki smo jih na internetu našli sami in se pojavljajo v rečnih
dolinah, kanjonih in soteskah, lahko sklepamo, da je pri njihovem nastanku imela vlogo tudi
bližina vodotoka, seveda pa tega ne moremo z gotovostjo trditi, sploh če so edini podatki o
njih fotografije.
Tip kamnine
apnenec

Kontinent
Evropa

Država, lokacija
Francija:
- soteska Ardèche1 , spodmol Abri du Maras v bližini reke Ardèche
(Moncel in sod., 2014);
- Dordonja: dolina Vézère (rečna erozija, selektivno preperevanje)
(Leach, 1924; Farrand, 1975); spodmol Pech-de-l'Azé II
(Woodward, Goldberg, 2001), vas Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil1,
vas Benyac1, spodmol Laussel Grand Abri2;
- soteska de l'Enfer3;
- soteska reke Verdon1;
- vas Rocamadour1;
- dolina Vaumalea
Španija:
- Katalonija: spodmol Abric de la Cativera (Morley, 2007), Oliana4,
vas Abella de la Conca1;
- dolina Mascun – Rodellar5;
- bližina Alcoi - Cova del Salt, Cova de la Falguera (rečna erozija)
(Barton, Clark, 1993);
- Aragonija: Sierra y Cañones de Guara6, kanjon L’Entremon7;
- dolina reke Vero – Abrigo de Mallata8, Barranco Portiacha9,
Chimiachas (pritok reke Vero)10;
- Alpera – spodmol Abrigo Cueva de la Vieja11
Italija:
- park Lessinia – spodmol Riparo Tagliente (Morley, 2007), Lessini
gorovje - spodmol Mezzana (brezno, na površje z denudacijo
površja) (Cremaschi, 1990);
- Trento – spodmol Riparo Gaban (Angelucci, 2009);
- dolina Adiže – spodmol Galgenbühel/Dos de la Forca (Coltorti in
sod., 2009);
- dolina Glinščice12;
- Amalfijska obala1;
- Abruzzo – spodmol Il Riparo Ermanno de Pompeis13;
- Sicilija - Golle della stretta14;
- Ventimiglia – spodmol Cavernone 1 di Roverinoa
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Črna gora: spodmol Crvena stijena, jz. Č. g. (Morley, 2007)
Grčija:
- soteska Vikos - spodmol Boila (Morley, 2007);
- nad reko Voidomatis – spodmol Klithi (Morley, 2007);
- nad reko Louros – spodmol Asprochaliko (Morley, 2007);
- Peloponez – Kyparissi15;
- Kalimnos16
Ciper: polotok Akrotiri– spodmol Aetokremnos (Morley, 2007)
Portugalska:
- spodmol Vale Boi, j. Port. (Bicho in sod., 2011)
- Torres Novas – spodmol Lapa dos Coelhos (Gomes in sod., 2015)
Ukrajina (Rusija?): Krim (speleogeneza s hidrotermalno vodo in
denudacija) (Klimchouk in sod., 2017)
Makedonija: Kadina pešterab
Hrvaška:
- Bijela reka (Karin)12;
- Istra - različne lokacije: Kompanj12, kanjon Lovranske Drage
(Blečić Kavur, Komšo, 2015), Zijavica17, Limski kanal18,
Čiritež19, Istarske toplice, soteska Mirne, Paganja; slap Copot,
slap Sopot, Benkovski slap (spodmoli povezani s slapovi); Vela
Draga (pod Učko)
- Kornati;
- Brač (pustinja Blaca)1;
- Klis - Markezina greda12
Romunija: Cheile Băniţei (rečna erozija)20
Bosna:
- Badanj21
- Popovo poljec
Belgija: bližina Engisa (Halliday, 2004)
Albanija: kanjon Langarice22
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Azija

Izrael (Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, 2015; 2017):
- Karmel, Galileja in Samarija (kombinacija kemičnega,
mehanskega in biogenega preperevanja);
- Negev (rečna erozija, stik apnenec-kreda)
Jordanija: Wadi Ali – spodmol ‘Ain Difla (rečna erozija) (Barton,
Clark, 1993)
Iran (Heydari, 2007, razen Perzepolisa):
- regija Kermanšah – spodmol Malaverd;
- regija Horamabad – spodmol Gachi, spodmol Sorkh-e Lizeh;
- regija Ilam – spodmol Kal Anar, spodmol Quchali I.;
- regija Gachsaran – spodmola Khan Ahmad 1 in 2, spodmol
Sukhteh;
- severno od Perzepolisa
Oman: gorovje Al Hadjar, Wadi Shab
Filipini (Paz, 2005):
- Mahatao, Batanes – spodmol Dios Dupin;
- Binangonan, Rizal – spodmol Angono
Turčija: zahodna obala jezera Van
Indija: Džamu in Kašmir – spodmol Amarnath Cave (Halliday, 2004)
Indonezija: Sulawesi – Leang Burung 2 (Halliday, 2004)
Vietnam (Halliday, 2004):
-

Afrika
(Smith,
1978)

provinca Hoa Binh;
provinca Than Hoa;
provinca Bacson

Maroko: Hamada de Meski, bližina Ksar es Souk (Errachidie)
Alžirija: Hamada du Guir, bližina Béni Abbès
Tunizija: bližina Remade

S. Amerika

ZDA:
- Arizona – spodmol Dyck (Bostwick, Zoll, 2015)
- Teksas – spodmol Fate Bell23

J. Amerika

Brazilija: država Minas Gerais (Rodet, Rodet, 2009)

Oceanija

Avstralija:
- hribovje Napier - Carpenter’s Gap 1 (Wallis, 2001)
- regija Chillagoe (Halliday, 2004)
Nova Zelandija:
- Kakahu Bush24
- Te Mata Peak (odprtje nekdanje jame ”flank margin”) (Mylroie,
Mylroie, Nelson, 2008)
Nova Gvineja:
- provinca Simbu – spodmol Nombe (Halliday, 2004)
- gorovje Jaya – spodmol Mapala (Halliday, 2004)

30

dolomit

Azija

Izrael (Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, 2015; 2017):
- Karmel, Galileja, Judeja in Judejska puščava (kombinacija
kemičnega, mehanskega in biogenega preperevanja)
- Negev (rečna erozija, stik apnenec-kreda)

Afrika

Španija: Benzu (Severna Afrika) – spodmol Benzu (Ramos in sod.,
2008)

kalkarenit

Evropa

Španija: Minateda – spodmol Abrigo Grande de Minateda, spodmol
Abrigo del Barranco de la Mortaja (Mas in sod., 2013)
Bahami: otok San Salvador, plaža Grotto (Waterstrat in sod., 2011)

Lehnjak/travertin

Srednja
Amerika
Evropa
Afrika

Južnoafriška republika: ob reki Thabasikwa (rečna erozija)
(McKee, 1993)

Španija: dolina Anoia – spodmol Abric Romani (Morley, 2007)

Preglednica 1: Lokacije spodmolov v karbonatih po svetu.
Viri: internetni viri: 1 = Wikipedia (https://www.wikipedia.org/); 2 = https://www.hominides.com/html/lieux/abri-laussel.php; 3 =
https://www.sudouest.fr/2010/07/31/voyage-au-dessus-des-gorges-de-l-enfer-151191-4723.php; 4 = https://climbingaway.fr/en/climbingareas/oliana; 5 = Climbapedia (https://www.climbapedia.org/); 6 = http://www.alojamientospirineos.com/sierra-y-canones-de-guara/; 7 =
https://www.cicerone.co.uk/trekking-spains-sendero-historico-the-gr1; 8 = https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/abrigos-de-arpan-ytozal-de-mallata-8242676/photo-4790576;
9
=
http://www.canyoning.com.es/barranco-portiacha/;
10
=
http://parqueculturalriovero.com/en/activities/guided-tours-of-the-art-cave/chimiachas; 11 = http://lugaresconhistoria.com/cueva-viejaalpera; 12 = Plezanje.net (http://www.plezanje.net/climbing/index.asp); 13 = http://naturagrezza.blogspot.com/2011/06/il-riparo-ermannode-pompeis-sotto.html; 14 = https://www.planetmountain.com/en/news/climbing/gole-della-stretta-rock-climbing-in-sicily.html; 15 =
https://klimbingkorns.de/not-just-gangsters-hideout-kyparissi-climbing-peloponnese-i/; 16 = http://www.philippegatta.fr/kalymnos2.htm; 17
=
Kibubazin
(https://www.kibuba.com/kibubazin);
18
=
https://www.aokranj.com/2008/03/01/limski-kanal-2/;
19
=
https://www.climbistria.com/climbing-locations/croatia/ciritez/; 20 = http://cartitaplimbareata.ro/index.php/6561/cheile-banitei-muntiisureanu-hunedoara/;
21
=
http://www.tourguidestolac.com/en/paleolitska-pecina-badanj/;
22
=
https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g294446-d3916138-i153185413-Outdoor_Albania-Tirana_Tirana_County.html; 23 =
https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth861009/; 24 = http://ailasfieldjournal.blogspot.com/2015/04/maori-petroglyphs-ancientmaori-tribes.html; infomacije o lokacijah s strani geografov: a = Philippe Audra, b = Marjan Temovski, c = Andrej Mihevc; pri ostalih
lokacijah so v oklepaju naveden(i) avtor(ji), kjer avtor ni naveden, nam je bila lokacija predhodno znana.

Slika 7: Spodmoli v dolini reke Vero - Abrigo de Mallata (Španija). Vir:
http://www.excursionesporhuesca.es/actividades/ruta-circular-por-el-canon-del-rio-vero/
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4 Spodmoli v Slovenski Istri
4.1 Lokacije spodmolov
V Slovenski Istri, pokrajini, ki je na S in J omejena z državnima mejama z Italijo in Hrvaško,
SV in V mejo pa predstavlja naravnogeografska meja polotoka Istre, ki poteka po Čičariji in
Slavniškem hribovju, in se na S spusti do Glinščice in po njej do morja (Ogrin, 2012), se
spodmoli pojavljajo na številnih lokacijah. Najdemo jih v stenah Kraškega roba, in sicer v
stenah zatrepne doline Mišja peč in zatrepne doline pri Ospu, v stenah v bližini vasi Črni Kal,
Predloka, Loka, Bezovica (stena Verlovc), Podpeč, Zanigrad (stena Štrkljevica), Zazid,
Kubed, Rakitovec (stene pod Kavčičem) in Sočerga (Veliki Badin) ter v dolini reke Dragonje
(spodmol Stena).
Stene, v katerih se nahajajo spodmoli, in tudi posamezni spodmoli, so zaščiteni kot naravne
vrednote državnega (Veliki Badin-Krog, Štrkljevica, Stena v dolini Dragonje) ali lokalnega
pomena (spodmol v Mišji peči, Kavčič) (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot,
2004). Stena v dolini Dragonje je tudi naravni spomenik občine Piran (Turk, 2012).
Predstavljajo geomorfološke (Veliki Badin-Krog, Štrkljevica, spodmol v Mišji peči, Stena,
Kavčič), podzemeljske geomorfološke (Štrkljevica), geološke (Veliki Badin-Krog, Stena,
Kavčič), botanične (Veliki Badin-Krog, Štrkljevica, Stena, Kavčič), zoološke (Štrkljevica) in
ekosistemske (Veliki Badin-Krog, Stena) naravne vrednote (Pravilnik o določitvi in varstvu
naravnih vrednot, 2004). Stene so zaščitene tudi kot habitati ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst, celotno območje Kraškega roba pa je opredeljeno kot ekološko pomembno območje in
mednarodno pomembno območje za ptice (Turk, 2012). Območje Kraškega roba spada med
območja Natura 2000 (zaščita na podlagi direktive o habitatih in direktive o pticah)
(Pregledovalnik Natura 2000, 2018). Zaradi zaščite habitatov je omejen dostop do nekaterih
sten, primer je stena Štrkljevica zaradi habitata sove velike uharice (Bubo bubo) (PZS, 2004;
Mihelič, 2006), delna omejitev velja tudi na Velikem Badinu (PZS, 2004).

4.2 Geološke značilnosti območij s spodmoli v Slovenski Istri
Za nastajanje spodmolov v Slovenski Istri je ključna geološka zgradba območja, ki določa
značilnosti strmih apnenčastih sten, v katerih se nahajajo spodmoli. Večino spodmolov
najdemo v stenah, ki sodijo v strukturno izjemno kompleksno (Placer in sod., 2004) mejno
območje med flišno Istro in kraškima planotama Kras in Čičarija, imenovano Kraški rob.
Tektonsko gledano so stene Kraškega roba del podrivnega pasu. Izven podrivnega pasu se
nahaja stena s spodmolom v spodnji dolini Dragonje. Posebnosti geološke zgradbe območij
sten Kraškega roba in Stene v dolini Dragonje so predstavljene v ločenih poglavjih. Sledi še
poglavje o kamninski zgradbi, kjer med stenami v Slovenski Istri ni večjih razlik. Ker je bilo
izvedeno tudi detajlno kartiranje območja Velikega Badina (Štefančič, 2012), so ločeno
predstavljene tudi ugotovitve, ki se tičejo te lokacije.
4.2.1

Stene Kraškega roba

4.2.1.1 Splošne značilnosti
Kraški rob (slika 8) po Placerjevi tektonski rajonizaciji predstavlja mejo med JadranskoApulijskim predgorjem (Istra, Furlanija) in Zunanjimi Dinaridi (Kras, Čičarija) (Placer, 2002;
2007), pri čemer pojem ”rob” pomeni naluskan pas Zunanjih Dinaridov. Tektonsko gledano
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govorimo o podrivnem pasu, kjer se Jadransko-Apulijsko predgorje podriva pod Zunanje
Dinaride (Placer, 2007, str. 29), med podrivanjem pa je meja med tema tektonskima enotama
izpostavljena deformacijam (Placer, 2008). Podrivni pas dosega različne širine, v najširšem
delu na SZ je širok 15-16 km (Placer, 2007, str. 31). Znotraj pasu se je z narivanjem
apnencev na fliš oblikovala strukturna stopnja, ki izrazito označuje prehod med Krasom in
Čičarijo na eni ter Istro na drugi strani. Stopnja poteka od izliva Timave do Učke, zanjo pa so
značilne prepadne stene in strma apnenčasta pobočja (Placer, 2007, str. 29).
4.2.1.2 Strukturna in tektonska zgradba Kraškega roba
Obstajata dve razlagi nastanka Kraškega roba, starejša po Pleničarju, Polšaku in Šikiću
(1973) – luskasta struktura Čičarije, in novejša po Placerju (2008) – kraški narivni rob.
Navedli bomo novejšo razlago.
O kraškem narivnem robu ne moremo govoriti kot o monofazni tektonski strukturi, saj se je
izoblikoval skozi več različnih faz tektonskih deformacij. Med njimi so najpomembnejše:
dinarsko krovno narivanje v smeri JZ, premiki ob zmičnih prelomih v smeri SZ-JV in
podrivanje Istre proti SV. V zvezi z Istro lahko poleg njenega podrivanja proti SV omenimo
še njeno rotacijo v nasprotni smeri urinega kazalca. Govorimo o rotirajočem bloku večjih
dimenzij (Istra je samo njegovo oglišče), ki je porušil simetrijo narivnega roba Zunanjih
Dinaridov (Placer, 2002, str. 277-278). Rotacijo v nasprotni smeri urinega kazalca so pri
svojih raziskavah jamskih sedimentov v kamnolomu Črnotiče z izvedbo paleomagnetnih
analiz potrdili Bosák, Mihevc in Pruner (2004), in sicer za območje planote Podgorski kras,
ki je sestavni del Jadransko-Apulijskega predgorja. Pri primerjavi magnetostratigrafskih
rezultatov, pridobljenih z analizami jamskih sedimentov v dveh profilih jame v kamnolomu
Črnotiče, so ugotovili, da se profila razlikujeta v starosti sedimentov, pri čemer ”obdobje
sedimentacije obeh loči čas rotacije ozemlja v nasprotni smeri urinega kazalca (za 19°) v času
okrog 1 Ma” (Bosák, Mihevc, Pruner, 2004, str. 203). Do rotacije tektonskega bloka je prišlo
v spodnjem do srednjem pliocenu. S tem so dokazali zapleteno evolucijo Podgorskega krasa
od miocena dalje, ugotovljena rotacija pa je v skladu z raziskavami evolucije Jadranske
mikroplošče (Jadransko-Apulijsko predgorje predstavlja njeno relativno trdno jedro (Placer,
2008, str. 211)) v kenozoiku (Fodor in sod., 1998; cv: Bosák, Mihevc, Pruner, 2004).
Inicialna struktura krovnega narivanja dinarskega sistema pokrovov je trnovski pokrov (enota
Zunanjih Dinaridov), inicialna struktura podrivanja Istre je najnižje ležeči strukturni blok.
Mehanizma podrivanja in narivanja sta si sledila zaporedoma – v eoceonu in oligocenu je
potekalo narivanje in nato podrivanje v zgornjem miocenu in kasnejših obdobjih (Placer,
2007, str. 31), aktivno pa naj bi bilo še danes (Rižnar, Koler, Bavec, 2007). Podrivanje je
potekalo neenakomerno s prekinitvami in spreminjajočo dinamiko. Morfologija narivov in
podrivov je enaka, tako se znotraj podrivnega pasu uporabljajo tudi termini narivni prelom,
narivna cona itd. (Placer, 2007, str. 31).
Na območju podrivnega pasu potekajo različni prelomi: normalni, reverzni in narivni
prelomi. Centralni strukturni element podrivne cone je palmanovski narivni prelom (lokalno
črnokalski prelom – JV podaljšek palmanovskega preloma (na sliki 8 označen z debelejšo
črno linijo)), ki naj bi bil aktiven v pliocenu in pleistocenu (Placer, Vrabec, Celarc, 2010), ob
njem pa so prelomni bloki in drugi narivni prelomi (Placer, 2007). Palmanovski narivni
prelom je pomemben iz več vidikov: geometrija podrivanja v Istri je nad prelomom drugačna
kot pod njim, na SV preloma poteka paleobiogeografska meja med apnenci paleocenske,
spodnjeeocenske in srednjeeocenske starosti (Placer, 2007, str. 37). Prelom poleg tega
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predstavlja SV mejo severnoistrskega strukturnega klina, ki sega vse do bujskega preloma na
J. Klin tako zajema tudi del Kraškega roba (Placer, Vrabec, Celarc, 2010, str. 64).
Narivnih con je na območju več, za njih je značilno da se “v vzdolžni smeri na večje razdalje
prepletajo med seboj” ali pa so “ločene/segmentirane in premiki narivanja bočno prehajajo od
ene narivne cone na drugo” (Placer, 2007, str. 33). Ploskve narivnih prelomov so zaradi
neenakomernega podrivanja Istre rahlo nagubane. Vpadni kot narivnih ploskev se povečuje
od JZ proti SV, kar kaže na prehod položnih narivnih prelomov v bolj strme in nazadnje v
reverzne prelome, kar je dokaz podrivanja (Placer, 2007, str. 36-37). Od črnokalskega
preloma si proti JZ sledijo narivne cone (slika 8) (Placer, 2007):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zanigradska narivna cona
hrastoveljska narivna cona
kubejska narivna cona
gračiška narivna cona
sočerska narivna cona
buzetska narivna cona

Placer navaja še posebnosti določenih con. Zanigradska narivna cona je debela 350 m,
deformacije v coni so razpršene na manjše narivne prelome in medplastne zmike (Placer,
2007, str. 35). Med črnokalskim in kubejskim narivnim prelomom je anomalija (vidna na
sliki 9 - A), ki na površju predstavlja globoko flišnato dolino Hrastoveljskega potoka nad
izvirom Rižane. Nastala je kot posledica velikega premika ob črnokalski coni, ki je večji od
premikov ob drugih narivnih conah. Buzetska narivna cona predstavlja skrajno JZ mejo
kraškega narivnega roba (Placer in sod., 2004), ob njej je na območju zgornje Dragonje in
Sočerge veliko deformacij (Placer, 2007, str. 35). Na tem območju se v talninski grudi
pojavljajo plasti v inverzni legi, kar je vidno v izdankih karbonatnih megaplasti v vzhodnem
delu porečja Dragonje (Placer in sod., 2004).
Celotno podrivno cono lahko v splošnem razdelimo v tri razčlenjene gube (slika 9 – B)
(Placer, 2007, str. 36-37):
1. podgorska razčlenjena antiklinala (nad črnovrško narivno cono) - Podgorski kras
2. bržanska razčlenjena sinklinala (pod črnovrško narivno cono) – Bržanija
3. movraška razčlenjena antiklinala – Movraška vala
Nad njimi je čičarijski antiklinorij (rodiška antiklinala), ki ni del podrivnega sistema in naj bi
nastal v starejši fazi narivanja Zunanjih Dinaridov. Antiklinalno usločena čela narivnih grud
gradijo alveolinsko-numulitni apnenci. Čelne gube alveolinsko-numulitnih apnencev
izdanjajo v (Placer, 2007, str. 35):
-

narivni grudi nad narivno cono v Zanigradu
med Hrastovljami in Dolino (hrastoveljska narivna cona)
na hribu Griža, SZ od Kubeda (kubejska narivna cona)
pri Gračišču (gračiška narivna cona)
pri Lukinih pri Sočergi (sočerska narivna cona)
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Slika 8: Kraški rob – združeni dve ločeni skici po Placerju (2007, str. 32, 38). Na sliki so obarvani podrivni pas
med Trstom in Buzetom (zelena) in Kraški rob kot reliefna stopnja (svetlo vijolična). Vir: Placer (2007, 32 , 38).
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Slika 9: Zgradba podrivnega pasu: A - prerez podrivnega pasu, B – tri razčlenjene gube. Vir: Placer ( 2007, str.
34-35).

4.2.1.3 Vpliv geoloških značilnosti na reliefne značilnosti Kraškega roba
Kraški rob je bolj ali manj razčlenjena strukturna stopnja (Placer, 2007), ki je glede na
gričevnato zaledje slovenske obale precej izrazita in predstavlja pokrajinsko ločnico (Natek,
Repe, Stepišnik, 2012, str. 38). Značilnosti Kraškega roba so povezane z geološko zgradbo
območja – gre za drobne narive (luske), v katerih so starejši apnenci narinjeni na mlajši fliš,
plasti pa se menjavajo na kratke razdalje (Natek in sod., 1993, str. 6-7). Apnenci so bolj
odporni proti eroziji kot fliš, zato so v apnenčastih plasteh izoblikovane nizke stene ali strma
pobočja, v flišu pa položnejša pobočja in manjše pobočne police (Natek, Repe, Stepišnik,
2012, str. 39).
Geološka zgradba vpliva tudi na obseg in širino strukturne stopnje. Narivne grude v
podrivnem pasu tonejo proti SZ in tako v JV delu pasu izdanjajo starejše kamnine karbonatne
platforme, na SZ pa mlajše laporovčeve in flišne kamnine. Zaradi tega prihaja do različnega
stika med kamninami in posledično do razlik v reliefu. Kjer je fliš narinjen na fliš, stopnje ni,
manj izrazita stopnja je na stiku apnencev z apnenci, močno izrazita pa je tam, kjer je
apnenec narinjen na prehodni laporovec in fliš. Stopnja je tako najbolj izrazita od Timave do
sten nad Hrastovljami (stik apnenec-fliš). Na JV v smeri Učke, kjer so apnenci narinjeni na
apnence, pa je razvita stopnjasto, ni pa tako zelo izrazita v reliefu (Placer, 2007, str. 37).
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4.2.2

Stena v dolini Dragonje

Spodmol v Steni v spodnji dolini Dragonje, ki ga Kunaver in Ogrin (1993) navajata med
spodmoli Kraškega roba, se nahaja izven podrivnega pasu (Placer, 2007). Stena s spodmolom
predstavlja majhen apnenčast otok iz alveolinsko-numulitnih apnencev (slika 10). Tektonsko
gledano je del območja bujske antiklinale (Pleničar, Polšak, Šikić, 1973), od katere jo na J
loči reka Dragonja. Severno od stene so apnenci v stiku s flišem, južno pa z naplavinami, ki
jih je nanesla Dragonja (ti so predvsem rečni, deloma tudi morski – posledice morskih poplav
v geološki preteklosti) (Fuks, 2010).
Bujska antiklinala je območje tektonskega podora Savudrija-Buzet. Območje je 40 km dolg
in ne več kot 5 km širok pas iz krednih in paleogenskih apnencev, ki je od terciarnih bazenov
na S in J ločen s prelomi. Ti potekajo vzdolž krednih plasti oz. vzporedno s smerjo enote, t.j.
Z-SZ, V-JV. Območje bujske antiklinale razdelimo na dva dela: zahodni pas Savudrija-Polje
pri Sv. Ivanu (Šterna) in vzhodni pas od Polja do Kamenih vrat. Zahodni pas, katerega del je
tudi stena s spodmoli, gradijo blago nagnjeni (nagib 5° - 10°), večinoma kredni skladi, ki so
sekundarno nagubani. Gube so izrazitejše v JZ krilu antiklinale, vzhodneje pa so skladi blago
nagubani z različnimi smermi vpada. Na severnem robu pasu Savudrija-Polje je transgresivna
meja krednih s paleocenskimi apnenci. Tektonska zgradba tu ni povsod enaka, tako ima
paleogenski apnenec v mejnem pasu s krednimi skladi precej strme vpade, proti severu pa so
vpadi vedno bolj položni in postopno prehajajo v horizontalen položaj. Vzhodni pas bujske
antiklinale tvori ločeno tektonsko enoto. Centralni del tega krednega pasu je blaga
brahiantiklinala, proti vzhodu pa kredni apnenec tone pod debele paleogenske sklade
(Pleničar, Polšak, Šikić, 1973, str. 38-39, 43-44).
Placer (2008) bujsko antiklinalo šteje za del Jadransko-Apulijskega predgorja, natančneje za
del severnoistrskega strukturnega klina, ki je omejen s črnokalskim prelomom na SV in
bujskim prelomom na J strani (Placer, Vrabec, Celarc, 2010, str. 64).
4.2.3

Kamninska zgradba območij s spodmoli v Slovenski Istri

Stene, v katerih se pojavljajo spodmoli, so grajene iz paleocensko-eocenskih apnencev.
Apnenci prihajajo v stik s drugo pomembno litološko enoto na območju – flišem. Apnenčaste
kamnine so nastale s sedimentacijo na Jadransko-Dinarski karbonatni platformi, fliš pa je
nastal z razpadanjem te platforme (Placer, 2007, str. 31). Po tolmaču Osnovne geološke karte
1:100.000, list Trst (Pleničar, Polšak, Šikić, 1973, str. 27-29) gradijo stene naslednji tipi
apnencev: alveolinski apnenci (1Pc, E), numulitni apnenci (2Pc, E) in foraminiferni apnenci
(alveolinsko-numulitni apnenci) (Pc, E).
Alveolinsko-numulitni apnenci so srednje-zgornjecuisijske do spodnjelutecijske starosti.
Izdanjajo v dolini Dragonje in v večji meri v luskasti zgradbi Čičarije (Pleničar, Polšak,
Šikić, 1973; Pavlovec, 1985; cv: Šmuc in sod., 2014, str. 92). Alveolinsko-numulitni apnenci
so rjavkasti in debeloplastnati. V različnih razmerjih vsebujejo alveoline, numulitine,
diskocikline, asiline in tudi morske ježke, polže ter serpulimorfidne anelide (Pavlovec, 1985;
cv: Šmuc in sod., 2014, str. 92).
Alveolinsko-numulitni apnenci postopno prehajajo v prehodne plasti, ki so spodnje do
srednjelutecijske starosti. Prehodne plasti sestavljajo sivi do rjavkasti glavkonitni peščenjaki
in laporasti peščenjaki ter peščeni laporji. Ker ponekod vsebujejo rakovice, so kamnine
poznane kot plasti z rakovicami (Pavlovec, 1985; Pavlovec in Pavšič, 1986; cv: Šmuc in sod.,
2014, str. 92) Vrhnji del prehodnih plasti sestavljajo globigerinski laporji, ki so spodnje do
srednjelutecijske starosti, vsebujejo pa tudi tanke in redke vložke peščenjakov (Pleničar,
Polšak, Šikić, 1973; Pavlovec, 1985; Pavšič, Peckmann, 1996; cv: Šmuc in sod., 2014, str.
92). Debelina prehodnih plasti na območju Istre je različna – od nekaj metrov do nekaj 10
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metrov, in plasti niso razvite na celotnem območju (Pleničar, Polšak, Šikić, 1973; cv: Šmuc
in sod., 2014, str. 92).
Prehodnim plastem po starosti sledi srednjeeocensko flišno zaporedje. Flišno zaporedje
sestavlja predvsem menjavanje laporovcev in drobnozrnatih peščenjakov. Pojavljajo se tudi
debele plasti (megaplasti) gradiranih karbonatnih breč in kalkarenitov (Pleničar, Polšak,
Šikić, 1973; Pavšič, Peckmann, 1996; Placer in sod., 2004; cv: Šmuc in sod., 2014, str. 92).

Na sliki 10 in 11 sta izseka iz Osnovne geološke karte (OGK) 1:100.000, list Trst, ki
prikazujeta območje bujske antiklinale (slika 10) in Kraškega roba (slika 11). Z modro sta
označeni območji, kjer najdemo spodmole: apnenčast izdanek v dolini spodnje Dragonje in
reliefna stopnja Kraškega roba.

Slika 10: Izsek iz OGK – bujska antiklinala. Vir: OGK (1969).
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Slika 11: Izsek iz OGK – Kraški rob, Viri: OGK (1969) in Placer (2007, str. 38).

39

4.2.4

Geološke značilnosti območja Veliki Badin

Za območje Veliki Badin z največjimi spodmoli v Slovenski Istri imamo natančnejše podatke
o tektonskih značilnostih in litologiji, ki so bili pridobljeni z detajlnim geološkim kartiranjem
(Štefančič, 2012). Območje, ki ga je Štefančič preučila, je prikazano na sliki 12.
4.2.4.1 Tektonske značilnosti območja Veliki Badin
Na JV, J in JZ kartiranega ozemlja je Štefančič zabeležila tri narivne enote. Najvišja in
srednja narivna enota se končujeta z obnarivno čelno gubo. Prevoj čelne gube najvišje
narivne enote lahko vidimo v naravnem mostu – prevoj označen na sliki 13, profil A-B, nad
zgornjim narivom alveolinsko-numulitnih apnencev na alveolinsko-numulitne apnence. Gube
so v temenu pretrte in jih je možno prepoznati samo lokalno. Narivna cona med najvišjo in
srednjo ter srednjo in najnižjo narivno enoto je stik alveolinsko-numulitnih apnencev (slika
13, oba profila). Narivne ploskve vpadajo proti severovzhodu (50/40) in so nagubane.
Najnižja enota je narinjena na fliš (slika 13, oba profila). Enota ne izdanja na območju in je
bila določena na podlagi nariva višje od nje. Ob obeh narivih (zgornji, srednji) so bili
izmerjeni vpadi inverznega krila gube, višje pa vpadi čela in pregiba gube v normalno lego.
Povprečen vpad normalnega krila gube je 50/30 in se sklada z vpadom narivne ploskve na
površju. Narivna cona je v talnini zdrobljena in brez razpoznavih struktur. Debelina
zdrobljene cone je okoli 1 m, kamnina je klivažirana v vseh smereh, na dotik se drobi v
ploščice. Zgornji del talnine je ponekod tudi razpoklinska cona, kjer kamnina ni popolnoma
zdrobljena v vsej narivni coni. Široka je okoli 4 m. Fliš pod narivi vpada pod kotom 50/30,
kar se sklada z vpadi plasti apnenca v normalnem krilu gube in v samem narivu (Štefančič,
2012, str. 16-17).
Apnenec je prepreden z razpokami v več smereh, pri čemer prevladujejo razpoke v smeri 120
- 300 (vpadi razpok 60/10, 210/50, 230/60, 220/80 in 205/75), in razpoke pravokotno na prve
s smerjo 50 - 230 (vpadi 165/30) (Štefančič, 2012, str. 16-17).
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Slika 12: Geološka karta območja Veliki Badin po Štefančič (2012), merilo 1:5000. Na karti sta označena profila A-B in C-D, prikazana na sliki 12.
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Slika 13: Profila čez kartirano območje, z rdečo je označen stik med narivnimi enotami (Štefančič, 2012), merilo 1:1000.
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4.2.4.2 Litološke enote območja Veliki Badin
Za to območje je Štefančič ugotovila, da izdanke alveolinsko-numulitnih apnencev
predstavljajo narivne enote. Alveolinsko-numulitni apnenci so obstojni proti eroziji, ne pa
proti zakrasevanju, saj se pojavljajo površinske oblike škraplje in žlebiči. Izdanki fliša so
redki in majhni – nahajajo se ob regionalni cesti Sočerga-Buzet in ob kolovozni poti na JZ
območja. Meja med apnenci in flišem je diskordantna in slabo prepoznavna. Nad najnižjim
narivom (stik apnencev s flišem) so plasti apnencev brez makroskopsko opaznih fosilov, višje
pa so fosili vidni s prostim očesom - numuliti dosežejo tudi 2 cm v premeru. Plastnatost
apnencev je srednje dobra do slabo prepoznavna, debelina plasti je od 30 cm do 1 m. Zaradi
velike razpokanosti apnencev (razpoke v več smereh) je težavno ugotoviti, ali gre za
plastnatost ali razpokanost. V čelu obnarivne gube so apnenci močneje razpokani in je
plastnatost težje prepoznavna, kjer pa plasti vpadajo s pobočjem, je plastnatost lažje
prepoznavna (v višjih legah je Štefančič sledila plastem z opazovanjem spodmolov). Na
razpadanje apnenca vpliva razpokanost kamnine, saj kjer je kamnina vidno poškodovana
(čelo obnarivne gube) nastaja spodaj melišče iz grušča in večjih blokov (Štefančič, 2012, str.
10-13).
Natančne meje med apnencem in flišem na območju Štefančič ni mogla določiti. Apnenec je
na J in JZ pobočju Velikega Badina sicer narinjen na fliš, je pa narivna cona prekrita z bloki
in drobirjem apnenca, zato je nariv neočiten. Ker se vmes pojavljajo tudi bloki peščenjaka, je
sklepala, da gre za nariv med različnima kamninama (Štefančič, 2012, str. 10-11, 14).

4.3 Podnebne značilnosti območij s spodmoli v Slovenski Istri
4.3.1

Podnebni tipi območij s spodmoli

Slovenska Istra ima zmerno toplo podnebje, ki ga delimo na dva tipa (Ogrin in sod., 2012):
-

obalno zmerno sredozemsko podnebje ima obalni pas do nadmorske višine okoli 350 m
(srednja januarska temperatura je nad 4 °C, srednja julijska temperatura je nad 22 °C),
zaledno zmerno sredozemsko podnebje imajo kraški del Slovenske Istre in najvišji predeli
flišnega gričevja (srednja januarska temperatura je 0–4 °C, srednja julijska temperatura je
20–22 °C)

Znotraj prvega tipa sodi Stena pri Dragonji, znotraj drugega pa spodmoli na Kraškem robu,
na meji z zmerno celinskim podnebjem so stene nad Rakitovcem.
Pri temperaturah je pomemben tudi vpliv morja. Termični vpliv morja sega globje v
notranjost po dolinah Rižane, Badaševice, Drnice in Dragonje (Ogrin in sod., 2012). Morje
blaži dnevne temperaturne ekstreme ob obali. Pri primerjavi podatkov o številu vročih dni
(maksimalna temperatura nad 30 °C) v obdobju 1976–1990 med Portorožem (Beli Križ, 92
m) in Kubedom (na dnu podolja, 262 m) ugotovimo, da je v Portorožu zaradi vpliva morja
bilo povprečno 5 vročih dni letno, v Kubedu pa 16. Pri dnevih s toplo nočjo pa je zadeva
obratna – Portorož je imel povprečno 29 dni v letu, Kubed pa 2 dneva (Ogrin, 1995).
4.3.2

Trajanje Sončevega sevanja v Slovenski Istri

Glede trajanja Sončevega sevanja na podlagi modelnih izračunov, ki sicer ne upoštevajo
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reliefnih dejavnikov (preračunano na matematični horizont), v Slovenski Istri obstajajo
razlike med toplim in hladnim delom leta. Spomladi in in poleti ima največ sončnih dni
zahodni del obalnega pasu (spomladi: več kot 560 ur; poleti: več kot 860 ur), vzhodni del je
malo manj osončen (pomlad: 520 - 560 ur, poletje: 820 - 860 ur). Najmanj sonca imajo
najvišji deli flišnega gričevja na jugu in kraški predeli na SV Slovenske Istre, saj je tu več
oblačnega vremena zaradi konvekcijskega in orogafskega dviganja zraka (pomlad: 480 - 520
ur, poletje: 780 - 820 ur). Tudi jeseni je v obalnem pasu več sonca kot v zaledju (480 - več
kot 500 ur), pozimi pa ima več sonca višje zaledje (360 - 400 ur), saj se na obali in nižjem
gričevju večkrat pojavljata nizka oblačnost in megla (320 do 360 ur) (Ogrin in sod., 2012, str.
68).
Reliefno pogojene lokalne razlike v sevanju (realni horizont): v obalnem blago razgibanem
delu lokalno ni večjih razlik, imajo pa slabše razmere severno orientirana pobočja, boljše pa
južna pobočja. Na temenih flišnih hrbtov višina obzorja skrajšuje teoretično možno
neposredno Sončevo sevanje za pol ure do ene ure na dan, na obalnih ravnicah pa približno
eno uro, nekoliko več pozimi. V dnu dolin je sevanje za 2 do 4 ure krajše od teoretično
možnega (Ogrin in sod., 2012, str. 68). Pri pregledu vpliva naklona in ekspozicije površja na
osončenost se pri južni ekspoziciji z večanjem naklona veča tudi osončenost (pod 5°
normalna, 5– 15° dobra in 15– nad 20° zelo dobra). Podobno je pri zahodni in vzhodni
ekspoziciji, kjer je osončenost pri naklonih pobočij od pod 5– 20° normalna, nad 20° pa zelo
dobra. Pri severni ekspoziciji so osončenosti od normalne pa vse do zelo slabe, sploh v
zimskem času, ko je sonce nizko nad horizontom (Ogrin in sod., 2012).
V povezavi z osončenostjo je pomembna tudi prisotnost rastja (poraščenost površja). Slednja
namreč ustvari mikroklimatsko okolje, ki spremeni absorbcijo Sončevega sevanja, zmanjšuje
hitrosti vetra in povečuje vlažnost. Če rastja ni, se površje v odvisnosti od barve, vlažnosti in
poroznosti prsti (matične podlage) čez dan zelo segreje, ponoči pa zelo ohladi, saj imajo gole
površine velike dnevne temperaturne amplitude (Ogrin in sod., 2012, str. 85).
4.3.3

Padavine v Slovenski Istri

Najbolj namočeni so hriboviti predeli na SV delu Slovenske Istre (1500 – 1800 mm padavin).
Večina vlažnih zračnih mas namreč prihaja od zahoda in ko trčijo v reliefno pregrado, pride
zaradi dviganja do kondenzacije in posledično padavin. Količina padavin se proti obali
zmanjšuje: na Podgorsko-Rakitovskem krasu in najvišjih delih gričevja pade 1300 – 1500
mm padavin, v osrednjem delu gričevja 1000 – 1300 mm padavin in v obalnem pasu 900 –
1000 mm (Ogrin in sod., 2012, str. 75) (slika 14).
Sneg je na obali redek pojav, kak dan s sneženjem se pojavi na vsakih nekaj let, snežna odeja
je kratkotrajna, debela do nekaj centimetrov. V višji notranjosti in Podgorsko-Rakitovskem
krasu je v povprečju 5 – 25 dni s snežno odejo letno (Ogrin in sod., 2012, str. 77).
Spodmoli torej spadajo v območja z 1300 – 1500 mm padavin (Kavčič), 1000 – 1300 mm
padavin (spodmoli Kraškega roba) in 900 – 1000 mm padavin (spodnja dolina Dragonje). Na
lokacijah spodmolov izven obalnega pasu se tudi pogosteje pojavlja sneg.
4.3.4

Topoklimatske značilnosti Slovenske Istre

V zvezi s topoklimatskimi pojavi, ki so pomembni za spodmole, moramo omeniti
temperaturni obrat, ki se pojavlja v spodnjih delih dolin in nad morjem, ter višje temperature
v toplotnem (termalnem) pasu. Razlike med deli v inverzni plasti zraka in tistimi nad njo
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znašajo 4– 6 °C, izjemoma tudi do 10 °C ali več. Mejo med inverznim in toplotnim pasom
lahko sledimo po razprostranjenosti oljčnikov. V dolini Dragonje okoli vasi Dragonja je ta
meja približno 15 m nad dnom doline, bolj v notranjosti se meja začne višje, od 20 – 50 m
nad dolinskim dnom. Vertikalni obseg termalnega pasu je od 80 – 120 m (Ogrin in sod.,
2012).

Slika 14: Klimatska členitev Slovenske Istre z letno količino padavin (Zorn (2008), po Ogrinu (1995, str. 176,
277)).

4.3.5

Vpliv reliefa in klimatskih značilnosti na spodmole

Reliefna razgibanost Kraškega roba kot posledica tektonskega dogajanja (strukturne stopnje),
pomembno vpliva na mikroklimo apnenčastih sten, v katerih se nahajajo spodmoli. Stene so
namreč lokacije z (verjetno) eno najtoplejših mikroklim v Slovenski Istri. Nahajajo se nad
dnom dolin, kjer se ob ustreznem tipu vremena (anticiklonalni tip) pojavlja močna
temperaturna inverzija, imajo JZ ekspozicijo in so izpostavljene intenzivni sončni insolaciji
(Kunaver, Ogrin, 1993). Vpliv ekspozicije je še posebej izrazit v zimskem času, ko je Sonce
nizko nad obzorjem. Meritve, ki jih je v zimskem času v zgornji Rižanski dolini in ob tem
tudi v steni Štrkljevica opravil Ogrin (1995), so pokazale najvišje temperature ravno v s
Soncem obsijanih spodmolih (stena 14 °C, spodmoli do 18,2 °C, merjeno v senci), za
primerjavo pa so bile temperature v dnu doline med 10,4 – 10,8 °C. Kunaver in Ogrin (1993)
omenjata navedbe Pollija (1981; cv: Kunaver, Ogrin, 1993), ki je iz doline Glinščice v bližini
poročal o ekstremnih tempraturah do 30 °C pozimi in do 40 °C poleti, meritve pa so bile
opravljene v senci na prisojnih, zatišnih pobočjih. Kunaver in Ogrin sta tako že pri prvih
raziskavah spodmolov predvidevala, da segrevanje sten čez dan vpliva na nastanek
spodmolov. Poleg tega naj bi vplivala zaščitenost pred burjo, ki prevladuje pozimi, saj so ji
zavetrna J, JZ in JV pobočja manj izpostavljena (Kunaver, Ogrin, 1992).
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4.4 Dosedanje raziskave spodmolov v Slovenski Istri
Spodmoli v Slovenski Istri so vzbujali zanimanje pri raziskovalcih, tako da imamo na voljo
nekaj literature. Literaturo o spodmolih lahko razdelimo na dva tipa, in sicer literaturo, v
kateri spodmoli niso bili glavni predmet raziskave in so bili (mimogrede) omenjeni v sklopu
raziskave, ki je potekala na širšem območju (primer Orožen Adamič, 1980; Habič in sod.,
1983), ali pa literaturo, ki obravnava izključno spodmole (primer Kunaver, Ogrin, 1992).
Nekateri raziskovalci so preučili več spodmolov v Slovenski Istri (primer Kunaver, Ogrin,
1992; 1993; Natek in sod., 1993; Grmovšek, 2001), drugi so se osredotočili samo na
določene spodmole, pri čemer prevladujejo raziskave spodmolov na Velikem Badinu (primer
Habič in sod., 1983; Gogala, 2007; Kunaver 2007). Večina raziskav temelji na morfografski
analizi spodmolov, nekateri raziskovalci so v manjši meri izvedli tudi morfometrično in delno
morfostrukturno analizo, le malo raziskovalcev pa je uporabilo tudi drugačne metode za
preučevanje (meritve temperatur – Ogrin, 1995; analiza poroznosti – Placer in sod., 2011;
geološko kartiranje – Štefančič, 2012). Ker so iz dosedanje literature bile na voljo le številne
paradigme o nastanku spodmolov, konkretnih raziskav, ki bi katero od paradigem tudi
preverile, pa praktično ni bilo na voljo, smo jih vzeli kot smernice, kaj vse moramo pri
preučevanju spodmolov upoštevati, da bomo na koncu lahko tudi preverili ustreznost
paradigem.
V nadaljevanju bomo predstavili ugotovitve raziskovalcev o spodmolih v Slovenski Istri na
splošno, o posameznih preučenih stenah in spodmolih, nato pa še paradigme o nastanku
spodmolov, ki so nastale na podlagi njihovih preučevanj.
4.4.1

Spodmoli v Slovenski Istri

Kot že omenjeno, so se nekateri raziskovalci pri svojem preučevanju osredotočili le na
določene spodmole v Slovenski Istri. Habič in sod. (1983), Gogala (2007), Kunaver (2007) in
Štefančič (2012) so preučili spodmole na Velikem Badinu, Orožen Adamič (1980) pa
spodmol v Steni. Njihove ugotovitve za posamezne spodmole navajamo v sledečih poglavjih,
spodaj pa so navedene ugotovitve raziskovalcev, ki so preučili spodmole v Slovenski Istri na
splošno.
Kunaver in Ogrin (1992) sta prva podrobneje obravnavala spodmole v Slovenski Istri.
Preučila sta skalne stene pri Ospu, Črnem Kalu, Podpeči, Zanigradu, na Velikem Badinu in
Steno pri Dragonji. Glede na preučeno kot neustrezno štejeta definicijo spodmola kot krajše
vodoravne jame (Kranjc, 1998), saj po njunem spodmoli redko spominjajo na jame, imajo
obliko konkavne zajede, ki je v prerezu bolj nesimetrična kot simetrična, na večji razdalji pa
se nadaljujejo v podnožjih številnih skalnih sten (Kunaver, Ogrin, 1993; str. 61) Na podlagi
preučevanj sta izdelala skico tipične oblike spodmola, ki je sestavljena iz desetih različnih
primerov spodmolov (slika 15). Spodmoli se pojavljajo v dnu sten, nad narivom apnenca na
fliš. V spodnjem delu (nad narivom) imajo kratko pobočje z naklonom 30‒40°, ki se
nadaljuje v rahlo nagnjeno polico in potem v konkavni, izvotljeni del spodmola. Izvotljeni del
ima v spodnjem delu polkrožno obliko v prerezu, v zgornjem delu je konkavna oblika bolj
plitva in se konča z ravnim, najvišjim delom spodmola, ki predstavlja njegovo streho. Streha
se v višino nadaljuje v navpični del stene. Navedeta še, da se na stenah pogosto pojavlja siga.
Po njunem so dimenzije posameznih delov spodmolov odvisne od njihove globine – globlji
kot je spodmol, širša je polica in višji je strop. To naj bi po njunem kazalo tudi na to, da so
46

manjši spodmoli mlajšega nastanka, večji pa starejšega. Možno bi bilo tudi da so se večji
oblikovali hitreje in globlje. Razlike v velikosti pripisujeta lokalnim pogojem.
Natek in sod. so spodmole v Slovenski Istri preučili med geomorfološko inventarizacijo
Kraškega roba z namenom zavarovanja območja. Za spodmole pravijo, da so pogosta oblika
v skalnih stenah – omenijo jih v stenah zatrepne doline Mišja peč, loško-bezoviški steni, steni
v Kubedu, podpeški steni in na Velikem Badinu, imajo lahko različne dimenzije – od
manjših, plitvih, do največjih spodmolov na Velikem Badinu. Definirajo jih kot vbokline v
apnenčastih stenah, z zaobljenimi in zglajenimi notranjimi stenami in (poševnim) skalnim
dnom (Natek in sod., 1993, str. 43). Na njihovih stenah prihaja do svojskega prepletanja
mehanskega preperevanja, korozije in odlaganja sige. Pogosto se pojavljajo v enakomerni
višini in mestoma so vezani na prelomnice.

Slika 15: Profil tipičnega spodmola v Slovenski Istri: 1 – fliš, 2 – narivna ploskev apnenec-fliš, 3 – kratko
pobočje, 4 – rahlo nagnjena polica, 5 – akumulacija sige, 6 – konkavni del spodmola, 7 – stalaktiti, 8 – streha
spodmola, 9 – zgornji del spodmola (konveksna oblika) ali 10 – navpični del stene nad spodmolom (Kunaver,
Ogrin, 1992).

Spodmole v Slovenski Istri je med preučevanjem morfologije sten Kraškega roba preučil tudi
Grmovšek (2001). Prisotnost spodmolov navede za stene zatrepne doline pri Ospu, Mišje
peči in v stenah Velikega Badina. Tudi on definicijo spodmola kot krajše vodoravne jame
(Kranjc, 1998) šteje kot neustrezno, saj trdi, da spodmoli niso jame kraškega nastanka, saj ne
nastajajo s kraškimi procesi. Navede, da so spodmoli sicer različnih oblik in dimenzij, za vse
pa je značilna spodjedena oblika. Vezani so na določeno leziko, ob kateri je razpadanje
kamnine najmočnejše in ob njej se nahaja najbolj izpodjeden del spodmola (Grmovšek, 2001,
str. 35 – 36).
Tudi Gerkšič obravnava spodmole v Slovenski Istri na splošno. Šteje jih za denudacijski
pojav, predpogoj za njihov nastanek je po njenem posebna geološka-stukturna zgradba
(stena), pri njihovem razvoju pa sodeluje vrsta dejavnikov, ki se dopolnjujejo (Gerkšič, 2010,
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str. 18).
Spodmole v stenah Kraškega roba so preučili tudi Placer in sod. (2011), pri čemer jih
razdelijo na tri tipe: korozivno-zmrzlinski, strukturno-tektonski in litološko-facialni tip. Tip
spodmolov, ki smo ga preučevali, štejejo za korozivno-zmrzlinski tip, pri nastanku tega tipa
spodmolov po njihovem sodeluje več dejavnikov, izpostavljajo pa tektonski dejavnik.
4.4.2

Spodmoli v izbranih skalnih stenah

4.4.2.1 Kraški rob
Spodmole v zatrepni dolini Mišja peč so opisali Natek in sod. (1993). Spodmoli se nahajajo
nad vznožjem stene, v njih se nahajajo sigaste tvorbe (stalaktiti) in na stenah spodmolov se
mehansko preperevanje prepleta z odlaganjem sige. Te je največ na vznožju, znotraj
spodmolov jo najdemo le v razpokah natrte kamnine, drugače je dno spodmolov živoskalno.
Profil dela stene s spodmolom, ki so ga skicirali Natek in sod. je prikazan na sliki 17.

Slika 16: Spodmol v steni zatrepne doline Mišja peč. Avtorica: Leni Ozis, 2014.
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Slika 17: Profil čez steno Mišja peč v vzhodnem delu, v spodnjem delu se nahaja spodmol (Natek in sod., 1993).

Štrkljevico, steno za vasjo Zanigrad, smo predhodno zasledili v zvezi z meritvami
temperatur, ki jih je opravil Ogrin (1995), Kunaver in Ogrin pa (1992) navajata, da je v steni
jasna zveza med položajem spodmolov in narivno ploskvijo apnenec-fliš. Več o steni povedo
Natek in sod. (1993), tako slednji kot Kunaver in Ogrin (1992) so narisali skico profila stene
s spodmolom (slika 19). Štrkljevica je druga največja stena na območju Kraškega roba (za
steno nad Jamo Grad pri Ospu). Čez njo na treh mestih padajo ”hudourniški slapovi”, ki jih
napajajo hudourniki s flišnih delov nad steno. Slapovi se pojavijo le ob največjih deževjih,
ponavadi pa voda le mezi čez steno v curkih. Pobočja nad in pod steno so iz laporja,
večinoma pa prekrita z apnenčastim pobočnim materialom. V steni je tudi obrnjena jama
(Natek in sod., 1993, str. 37).

Slika 18: Stena Štrkljevica s spodmoli. Avtorica: Leni Ozis, 2012.
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Slika 19: Profili čez stene v Kraškem robu – črnokalska stena, podpeška stena in Štrkljevica (Zanigrad)
(Kunaver, Ogrin, 1992). Skica na desni prikazuje profil čez Štrkljevico, kot so ga izrisali Natek in sod. (1993).
Lahko vidimo, da so avtorji spodmolom v Štrkljevici pripisali podobno obliko v prerezu.

Za spodmole v Štrkljevici Natek in sod. (1993) navajajo, da so se v večini izoblikovali nad
linijo, ki predstavlja ali prelomnico ali stik med različno odpornimi plastmi apnenca. Ob
prelomnici je izoblikovana polica, nad katero se dviga zaobljena stena spodmola. V zvezi s
Štrkljevico omenjajo še spodmole, ki naj ne bi bili vezani na prelome in razpoke, saj naj bi
nastali v treh nivojih povsem avtonomno, pri tem pa poudarijo, da ne poznajo dovolj načina
nastajanja in da so lahko vseeno prisotne genetske povezanosti. Kolikor poznamo steno s
terena, med spodmoli na Štrkljevici nismo zasledili takšnih, ki ne bi bili povezanimi z
nezveznostmi v steni, tako da ne vemo točno, katere spodmole so avtorji imeli v mislih.
Za loško-bezoviško steno, ki je poimenovana po vaseh Loka in Bezovica v bližini, oziroma
za njen najvišji del Verlovc, steno v Kubedu in podpeško steno Natek in sod. (1993) samo
omenijo, da se v njej nahajajo spodmoli. Kunaver in Ogrin (1992) sta za podpeško steno in
črnokalsko steno narisala skico profila dela stene s spodmoli (slika 19). Za črnokalsko steno
omenita, da navezava spodmolov v njej na stik apnenec-fliš naj ne bi bila tako očitna, kot je v
primeru spodmolov v podpeški steni. Omembo spodmolov zasledimo tudi v steni zatrepne
doline pri Ospu (Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; Grmovšek, 2001).
Stene Velikega Badina se nahajajo na jugozahodnem pobočju hrbta Veliki Badin-Krog, nad
naseljem Sočerga. Spodmole na Velikem Badinu so opisali Habič in sod. (1983, str. 93).
Omenijo, da se pojavljajo v dveh stenah – večji (dimenzije: višina do 6 m, globina 5 – 15 m,
širina 10 – 20 m) v zgornji in plitvejši v spodnji steni, da so nastali v apnencih in da nekaj
metrov debeli skladi apnencev vpadajo za 50° proti SV. Bolj odporni sklad apnenca tvori
streho in strop, naslednji spodnji pa dno. Opazijo tudi nerazpadle skalne hrbte, ki ločujejo
spodmole in ki naj bi se ohranili zaradi prečnih razpok. Omenijo proge na steni spodmolov,
za katere pravijo, da so lišaji, in kapnike in sige, ki naj bi bili postglacialnega nastanka, v
sedanjih razmerah pa jih razjeda prenikajoča voda, mehansko pa razpadajo v poletni vročini
in zimskem zmrzovanju.
Veliki Badin omenjajo tudi Natek in sod. (1993). Navajajo, da je sama skalna stena, v kateri
se nahajajo spodmoli, na slovenski strani dolga 1200 m (nadaljuje se na hrvaško stran) in
visoka do 35 m. Proti dolini Reke se spušča v dveh stopnjah, v višji stopnji pa so nastali
veliki spodmoli, ki jih domačini imenujejo Pečine ali ”Ušesa Istre”. Navajajo tudi velikost teh
spodmolov: 10 – 12 m višine in do 15 m globine. V steni, ki se nahaja nižje, so se razvili
spodmoli manjših dimenzij, med obema stenama je položno pobočje, v katerem naj bi bila
razvidna plast lapornatega (bolj pretrtega) apnenca. Predvidevajo, da sta steni narinjeni
neposredno ena na drugo. Spodmoli imajo poševno nagnjeno dno, kjer se menjavajo gladke
površine, zaobljene grbine in korozijsko razjedeni deli, dnu sledi zaobljena gladka notranja
stena, s stropa pa visijo kapniki, od katerih nekateri štrlijo pravokotno na steno, česar ne
morejo pojasniti. Na vrhu stene nad spodmoli opazijo tudi škraplje, globoke največ meter in
ponekod že deloma razpadle.
Stene in spodmole Velikega Badina je preučil tudi Grmovšek, ki navede tudi dimenzije
velikih spodmolov: do 15 m višine in okoli 10 m globine. Navaja, da je zgornji rob skalne
stene oster, v zgornjem delu je stena navpična in v njej je videti več vzporednih lezik. V
zgornjem delu steno preoblikuje predvsem korozija. Nižje stena prek previsa (naklon
približno 150°) prehaja v strop spodmola, ki je gladek in nerazčlenjen, z izjemo sigovih
tvorb. Ta del stene se v drobnem luska (luske debele nekaj milimetrov, velike od nekaj
centimetrov do nekaj decimetrov), zaobljenost in nerazčlenjenost stene pa avtor pripisuje
prav luskanju. Stena se nižje spremeni v navpično in preide v položno dno. Na tem
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prehodnem delu so sigove tvorbe in očitna lezika. Sklepa, da je lezika odločilna za nastanek
spodmola in kamnina ob njej dovzetna za preperevanje. Pod leziko je položno dno z
nekakšnimi pomoli, ostanki kamnine pod leziko, zgrajenimi iz pretrte lapornate kamnine (mi
te ”pomole” imenujemo ”nerazpadli ostanki sten”), ki je prevotljena z luknjicami in majhnimi
kanali. Ti pomoli naj bi bili ostanki zraščanja manjših spodmolov. Samo dno je pretrto, na
njem ležijo odpadle luske in siga (Grmovšek, 2001, str. 29). Glede luskanja v spodmolih še
omeni, da naj bi do njega prihajalo zaradi razbremenitve in pritiskov zgornjih plasti na prazen
prostor spodmola, zaradi česar se izoblikuje zaokrožena oblika, podobna polovični
kupoli/oboku, ki je statično najbolj trdna (Grmovšek, 2001, str. 36). Omeni še, da odpadanje
lusk lahko spodbuja prisotnost sige, ki se izloča v drobnih razpokah – tankih luskah.
Po Kunaverju (2007) naj bi pri Velikem Badinu šlo za spodmol, sestavljen iz več delov, ki ga
zato imenuje sestavljeni spodmol. Stene v notranjosti naj bi bile zaobljene zaradi korozije ali
zaradi sige, poleg tega omenja še narivni prelom na dnu spodmolov, ki naj bi bil eden od
razlogov nastanka. Navede še, da kamnina na stenah razpada v kockaste, luskaste in verjetno
tudi prašne delce, ki jih odnaša veter.
Placer in sod. (2011) spodmole na Velikem Badinu omenijo kot primer korozivnozmrzlinskega tipa spodmolov.
Na sliki 21 so prikazani profili čez različne spodmole na Velikem Badinu, ki sta jih skicirala
Kunaver in Ogrin (1992).

Slika 20: Spodmoli na Velikem Badinu. Avtorica: Leni Ozis, 2012.
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Slika 21: Profili čez spodmole na Velikem Badinu (Kunaver, Ogrin, 1992).

4.4.2.2 Stena v dolini Dragonje
Stene in spodmola v dolini Dragonje literatura ne obravnava podrobneje. Orožen Adamič
(1980) samo omeni, kako naj bi Stena nastala (abrazija, rečna erozija), Kunaver in Ogrin
(1992; 1993) v člankih predstavita le (geološko) skico njenega profila – slika 23 (zgoraj nad
steno naj bi bil po njunem fliš), Placer (2007) navede, da ni del podrivnega pasu, Fuks
(2010), da je vidno zakrasela, Gerkšič (2010) pa v svojem delu prikaže fotografijo Stene kot
primer konkavne denudacije – začetka nastajanja spodmola.

Slika 22: Spodmol v Steni v spodnji dolini Dragonje. Avtorica: Leni Ozis, 2014.

Slika 23: Profil čez Steno v dolini Dragonje (Kunaver, Ogrin, 1992).

Če povzamemo dosedanja preučevanja spodmolov v Slovenski Istri, imajo le-ti določene
skupne značilnosti, kar še posebej velja za spodmole na Velikem Badinu, ki so bili največkrat
preučeni:
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Za spodmole naj bi bila pomembna bližina nariva ali prisotnost linije, ki poteka po steni in
lahko predstavlja ali prelom ali stik različnih plasti apnenca (lezika). Njihova oblika v
prerezu je sledeča: (rahlo) nagnjeno dno, ki prehaja v zaobljen, konkavni del spodmola, sledi
nagnjen del – streha/strop, ki prehaja v navpično steno nad spodmolom. Na njihovih stenah
se pojavlja siga, poteka mehansko preperevanje (luskanje), na dnu pa se nahajajo nerazpadli
skalni hrbti.
4.4.3

Paradigme o nastanku spodmolov

Najstarejše paradigme o nastanku spodmolov zasledimo pri Orožen Adamiču (1980), ki je
preučeval poplavni svet ob Dragonji in Drnici. V svojem delu omeni Steno ob Dragonji, ki
naj bi bila preoblikovana s fluvialnim ali domnevno z morskim delovanjem (abrazija).
Delovanje abrazije omeni tudi pri steni Sv. Štefana, ki se nahaja višje naprej po dolini in je
tako od morja še bolj oddaljena kot Stena, v njej pa ni spodmolov.
Habič in sod., ki so preučevali spodmole na Velikem Badinu, predvidevajo da so nastali ”z
mehaničnim razpadanjem manj odpornih lapornatih skladovnih čel v navpični apniški steni”
(Habič in sod., 1983, str. 93), hkrati pa jih opišejo kot korozijsko-denudacijske. Začetek
nastajanja spodmolov naj bi bil povezan s hladnejšim podnebjem v času würmske
poledenitve, ko so apnenci v prisojni legi intenzivneje razpadali.
Kunaver in Ogrin (1992) spodmole štejeta za denudacijski pojav, njihov nastanek pa
pripisujeta konkavni eksfoliaciji, ki poteka v toplejšem mediteranskem okolju, in je tesno
povezana s JZ ekspozicijo skalnih sten, v katerih se pojavljajo spodmoli. Visoke temperature
zaradi ekspozicije in posledično insolacije naj bi bile eden glavnih dejavnikov pri procesu
razpadanja kamnin. Z nastankom povezujeta tudi tektonske dejavnike (nariv apnencev na
fliš), saj tektonsko zdrobljena kamnina lahko pospeši proces denudacije. Spodmoli se naj ne
bi pojavljali v nestabilnih pobočjih, kot na primer pri Socerbu ali nad Črnim Kalom. Svoje
predhodne domneve sta kasneje (Kunaver, Ogrin, 1993) nadgradila, in sicer nastanka
spodmolov nista več pripisovala izključno eksfoliaciji, ampak poudarjata sodelovanje večjega
števila dejavnikov – JZ prisojna lega, tektonska pretrtost in večja vlažnost apnencev blizu
kontakta s flišem.
Natek in sod. (1993) glede na nastanek razlikujejo med dvema tipoma spodmolov, in sicer
spodmole, ki so nastali ob narivni ploskvi (stik apnenec-fliš), in spodmole, ki so nastali
znotraj apnenčastih plasti. Prvi imajo obliko izrazitih streh, ki jih tvori gladka spodnja stran
apnenčastih plasti. Spodaj ležeči fliš hitreje prepereva, pobočje se zato hitreje odmika od
apnenčastih plasti nad njim, v apnenčastih plasteh pa prihaja do manjših ali večjih skalnih
podorov. Prvi omenjeni tip ne pride v poštev za našo raziskavo, saj bolj kot spodmole
predstavlja previse. Podobno tipizacijo zasledimo tudi pri Placerju in sod. (2011) (str. 53).
Za drugi tip kot domneve o nastanku (Natek in sod., 1993) omenjajo sledeče možnosti:
- pogojenost spodmolov z manj odpornimi plastmi apnenca, na kar kažeta lapornatost
apnenca in pasovita lega (primer Mišja peč) oz. drobne litološke razlike med
posameznimi plastmi (različno odporne plasti) (Štrkljevica)
- prelom (Štrkljevica)
- kombinacija mehanskega preperevanja, denudacije in korozijskih procesov (ter odlaganja
sige)
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Natek in sod. (1993) še navedejo, da se drug tip spodmolov v stenah pogosto pojavlja v
enakomerni višini in da so mestoma vezani na manjše prelomnice v stenah. Nekateri primeri
naj ne bi bili vezani na prelome in razpoke v apnenčastih skladih.
Grmovšek na podlagi spodmolov na Velikem Badinu sklepa, da na oblikovanje spodmolov
vplivajo lastnosti kamnine – plastnatost, razpokanost in litološka zgradba, poleg tega tudi
tektonika narivanja in luskanja. Po njegovem je lezika v spodnjem delu spodmola odločilna
za nastanek spodmola in kamnina ob njej dovzetna za preperevanje. Glavni proces
oblikovanja je po njegovem mehansko razpadanje - hitrejše mehansko preperevanje manj
odpornih slojev kamnine, ki naj bi imeli lapornato krojitev (Grmovšek, 2001, str. 36). Strinja
se z idejo Habiča in sod. (1983), da naj bi procesi potekali v hladnejšem podnebju (würm)
pod vplivom zmrzali, saj danes v spodmolih ni znakov intenzivnega mehanskega
preperevanja, so pa spodmoli bogato zasigani.
Gogala (2007), ki je preučil spodmole na Velikem Badinu, kot domnevo o nastanku sprva
omenja nastanek z rečno erozijo, zaradi prisotnosti sige pa tudi nastanek z erozijskim
odprtjem nekdanjih jamskih prostorov, pri čemer naj bi erozija delovala bočno. Po njegovem
na stenah spodmolov ne bi mogli nastajati kapniki, če bi na stenah potekalo preperevanje, kot
omenjajo drugi avtorji.
Kunaver (2007) kot odgovor na Gogalove domneve o nastanku spodmolov na Velikem
Badinu navaja, da gre za preperevanje v različno odpornih plasteh apnenca. Ker naj bi bili
spodmoli vezani na kamninske razlike med plastmi, jih imenuje linijski ali plastnati
spodmoli. Preperevanje naj bi potekalo zlasti v hladnejših obdobjih pleistocena, olajšale naj
bi ga gravitacijske razpoke. Omeni še Placerjeva (ustni vir, 2007; cv: Kunaver, 2007) pogoja
za nastanek: posebna geološko-strukturna zgradba in primerna efektivna poroznost apnenca.
Obe se vzdolž Kraškega roba spreminjata, zato spodmoli niso razviti kjerkoli. Na Velikem
Badinu naj bi bilo več spodmolov z vmesnimi pregradami, ki naj bi dokazovale različno
intenzivnost preperevanja v spreminjajočih se litoloških in hidroloških razmerah.
Gerkšič spodmole šteje kot primere konkavne denudacije, v svojem delu pa se sklicuje na
predhodne avtorje in navede, da je nastanek spodmolov rezultat večjega števila dejavnikov,
med katerimi so bližina narivne ploskve (kontakt apnenec-fliš, tektonska pretrtost apnenca),
prisojna lega in korozija. Izmed teh najbolj izpostavlja nariv, saj se kamnina ob narivanju
pretre in zdrobi, zaradi večje razpokanosti in poroznosti pa postane dovzetna za mehansko
preperevanje. Večja poroznost omogoča kapilarni dvig vode v višje dele kamnine, kar lahko
povzroči medzrnske napetosti, sploh v času zmrzovanja (Gerkšič, 2010, str. 15-16). Prisojna
lega in temperaturne razlike v povezavi z njo vplivajo na konstantno raztezanje in krčenje
kamnine in posledično mehansko preperevanje. Korozijo povezuje z gladkostjo notranjih sten
spodmola. Voda naj bi pronicala skozi gravitacijske razpoke in posledično delovala v globljih
delih kamnine.
Placer in sod. (2011, str. 99) spodmole na Kraškem robu glede na nastanek delijo v tri tipe:
korozivno-zmrzlinski (vezan na korozijo in temperaturne razlike), strukturno-tektonski
(vezan na določen element strukture) in litološko-facialni tip (vezan na hitrost preperevanja
različnih kamnin) (slika 24). Za našo raziskavo pride v poštev prvi tip spodmolov, saj druga
dva predstavljata bolj narivno ploskev (strukturno-tektonski tip) in previs (litološko-facialni
tip). Slednjega so opisali že Natek in sod. (1993).
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Slika 24: Primer litološko-facialnega tipa (levo) in strukturno-tektonskega tipa spodmolov (desno) po Placerju
in sod. (2011). Takšne oblike smo pri naši raziskavi izvzeli.

Nastanek prvega tipa, med katere spadajo spodmoli na Velikem Badinu, je po Placerju in sod.
(2011) vezan na več dejavnikov: litološki, tektonski, temperaturni, korozivni, biološki
(verjetno). Glede litoloških dejavnikov so ugotovili, da se primarna poroznost apnencev ne
razlikuje bistveno od poroznosti, kjer spodmolov ni. Tektonska zgradba poleg tega, da je z
njo povezan nastanek navpičnih sten in lega plasti glede na steno, vpliva na sekundarno
mikrorazpokanost plasti in učinkuje kot efektivna poroznost. Temperaturni vpliv je posreden
in vezan na litološko sestavo, razpokanost, poroznost in smer neba ter posledično segrevanje
in ohlajanje do zmrzovanja. Kemični vpliv je povezan z efektivno razpokanostjo in tipom
kamnine. Organizmi (biološki vpliv) naj bi potencialno pospeševali raztapljanje in rahljanje
sekundarno razpokane kamnine.
Štefančič (2012, str. 11, 19) je med detajlnim geološkim kartiranjem območja Velikega
Badina opazila določene značilnosti spodmolov, s katerimi povezuje njihov nastanek:
-

spodmoli so nanizani v linijah kot potekajo plasti, dvema plastnicama je možno slediti le
z opazovanjem spodmolov
spodmoli nastajajo med dvema plastema apnenca
njihov nastanek je povezan z diskontinuitetami v kamnini

Njeno kartiranje je prineslo ugotovitev, da spodmoli na Velikem Badinu nastajajo na stiku
apnenec-apnenec in ne na stiku apnenec-fliš, kot so bile nekatere predhodne domneve
(Kunaver, Ogrin, 1992).
Če združimo zgoraj navedene paradigme o nastanku spodmolov, vidimo, da avtorji
povezujejo nastanek z različnimi procesi, pri čemer naj bi imeli vlogo različni dejavniki.
Procesi nastanka so po njihovih predvidevanjih sledeči:
- rečna erozija (Orožen Adamič, 1980; Gogala, 2007)
- abrazija (Orožen Adamič, 1980)
- mehansko preperevanje (Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993, Gerkšič, 2010;
Placer in sod., 2011)
- konkavna eksfoliacija (Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; luskanje - Grmovšek, 2001)
- selektivno preperevanje (Habič in sod., 1983; Kunaver, 2007)
- korozija (Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993; Gerkšič, 2010; Placer in sod.,
2011)
- denudacija (Habič in sod., 1983; Kunaver, Ogrin, 1992; Natek in sod., 1993, Gerkšič,
2010)
- erozijsko odprtje nekdanjih jamskih prostorov (Gogala, 2007)
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Dejavniki, ki naj bi pripomogli k nastanku spodmolov, so sledeči:
- vpliv hladnejšega podnebja (würm - Habič in sod., 1983; Grmovšek, 2001; Kunaver,
2007)
- prisojna lega (Habič in sod., 1983; Kunaver, Ogrin, 1992; Gerkšič, 2010)
- vpliv temperatur (visoke - Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; visoke in nizke (zmrzovanje)
– Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011)
- tektonski dejavniki (nariv apnenec-fliš – pretrtost, vlažnost apnencev zaradi lege v
bližini fliša - Kunaver, Ogrin, 1992; Gerkšič, 2010; prelom - Natek in sod., 1993;
Grmovšek, 2001; Placer in sod., 2011)
- litološke razlike, različno odporni apnenci, plastnatost, razpokanost (lapornate plasti Habič in sod., 1983 in Natek in sod., 1993; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Placer
in sod., 2011; Štefančič, 2012)
- biološki dejavniki (Placer in sod., 2011)
Že pri pregledu literature iz tujine smo lahko videli, da obstajajo različne domneve o
nastanku spodmolov, in enako se je izkazalo pri pregledu slovenske literature. Glede na
izkušnje iz tujine se različne domneve o nastanku pojavljajo v primerih, ko spodmoli še niso
dobro raziskani, kar lahko potrdimo tudi za spodmole v Slovenski Istri, ki kljub obstoječi
literaturi dejansko niso bili podrobneje preučeni. Predhodni raziskovalci v večini nastanek
pripisujejo delovanju mehanskega preperevanja, korozije, denudaciji in selektivnemu
preperevanju. Med dejavniki, ki naj bi najbolj odločilno vplivali na nastanek, pa so tektonski
dejavniki, litološki dejavniki in vpliv temperatur (prisojna lega). Za spodmole na splošno smo
že ugotovili, da gre verjetno za poligenetsko reliefno obliko, ki lahko nastane z različnimi
procesi. Potrebno je še ugotoviti, če to velja tudi za spodmole v Slovenski Istri.

4.5 Lehnjakasti kapniki v spodmolih
Pri predhodnih raziskavah spodmolov v Slovenski Istri se v povezavi s spodmoli pogosto
omenja siga oziroma sigove tvorbe. Te naj bi se na stenah spodmolov pojavljaje v različnih
oblikah: stalaktiti, sigova rebra oz. zavese, sigaste prevleke in grudaste tvorbe (Habič in sod.,
1983; Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; Natek in sod., 1993; Grmovšek, 2001; 2002; 2003;
Gogala, 2007; Kunaver, 2007). Njihova prisotnost naj bi med drugim dokazovala obstoj
nekdanjih jamskih prostorov (Gogala, 2007). Že pri prvih terenskih preučevanjih spodmolov
smo podvomili, da gre za sigove tvorbe, saj smo na eni od sten opazili kapnik v nastajanju,
pri čemer je šlo za delno inkrustiran mah, zato smo sklepali, da opisane tvorbe ne gradi siga,
ampak lehnjak. Tvorbe smo se odločili podrobneje raziskati, za kar smo izbrali lokaciji Veliki
Badin in Steno v dolini Dragonje (Ozis, Šmuc, 2015).
4.5.1

Nastanek lehnjaka

Lehnjak nastaja s sodelovanjem fizikalno-kemičnih in bioloških procesov. Odlaganje
lehnjaka je primarno vezano na izhajanje CO2 iz vode, nasičene s kalcijevim karbonatom, in
spremembo temperature vode, vpliv na odlaganje pa imata tudi evaporacija in prisotnost
organizmov, saj naj bi odlaganje pospeševala (Herlec, Vidrih, 2006; Sanders, Wertl, Rott,
2011). Organizmi, tako mikro- (bakterije, alge, glive) kot makroorganizmi (mahovi, lišaji,
višje rastline), lahko pri nastajanju sodelujejo pasivno ali aktivno (Taborosi, 2006). Aktivno
sodelovanje naj bi predstavljali številni kompleksni in povečini slabo razumljenimi procesi
(Taborosi, Hirakawa, 2004), med njimi biomineralizacija (neposreden vpliv) in fotosinteza, s
katero organizmi odvzemajo CO2 iz vode (posreden vpliv) (Taborosi, 2002). Vseeno pa je
izhajanje CO2 vezano na biološke procese majhno v primerjavi s fizikalnim izhajanjem CO2
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iz vode (Sanders, Wertl, Rott, 2011). Pentecost (1996) nastanek lehnjaka pripisuje v 70 – 80
% fizikalnemu izhajanju CO2, v 10 – 20% evaporaciji in v 6 – 12 % fotosintezi. Organizmi
tako bolj kot s svojim aktivnim delovanjem predstavljajo z naseljevanjem vodnih virov
različna ogrodja, na katera se anorgansko odlagajo karbonati in jih posledično inkrustirajo.
4.5.2

Organizmi, ki sodelujejo pri nastanku lehnjaka

Med organizmi, ki vplivajo na odlaganje lehnjaka v spodmolih, so mikroorganizmi oz.
biofilm in mahovi. Biofilm predstavlja nekaj milimetrov debel mikrobni sloj, sestavljen iz
bakterij, alg in gliv, ki naseljujejo matično kamnino (Taborosi, Hirakawa, 2004). Na biofilm
vplivajo mikroklimatski pogoji – temperatura, vlažnost in stopnja osvetljenosti, in sicer na
dobro osvetljenih mestih nastajajo debeli sloji biofilma, povezani z lišaji in mahovi (Jones,
2010). Inkrustacije mikroorganizmov dajejo lehnjakom značilne strukture – tako laminirane,
kot nepravilne in nepovezane sloje, ali pa struktur ni (Taborosi, Hirakawa, 2003). Mahovi
služijo tako kot ogrodja za abiotsko odlaganje karbonata kot površine za odlaganje biofilma,
vplivajo pa tudi na nastanek lehnjaka s fotosintezo (Sanders, Wertl, Rott, 2011). Njihova rast
je, za razliko od mikrobov, omejena na območja s sončno svetlobo (Taborosi, Hirakawa,
2004). Sestavljeni so iz treh delov: lističev, ki so blizu eden drugega, tankih nitastih stebelc in
številnih rizoid. Slednje zagotavljajo dobro sidrišče, mahovi pa posledično lahko zdržijo
visok stres in se ne odtrgajo zlahka, tudi iz strmih leg. Gostost lističev povečuje površino za
odlaganje kalcita. Hranila si na skalnih stenah zagotavljajo s kapilarnim prehajanjem vode, s
karbonatom nasičena voda pa na njihovi površini hitro izhlapeva. Odlaganje kalcita je
omejeno predvsem na spodnji del stebelc mahov. Mahovi se pogosto združujejo v gruče,
inkrustacije med rastjo pa povečujejo stabilnost celotnih mahovnih gruč (Pentecost, 2005).
Odloženi kalcit povzroči postopno odmrtje mahov in ker organska snov hitro razpade,
mahovi v kamnini pustijo odtis (Herlec, Vidrih, 2006).
4.5.3

Lehnjakasti kapniki

Literatura omenja tvorbe, ki po obliki spominjajo na jamske kapnike, nastajajo pa v nejamskih okoljih, kot so jamski vhodi, skalne stene, ob razširjenih razpokah, na kraških
stolpih, na spodnjih delih podornih blokov, v tektonsko dvignjenih abrazijskih zajedah in
drugih previsih (Taborosi, Hirakawa, Stafford 2004; Taborosi, 2006). Princip njihovega
nastanka je enak kot pri jamskih kapnikih, drugačne so le mikroklimatske značilnosti okolice
- temperatura, vlažnost in osvetljenost. Z osvetljenostjo sta povezani prisotnost organizmov
in njihova vloga pri nastajanju kapnikov, zato jih štejemo za biotske tvorbe. Siga v nasprotju
z lehnjakom nastaja v (načeloma) mikroklimatsko stabilnem okolju in ni vezana na prisotnost
organizmov (abiotske tvorbe).
Največ pozornosti in posledično raziskav v svetu je bilo namenjeno lehnjakastim stalaktitom.
Gre za kompleksne oblike, zgrajene iz korenin rastlin, mahov, stromatolitov, lahko vseh
hkrati, ki se od jamskih stalaktitov razlikujejo po poroznosti, krušljivosti in velikem deležu
organskega gradiva (Taborosi, Hirakawa, 2004; Taborosi, 2006). Za lokacije v Slovenski Istri
se je izkazalo, da so pomembni tudi inkrustirani mahovi (Ozis, Šmuc, 2015), ki naj bi po
Taborosiju (2006) predstavljali posebno kategorijo lehnjakastih kapnikov. Inkrustirani
mahovi nastajajo pod osvetljenimi previsi in na tleh, po obliki lahko spominjajo na kapnike,
ali tudi ne, v spodnjih delih pa so lahko zaviti, saj mahovi s svojo rastjo spodbujajo odlaganje
kalcita (Taborosi, Hirakawa, 2004; Taborosi, 2006).
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4.5.4

Lehnjakasti kapniki v Slovenski Istri

Z analizo tvorb v laboratoriju je bilo ugotovljeno, da kapnikom podobne oblike na stenah
spodmolov dejansko gradi lehnjak, nastal kot posledica inkrustacije organizmov, ki so tvorili
trdno ogrodje, zato ga štejemo med lehnjakaste boundstone. Predstavlja tako fitohermni tip
lehnjaka, ki nastane z inkrustacijo makrofitov (mahovi), kot laminiran stromatolitni lehnjak,
ki nastane zaradi delovanja mikroorganizmov. Fitohermni tip lehnjaka predstavlja večino
primerov, se pa pojavljajo tudi kombinacije obeh tipov (mikroorganizmi preraščajo mahove)
(slika 25: 1c – 3c). Za razliko od lamin pri jamskih kapnikih, ki so pravilno razporejene, so
lamine pri preučenih lehnjakastih tvorbah nepravilne in vijugaste, ali pa lamin sploh ni
(amorfna oblika), v laminah pa se izmenjujeta svetlejši sparit in temnejši mikrit. Pri ostankih
mahov so nekdanja organska ogrodja zapolnjena s kalcitom – sparit nadomešča stebelca,
mikrit pa ostanke listov. Poroznost kapnikov (slika 25: 1b – 3b) je različna, pri čemer je
manjša poroznost povezana z delovanjem mikroorganizmov in kasnejšo kalcifikacijo v
notranjosti, s čimer se zmanjšuje prvotna poroznost lehnjaka. Nedavno kalcificiran lehnjak v
tvorbah z dobro vidnimi ostanki rastlin je bolj porozen od ”starejšega” lehnjaka, kjer je
organsko gradivo nadomestil kalcit, sledi ogrodja pa so vseeno ostale (Ozis, Šmuc, 2015).

Slika 25: Trije reprezentativni vzorci lehnjaka iz preučenih spodmolov (1, 2 – Stena, 3 – Veliki Badin): a –
fotografije odvzetih vzorcev (cm merilo), b – skenirani vzorci lehnjaka v prerezu, c - mikroskopska slika
zbruskov vzorcev lehnjaka (µm merilo) Vir: Ozis, Šmuc (2015).

Lehnjakasti kapniki na stenah spodmolov so različnih oblik (slika 26), med njimi pa je največ
takšnih, ki po obliki spominjajo na zavese oziroma rebra (slika 26: 1 in slika 27: a). Nahajajo
se pod stropom in nad dnom spodmolov, lahko potekajo po celotni zadnji steni, nekatera
rebra pa segajo tudi izven stropov na stene nad spodmoli, kot je v primeru spodmola v Steni.
Po obliki so rebra podolgovata, s približno enakim premerom (15 – 20 cm) po celi dolžini, in
imajo v prerezu obliko polkroga. Rebra so pogosto so združena v skupine. V spodmolih na
Velikem Badinu in v Steni se pojavljajo tudi kopaste tvorbe na spodnjih delih sten (lahko kot
razširjeno nadaljevanje reber), ki imajo premer med 75 cm in 200 cm (slika 26: 2, slika 27:
d), in stebri (slika 26: 4, slika 27: c), lehnjak pa se na steno odlaga tudi v tankih plasteh. Na
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lokaciji Veliki Badin se pojavljajo tudi stalaktiti in tvorbe, ki spominjajo na nos (slika 26: 6,
slika 27: b). Na Steni v dolini Dragonje jih ni, saj je spodmol precej plitev in nima tako
izrazitega stropa kot spodmoli na Velikem Badinu. Lehnjakasti stalaktiti se ne pojavljajo na
zunanjem robu sten, kot poznamo primere iz literature (Taborosi, Hirakawa, Stafford, 2003;
2004), ampak so umaknjeni bolj v notranjost, in niso linearni, podaljšani in masivni, ampak
bolj kroglasti in gomoljasti, njihova dolžina pa dostikrat ne presega širine. Njihov nastanek ni
vezan na kombinacijo različnih organizmov, ampak so glavni gradniki inkrustirani mahovi.
Nosovom podobne tvorbe najdemo na zadnji steni spodmolov, kjer se podobno kot rebra
združujejo v skupine. V osrednjem delu so te tvorbe odebeljene (premer okoli 55 cm) (Ozis,
Šmuc, 2015).
Lehnjakasti kapniki so različnih barv (slika 26) - beli, sivi, modro-sivi, oranžni, temno sivi,
zeleni, rjavi in črni, na kar vpliva prisotnost organizmov (alge, mahovi, lišaji, skupine
različnih mikrobov – biofilm). V notranjosti so svetlejših barv kot na površini - beli, svetlo
sivi, svetlo rjavi in tudi svetlo oranžni (slika 25: 1b – 3b). Njihova površinska izoblikovanost
je raznovrstna, saj nanjo vpliva odlaganje kalcita na različne organizme. Na površini so tako
lahko narebreni, grudičasti, luknjičasti, podobni skupkom grozdov, gomoljasti, podobni
drobnim ponvicam (mikroterasam). Ostanki mahov so ponavadi dobro vidni. Njihova trdnost
variira od krušljivih in drobljivih, ki so nagnjeni k luskanju in odpadanju s sten, do trdnih, ki
na prvi pogled delujejo kot del stene in ne sediment. Nekateri kapniki so aktivni (mezenje
vode, prisotnost organizmov), drugi vsaj na videz neaktivni (sušni). Odlaganje lehnjaka
poteka na aktivnih, vlažnih delih sten, neaktivni kapniki pa razpadajo (Ozis, Šmuc, 2015).

Slika 26: Spodmoli, v katerih se odlaga lehnjak: a - Veliki Badin (VB) in b – Stena v dolini Dragonje (SD);
Različne oblike lehnjakovih tvorb: 1 – zavesa oz. rebro (VB), 2 – kopasta tvorba (SD), 3 – skupina zaves (VB), 4
– steber (VB), 5 – tvorba v nastajanju (VB), 6 – tvorba, ki po obliki spominja na nos (VB). Vir: Ozis, Šmuc
(2015).
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Slika 27: Tipi lehnjakovih tvorb: a – zavese (rebra), nahajajo se pod streho in nad dnom spodmolov,
podolgovata in ozka (2r povpr. 15-20 cm) (VB in SD), b – stalaktitom podobne tvorbe in tvorbe, ki po obliki
spominjajo na nos (VB), c – steber (VB in SD), d - kopaste tvorbe v spodnjem delu reber (VB in SD), e – rebra
so velikokrat združena v skupine, f – tvorba, ki spominja na nos, tudi velikokrat v skupinah. Vir: Ozis, Šmuc
(2015).

Da se na stenah spodmolov odlaga lehnjak in ne siga, kaže na to, da v razvoju spodmolov ni
potrebna zaprta faza, ki bi ustvarila pogoje za odlaganje sige. Mahovni lehnjak (lehnjak, ki
nastaja z odlaganjem kalcita na gruče mahov (Sanders, Wertl, Rott, 2011)) poleg tega nastaja
le v dovolj osvetljenih okoljih, in ker na lokacijah najdemo primerke velike tudi do 2 m, so
morali spodmoli že v predhodnjih fazah razvoja predstavljati polodprti prostor, v katerem se
je lehnjak lahko odlagal (Ozis, Šmuc, 2015).
V spodmolih, ki so jih preučili Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015), se lehnjakasti
kapniki tipično pojavljajo v spodmolih s severno ekspozicijo. Za te spodmole je značilno
hladnejše in bolj vlažno mikrookolje ter bolj stabilna mikroklima. Za naše primere to ne
velja, saj je prevladujoča ekspozicija J – JZ, gre za lokacije z visokimi temperaturami, za
katere so značilna dnevna nihanja, tako tudi ne moremo govoriti o stabilni mikroklimi.
Odlaganje lehnjaka torej ni vezano na ekspozicijo sten, nižje temperature in stabilnost okolja,
kot velja za primere v Izraelu, nujno pa je, da je na stenah prisotna vlaga.

5 Rezultati
5.1 Morfografske značilnosti spodmolov in okolice
5.1.1

Veliki Badin

Slika 28: Veliki Badin – razporeditev sten na lokaciji: zgornja stena (manjše zajede in veliki spodmoli), spodnja
stena in stranska stena.
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5.1.1.1 Morfografske značilnosti sten
Območje Velikega Badina lahko razdelimo na dve steni – zgornjo in spodnjo (slika 28). Za
zgornjo so značilni veliki spodmoli, za spodnjo manjši (mednje spada tudi spodmol na
stranski steni). Celotno območje je na nadmorski višini med okoli 400 m in 170 m, v bližini
sten ni vodotokov, saj se ti nahajajo nižje v podolju (potok Reka).
Zgornja stena poteka v smeri JV (meja s Hrvaško) – SZ (cerkvica Sv. Kvirika). Najvišji del
stene je na odseku ob hrvaški meji, ki sega od naravnega mostu na JV delu do dela stene z
manjšimi zajedami, nanizanimi v dveh nivojih. Ta del je dolg približno 320 m. Od tu dalje se
stena proti SZ znižuje, postane veliko bolj razdrobljena in poraščena z vegetacijo. Dalje po
slemenu lahko opazimo posamezne skalne bloke, izrazitejša stena se ponovno pojavi pod
oddajnikom v bližini cerkvice sv. Kvirika. V delu stene pod oddajnikom lahko opazimo
spodmole. Te spodmole smo pregledali (izgledajo podobno kot spodmoli v spodnji steni
Velikega Badina), nismo pa jih podrobneje preučevali. Podrobneje smo preučili spodmole v
najvišjem delu zgornje stene, med naravnim mostom in manjšimi zajedami. Zgornja stena v
tem delu skupaj z grebenom se znižuje proti JV, nagnjenosti stene pa sledijo tudi spodmoli
(slika 29). Na levem delu zgornje stene so očitne navpične razpoke, pojavljajo se manjše
zajede, ki jih lahko štejemo za manjše spodmole ali spodmole v nastajanju. Oblika nekaterih
zajed spominja na solze. Tem zajedam v smeri proti naravnemu mostu (desna stran stene)
sledijo veliki spodmoli (št. 2 – 6). Pred naravnim mostom se nahaja še en manjši in plitvejši
spodmol (št. 1) (slika 30).
Prevladujoča barva zgornje stene je siva, opazimo pa lahko proge temnejših in svetlejših
barv. Temne proge so tintenstriche, temne (škrlatne do črne) skorje, ki jih predstavljajo
združbe evkariontskih zelenih alg, mikroskopskih lišajev, gliv, predvsem pa modrozelenih
cepljivk (cianobakterij) (Lüttge, 1997), ki naseljujejo sledi mezenja vode iz sten. Zanje bi
lahko uporabili izraz ”črnilaste proge” (Mulec, 2017), te strukture pa se ob povišani vlagi v
zraku in mezeči se vodi po stenah še razločneje vidijo (Mulec, 2017, str. 342).
Manjše zajede v levem delu stene tako kot spodmoli desno sledijo isti liniji, kar je ugotovila
že Štefančič (2012). Poleg zgornje linije lahko na levem delu stene pri zajedah zasledimo tudi
linijo, ki se nahaja nižje v steni in ob kateri prav tako nastajajo zajede (slika 29). Med obema
linijama zajed ni. Čisto v spodnjem delu stene je še ena linija. Tej liniji lahko v smeri proti
spodmolom bolj ali manj sledimo, ponovno pa postane očitna v vmesnem ”bunkastem” delu
med spodmoloma št. 5 in 6 (slika 29). To linijo je Kunaver (2007) opisoval kot nariv
apnencev na fliš, nad katerim naj bi nastajali spodmoli. Z njim se strinjamo, da gre
najverjetneje za nariv, gre pa za stik med apnenci.
V zgornjem delu stene nad zajedami v obliki solz in spodmoli zasledimo tipične korozijske
oblike – pojavljajo se škraplje in žlebiči (slika 31). Žlebiče lahko zasledimo tudi v spodnjem
delu stene, ki ni del spodmolov (primer ob vhodu v spodmol št. 2 - slika 32), ali pod
nekaterimi zajedami. Kjer so v steni zajede in spodmoli, teh tipičnih korozijskih oblik ni
opaziti. Opazili smo še, da žlebičev ni na delih stene ob zajedah, ki so prekriti s tintenstriche,
kar pomeni, da proge predstavljajo zaščito pred preperevanjem, podobno kot zasledimo pri
skorji - case hardening (Mol, Viles, 2010; 2011). Prisotnost teh prog tako predstavlja vsaj
delno zaščito pred kemičnim preperevanjem, ta skorja pa ni odporna na luskanje.
Med zgornjo in spodnjo steno se nahaja položno pobočje, ki ga preraščajo trave, grmičevje in
nizka drevesa. Na pobočju lahko sledimo skalnatim linijam, ki predstavljajo ostanke nekdanje
zgornje narivne enote, stik slednje s sredinsko enoto pa je dobro viden na dveh izdankih nizkih stenah na pobočju. Na levi nizki steni lahko zasledimo ostanke ob narivanju zmlete
kamnine, ki jih je omenjala Štefančič (2012), enak material pa lahko zasledimo tudi ob
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planinski poti pod naravnim mostom. Na pobočju ni veliko pobočnega materiala (skale in
skalni bloki), ki bi kazal na podiranje stene (slika 33: 1).
Spodnja stena (slika 28) je v primerjavi z zgornjo steno nižja, razen na skrajnem JV delu
grebena, kjer se razdeli v dva kraka, ki ju razmejuje kratko travnato pobočje. Na tem pobočju
so ostanki pobočnega materiala, ki je padel s stene, in podobno kot pri zgornji steni ni
številen (posamezne skale) (slika 33: 4). Na JV delu sega spodnja stena po grebenu dlje od
zgornje stene - zgornji krak sega približno 40 m dlje od zgornjega dela stene, spodnji pa
približno 110 m dlje. Spodmoli se nahajajo tako v zgornjem kot v spodnjem kraku stene in so
manjši od spodmolov v zgornji steni. Spodmolov ne najdemo v nižjem delu stene levo od
dveh krakov, ki poteka pod velikimi spodmoli. Ker spodnji del stene za razliko od zgornjega
dela ne tone oziroma na JV robu celo zavije navzgor, spodmoli niso nagnjeni kot v zgornji
steni (slika 29). Spodmoli v zgornjem kraku so nanizani v dveh linijah – verjetno je med
njimi del stene, ki je za razpadanje manj dovzeten kot deli stene, kjer so spodmoli. Podobno
kot v zgornji steni, tudi v spodnji v delu nad spodmoli lahko vidimo sledi podiranja stene –
strehe ostale po odpadlem delu stene in navpične razpoke, ki kažejo, kateri deli bodo v
prihodnosti odpadli (debele luske) (slika 33: 2).

Slika 29: Veliki Badin – zgornja stena z največjimi spodmoli (desno) in manjšimi zajedami (levo), vmesno
pobočje in spodnja stena, ki se razcepi v dva kraka. Vidimo, da se zgornja stena znižuje proti robu grebena,
čemur sledijo spodmoli, spodnja stena pa ne tone oziroma na desnem robu zavije navzgor. Vidi se tudi sledenje
spodmolov določeni liniji v steni (označeno z rdečo). Z modro je označena linija, ki ji sledijo manjše zajede
nižje v zgornji steni, z zeleno pa linija, ki jo zasledimo čisto ob dnu stene in se dobro vidi v ”bunkastem” delu
med spodmoloma št. 5 in št. 6. V nizkem levem delu spodnje stene ni zaslediti spodmolov. Avtorica: Leni Ozis,
2014.
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Slika 30: Spodmoli v zgornji steni, označeni s številkami, na primeru spodmola št. 5 sta označeni tudi desna in
leva stran spodmolov.

Slika 31: Za greben nad spodmoli so značilne tipične korozijske oblike – škraplje. Avtorica: Leni Ozis, 2016.
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Slika 32: Žlebiči na stenah izven spodmolov, ki niso prekriti s tintenstriche (označeno z rdečo puščico). Skorje
prekrivajo del stene v desnem delu slike, ki predstavlja zglajeno, stransko steno spodmola. Avtorica: Leni Ozis,
2014.

Slika 33: Skalni odlomi iz sten na Velikem Badinu. Za razliko od procesov, ki delujejo znotraj spodmolov, so
stene nad njimi podvržene razpadanju z odlomi skalnih blokov, ki jih vidimo tako na pobočju pred zgornjo steno
(1) (označeno z rdečo puščico), kot na pobočju pred spodnjo steno (4). Na razpadanje nakazujejo navpične
razpoke in večje luske (3) ter strehe (2), ki so posledice odlomov (označeno z rdečo puščico).
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5.1.1.2 Morfografske značilnosti spodmolov
Spodmoli v zgornji steni imajo podobno izoblikovano notranjost. Navajamo značilnosti
vsakega od sestavnih delov spodmolov, ki smo jih po zgledu predhodnih raziskovalcev
razdelili na dno, zadnjo stena in strop. Spodaj navedene značilnosti veljajo za večje spodmole
št. 3 – št. 6 (slika 30), značilnosti spodmolov št. 1 in 2 so ločeno navedene.

Slika 34: Eden od primerov večjih spodmolov na zgornji steni Velikega Badina – spodmol št. 6. Avtorica: Leni
Ozis, 2014.

Dno (slika 35) spodmolov je položno in lahko sega izven roba spodmola, ki ga zgoraj
omejuje strop. Dno je sivo in oranžno obarvano, pretrto in ni uravnano, saj je sestavljeno iz
številnih grbin. Prepredeno je z razpokami, ki so lahko razširjene (slika 40), v njih se nabira
droben material in lahko nastaja prst, tako da določene razpoke preraščajo trave, grmičevje in
posamezna drevesa (slika 35: 1-3). Rastje je najbolj bujno ob liniji, ki kaže prehod iz dna v
zadnjo steno spodmola, ali pa pod skupinami večjih kapnikov, ki visijo iz zadnje stene. Na
dnu se pojavljajo tudi kanali, ki kažejo sledi stekanja vode. Da so ti kanali aktivni, smo se
prepričali sami, ko smo spodmole obiskali na deževen dan in se je voda na njihovo dno
stekala tako iz stropa (skozi razpoke in mahove), kot iz zadnje stene (najbolj iz skupin
kapnikov). Voda poleg stekanja po kanalih mezi tudi po večji površini dna (slika 38). Na
prisotnost vode kažejo tudi posamezne temno obarvane zaplate in proge, ki so sledi kapljanja
ali pa mezenja vode, in jih naseljujejo mikroorganizmi, lišaji in mahovi. Na nekaterih temnih
zaplatah so vidne sledi biokorozije (slika 36). Na prisotnost vode kažejo tudi posamezne
vdolbine v dnu, ki so verjetno posledica korozijskega delovanja, povezanega s kapljanjem
vode iz stropa.
Na dnu spodmolov so poleg neravnih, iz oglatega materiala sestavljenih delov (matična
kamnina s številnimi drobnimi razpokami), mestoma tudi zmleti deli kamnine - njihovo
prisotnost pripisujemo tektonskemu dogajanju (gubanje, narivanje) na lokaciji (slika 39).
Sledi preperevanja na dnu spodmolov so nekaj centimetrov do okoli decimetra veliki kosi
matične kamnine oglatih oblik, pojavljajo se tudi kosi manjši od centimetra in droben,
prašnati material (poprh) (slika 35: 4, 5). Odnaša jih tako mezeča kot tekoča voda, prašnat
material pa verjetno tudi veter. Pod očitno načetimi deli dna, kjer se posamezni oglati kosi še
vedno držijo skupaj, lahko pod razrahljanimi kosi opazimo tako prisotnost organizmov, kot
tudi tanek sloj lehnjaka. Na dnu so poleg neravnih delov tudi gladki deli prekriti z lehnjakom,
ki se odlaga v slojih, ne pojavljajo pa se lehnjakasti kapniki. Na delih dna, prekritih z
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lehnjakom, zasledimo luskanje, so pa te luske širše od tistih na zadnji steni. Lehnjak podobno
kot tintenstriche deluje kot zaščita, saj deli prekriti z lehnjakom vsaj na videz manj očitno
preperevajo (slika 35: 6-8). Med razpadlim materialom zasledimo na tleh poleg kosov, ki
kažejo na razpadanje samega dna, tudi tanke luske (debelina nekaj milimetrov) in odlomljene
kose lehnjakastih kapnikov, ki so odpadli iz zadnje stene ali stropa, so pa oglati kosi razpadle
kamnine iz dna številčnejši kot kosi iz drugih delov spodmolov.

Slika 35: Dno spodmolov: 1 – dno že na videz deluje razpadlo, 2 – dno je prepedeno z razpokami in nudi pogoje
za rast vegetacije, 3 – detajl dna: drobna razpokanost kamnine, večja razpoka, prst in rastlina, 4 – za dno je
značilno razpadanje kamnine v oglatih kosih večjih in manjših (5) velikosti, razpada tudi v prah (5), 6 – na delih
dna, prekritih z lehnjakom, razpadanje kamnine predstavlja debelejše luske (označeno z rdečo puščico), deli
dna prekriti z lehnjakom se luskajo v tankih luskah, podobno kot na zadnji steni (7 in 8).

66

Slika 36: Sledi biokorozije na dnu spodmolov. Avtorica: Leni Ozis, 2012; 2018.

Slika 37: Nerazpadli ostanki sten: 1 – nerazpadli ostanki sten predstavljajo meje med spodmoli, 2 – v njih lahko
zasledimo oblike, podobne zajedam na steni levo od velikih spodmolov, 3 – čez nerazpadle ostanke potekajo
razpoke, 4 – razpadajo podobno kot dno spodmolov: kjer so prekriti z lehnjakom, delujejo zglajeno in se
luskajo, drugje pa lahko vidimo oglate kose, značilne za dno (označeno z rdečo puščico). Avtorica: Leni Ozis,
2014.

Slika 38: Delovanje vode na dnu spodmolov: 1 – voda mezi po večji površini dna, 2 – stekanje vode iz zadnje
stene po razpokah in kanalih, 3 – detajl namočenega dna, 4 – iztekanje vode iz stene pri spodmolu v spodnji
steni. Avtorica: Leni Ozis, 2012; 2014.
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Na dnu spodmolov se pojavljajo tudi vmesni, nerazpadli deli stene (slika 37), ki se lahko
nahajajo ob robovih spodmolov in tako predstavljajo meje med njimi, se držijo zadnje stene
spodmolov ali pa se nahajajo bližje vhodu. Tudi ti nerazpadli deli imajo določene površine
gladke zaradi tankega sloja lehnjaka, kjer pa jih sloj ne prekriva, lahko vidimo, da so
sestavljeni iz prav takšnih oglatih kosov matične kamnine, ki jih najdemo na drugih delih dna
(slika 37: 4). Nerazpadli deli, prekriti z lehnjakom, se luskajo, drugi deli, ki niso prekriti z
lehnjakom, pa razpadajo v enakih oglatih kosih kot dno. Za razliko od dna, kjer ni
lehnjakastih kapnikov, se ti pri nerazpadlih delih lahko pojavljajo, če so v stiku z zadnjo
steno. Pri nerazpadlih delih še opazimo, da na njihovem stiku z zadnjo steno prihaja do
nastanka vdolbin v obliki solz, podobnih tistim, ki jih opazimo na skalni steni levo od
spodmolov (slika 37: 2). Takšen primer je na levem robu stene spodmola št. 6 in na meji med
spodmoloma št. 3 in 4. Nad nekaterimi vdolbinami je vidna navpična razpoka, ki se iz zadnje
stene nadaljuje čez vdolbino dalje po dnu, tako da sklepamo, da sodeluje pri njihovem
nastanku.

Slika 39: V spodmolih večinoma zasledimo matično kamnino s številnimi drobnimi razpokami, mestoma pa tudi
kamnino, zmleto v drobne kose. Prisotnost te pripisujemo tektonskemu dogajanju na lokaciji. Avtorja: Leni Ozis
in Nejc Trpin, 2014.

Slika 40: V spodmolih lahko zasledimo razpoke, ki so mestoma razširjene – na sliki levo so razpoke na dnu,
drugi dve sliki pa prikazujeta razpoke v zadnji steni. Avtorica: Leni Ozis, 2014.
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Mejo med dnom in zadnjo steno predstavlja linija, ki se vleče po celotni dolžini spodmolov
(slika 41) in označuje prehod med uravnanim dnom in navpično zadnjo steno, ki je sploh na
prehodu izrazito konkavna. Linija, ki je mestoma razširjena, poteka čez spodmole bolj ali
manj očitno, manj očitna je, kjer čez njo segajo lehnjakasti kapniki in jo tako zakrivajo.
Zadnja stena ima podobno kot tla oranžno barvo, njena opazna značilnost so različno
obarvane (sivo-modra, temno siva, svetlo siva, bela, zelena) proge, ki se začenjajo pod
razpokami in kažejo na sledi mezenja vode po zadnji steni. Sledi vode preraščajo mikro(bakterije, alge) in makroorganizmi (mahovi). Proge pogosto segajo le do linije, ki
predstavlja stik med zadnjo steno in dnom, nekatere pa segajo tudi čez (slika 41). Na
navpično stekanje vode ne samo po zunanjosti stene, ampak tudi v njeni notranjosti, kažejo
tudi razširjene razpoke, ki jih lahko vidimo v desnem robu spodmola št. 3, kjer takšna
navpična razpoka sega od stika med zadnjo steno in dnom v notranjost zadnje stene (slika 40:
na sredini), ali pa posamezne navpične razpoke, ob katerih je stena preoblikovana podobno
kot pri manjših zajedah v obliki solz.
Na zadnji steni se pojavljajo lehnjakasta rebra in kapniki, ki spominjajo na nos, so pa tudi
deli stene, kje matična kamnina ni prekrita z lehnjakom. Lehnjak se v tankih slojih odlaga na
več mestih (nastanek z odložitvijo karbonatov ob izhajanju CO2 na robu stene in izhlapevanju
vode) (slika 42: 2), rebra in še posebej večji kapniki, ki spominjajo na nos, pa nastajajo le pod
vzdolžnimi razpokami v steni, ki so omogočile stekanje dovolj velike količine vode. Zadnja
stena je mestoma zglajena (to seveda ne pomeni čisto gladko, saj so prisotne luske in
kotanjice), najbolj očitno v spodnjem delu (slika 44), mestoma pa precej bolj nagrbančena in
gomoljasta. Zglajeni del je ali matična kamnina ali nanos tankega sloja lehnjaka, nagrbančen
in gomoljast del pa so inkrustacije mahov (slika 42: 5).
Opazna razlika med razpadanjem zadnje stene in dnom je že predhodno omenjeno luskanje,
pri čemer se luska tako matična kamnina kot z lehnjakom prekriti deli (slika 42: 3, 4), pa tudi
sami lehnjakasti kapniki, ki lahko razpadajo tudi v večjih kosih (decimeter in več) (slika 43).
Razlika med načinom razpadanja zadnje stene in dna je sploh zanimiva zaradi dejstva, da
lahko na delih zadnje stene opazimo matično kamnino z drobnimi razpokami, takšno kot
najdemo na dnu, razpada pa na drugačen način (slika 42: 6). Pod luskami lahko, kot pri
materialu na dnu, zasledimo prisotnost organizmov (slika 42: 4). Organizmi s svojo
prisotnostjo delujejo na dva načina – s tintenstriche in odlaganjem lehnjaka po eni strani
pripomorejo k zaščiti stene pred razpadanjem, po drugi strani pa z naseljevanjem pod
načetimi deli spodbujajo njeno razpadanje, kar sta že omenjali Mol in Viles (2011) (slika 45).

Slika 41: Čez spodmole poteka linija, ki je na stenah bolj ali manj očitna, predstavlja pa mejo med dnom in
zadnjo steno (potek dodatno označen z rdečo). Mestoma je razširjena. Avtorica: Leni Ozis, 2014; 2018.
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Slika 42: Zadnja stena spodmolov: 1 in 2 – značilnost zadnje stene so tintenstriche in odlaganje lehnjaka, ki jo
gladijo, 3 – zadnja stena razpada v luskah, pri čemer se luskata tako matična kamnina (3), kot z lehnjakom
prekriti deli stene (4) (pod lusko lahko zasledimo tako organizme kot prst), 5 – odlaganje lehnjaka v povezavi z
organizmi ustvarja grbine na zadnji steni, 6 – sicer je za zadnjo steno značilno luskanje, mestoma pa lahko
zasledimo matično kamnino, ki je razpokana prav tako kot na dnu. Avtorja: Leni Ozis in Nejc Trpin, 2014.
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Slika 43: Za stene spodmolov je značilno odlaganje lehnjaka. Slika levo zgoraj prikazuje nastajanje lehnjaka
(inkrustacija mahov) in preraščanje sten s tintenstriche, ostale slike pa prikazujejo razpadanje lehnjakovih
tvorb, ki se luskajo v tanjših ali debelejših luskah, s sten pa lahko odpadejo kar celi kosi lehnjakastih kapnikov.
Avtorja: Leni Ozis in Nejc Trpin, 2014.

Slika 44: Razlika v izgledu dna in zadnje stene – zadnja stena deluje gladko (čeprav v resnici ni), dno pa
razbrazdano. Največja razlika je v načinu razpadanja dna in zadnje stene: dno povečini razpada v oglatih
kosih, zadnja stena se luska. Avtorica: Leni Ozis, 2014; 2018.
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Slika 45: Primerjava kosov kamnine iz spodmolov in v iz sten, kjer ni spodmolov. Opazna je razlika v barvi in
prisotnosti organizmov. Pri kosih kamnine iz spodmolov je na robovih nastajala prst. Avtorica: Leni Ozis, 2014.

Mejo med zadnjo steno in stropom določimo težje kot mejo med zadnjo steno in dnom, saj ni
opazne očitne linije, poleg tega pa konkavni del spodmola zlagoma prehaja iz navpičnega
dela zadnje stene v poševni del stropa. Pri nerazpadlih ostankih na dnu in zajedah v vmesnih
stenah lahko v prečnem prerezu lažje razločimo posamezne dele spodmola, pri večjih
spodmolih pa, razen kratkega konkavnega odseka izgleda, kot da dno direktno prehaja v
strop. Strop je v spodnjem delu podobno kot zadnja stena oranžno obarvan, je pa na njem
manj prog, ki kažejo na mezenje vode (slika 46: 3). Nekatere segajo od razpok in lukenj v
stropu vse do zadnje stene in se nadaljujejo po njej, večina pa se začne pojavljati nižje v
zajedi, ki sodi že v del zadnje stene, pri čemer so nanizane ob liniji, za katero predvidevamo,
da je razpoka. Pri progah, ki se začenjajo višje v stropu, je očitno, da sledijo nagnjenosti
stropa zaradi zniževanja skalne stene na grebenu, saj če jih primerjamo s progami na zadnji
steni, voda iz njih mezi ”postrani”, v smeri linije nagnjenosti stropa. Stekanje vode v smeri
nagiba stropa tudi pojasnjuje, zakaj se predhodno omenjeni večji kapniki, podobni nosu,
pojavljajo v desnem delu zadnje stene spodmolov, saj se z nagibom stropa v desno tudi voda
steka v desno.
Za razliko od notranjega, oranžno obarvanega dela, je strop na robu spodmola in višje, kjer
prehaja v steno nad njim, večinoma obarvan sivo, s posameznimi oranžnimi zaplatami (slika
46: 1). Tudi na tem sivem zunanjem delu lahko zasledimo sledi mezenja vode, ki priteka iz
stropa ali iz stene višje, je pa prog, ki izvirajo v steni višje, manj. Na spodnjem delu stropa in
delno tudi zgornjem se pojavljajo tanki sloji lehnjaka, lehnjakasti stalaktiti, rebra in
gomoljaste tvorbe, nastale z inkrustacijami mahov, ki kažejo na dovajanje vode iz stene nad
stropom, njihova velikost pa je odvisna od količine vode. Nekatere razpoke v steni (verjetno
gre za vertikalne in poševne razpoke nastale ob gubanju ob narivu) so razširjene v luknje in v
nekaterih gnezdijo golobi.
Razpadanje stropa je na notranji strani podobno kot na zadnji steni (tanke luske), v zunanjem
delu stropa pa so luske širše (podobno kot na ostankih stene na zunanjem robu spodmolov) in
le nakazane (slika 46: 2), ni pa videti svežih odlomov kot v notranjem delu. Strop načeloma
dokaj ravno vpada proti zadnjemu delu spodmolov, zanimiva pa je njegova oblika v
spodmola št. 3 (slika 46: 4), kjer ni tako zelo uravnan in lahko zasledimo obliko, ki spominja
na zajede v obliki solz. Lahko sklepamo, da je oblika povezana z navpično nezveznostjo, ki
pa za razliko od sten nad zajedami ni tako zelo opazna.
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Slika 46: Strop spodmolov: 1 – tudi za strop so značilne tintenstriche, 2 – zgornji del stropa razpada v oglatih
kosih in večjih luskah (označeno z rdečo puščico), podobno kot dno, 3 – spodnji del stropa se luska kot zadnja
stena, 4 – strop povečini dokaj ravno vpada proti notranjosti spodmolov, zasledimo pa lahko tudi oblike, ki
spominjajo na zajede v obliki solz (spodmol št. 3) (označeno z rdečo puščico). Avtorica: Leni Ozis, 2014.

Manjša spodmola št. 1 in št. 2 (slika 30) sta po obliki drugačna od večjih spodmolov. Št. 2
ima v levem delu enake značilnosti, ki smo jih zasledili pri večjih spodmolih, njegov desni
del pa nima tako izrazite zajede in ima nejasno mejo med zadnjo steno in dnom. Na pogled
deluje kot da desni del spodmola še ni dokončno izoblikovan in se osrednji del stene še ni
umaknil v notranjost spodmola. V primerjavi z večjimi spodmoli levo od njega (št. 3 – 6) in
manjšim spodmolom desno od njega (št. 1) njegov strop ni tako zelo nagnjen v smeri JV,
ampak je bolj raven.
Pri plitvem spodmolu št. 1 ni izrazito zajedene zadnje stene. Zanimivo je, da je njegova
zadnja stena usmerjena rahlo v levo, dno pa rahlo v desno, tako tudi kapniki (rebra) potekajo
poševno po steni, številni med njimi pa nastajajo le na zadnji steni in ne sežejo čez dno. Sledi
luskanja na zadnji steni niso dobro vidne, se pa v večjih kosih luskata dno in strop, podobno
kot smo lahko videli pri večjih spodmolih. Na robu dna lahko zasledimo tudi luknjice, katerih
nastanek pripisujemo biokoroziji, saj se takšne luknjice nahajajo tudi na navpični steni izven
spodmola.
Spodmoli v stranski in spodnji steni (slika 47) imajo podobne značilnosti kot spodmoli v
zgornji. Razlika je, da so plitvejši in da njihov strop ne se ne znižuje v določeno smer. Na
stranski steni lahko zasledimo dva tipa – spodmole brez izrazitih stranskih sten oziroma
stranske zaobljenosti in spodmole z izrazitejšimi stranskimi stenami, podobne spodmolom v
zgornji steni. Poleg tega eden izmed njih spominja na eno od prej omenjenih zajed v obliki
solz, le da je večji.
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Slika 47: Spodmoli v spodnji steni. Prisotni sta dve obliki spodmolov: podaljšani spodmoli brez stranskih sten
(1) in spodmoli s stranskimi stenami (2) (lahko podobni tudi manjšim zajedam v obliki solz). Avtorica: Leni
Ozis, 2014.

Podobno kot zgornji spodmoli imajo spodnji spodmoli zadnjo steno in dno oranžno obarvana,
na stenah se pojavljajo tudi različno obarvane proge. Pri njih je bolj kot pri zgornjih
spodmolih opazen prehod med stropom in zadnjo steno. Za razliko od zgornjih spodmolov
meja med zadnjo steno in dnom ni tako izrazita, sledimo pa ji lahko po pregiba stene proti
dnu spodmolov. Tudi na stropu in zadnji steni se pojavljajo lehnjakasti kapniki, ki pa so v
spodnjem delu zadnje stene pogosto omejeni z linijo, na kateri trenutno prihaja do mezenja
vode in odlaganja lehnjaka. Kapniki višje na steni namreč večinoma delujejo neaktivni. Sicer
stik med dnom in zadnjo steno ni najbolje viden, opazno pa je različno preperevanje: večji in
bolj oglati kosi matične kamnine na dnu in tanke luske na zadnji steni, z izjemo kapnikov, ki
lahko razpadajo v večjih kosih. Razpadanje kamnine v oglatih kosih je vidno tudi na stropu.
Tako kot v zgornjih primerih so na dnu spodmolov sledi stekanja vode iz same zadnje stene
ali iz stika zadnje stene z dnom (slika 38: 4), pri čemer sklepamo, da nastajajo zaradi razpok
nagnjenih v nasprotno smer kot so plasti (po Veressu (2009)). Stekanje je oblikovalo tudi
kanale, vodne vire pa poleg mahov in mikroorganizmov prerašča vegetacija. Ob robovih dna
v smeri naprej proti pobočju lahko zasledimo tudi luknjice, nastale z biokorozijo.
Zajede v zgornji steni (slika 48) levo od spodmolov, na stenah med spodmoli in tudi v
spodnji steni, bi lahko šteli za spodmole, ki se še oblikujejo, vprašanje pa je, če bodo dosegle
takšno velikost, kot jo imajo spodmoli v zgornji steni. Zajede imajo vse značilnosti
predhodno opisanih spodmolov (dno, zadnja stena, strop, različno obarvane proge in barva
sten), le da posamezni sestavni deli niso tako izraziti, poleg tega pa so nekatere med njimi po
obliki bolj ali manj podobne solzam oziroma so zaobljene in v spodnjem delu širše kot v
zgornjem (slika 49). Pri zajedah v zgornjem delu vidimo navpično ali poševno razpoko, ki
poteka po steni navzgor (slika 48). Sklepamo, da njihova oblika kaže na stik z vodoravno
nezveznostjo v steni, zaradi katere se razvijajo v širino, hkrati pa njihov razvoj določa tudi
navpična oziroma poševna nezveznost, ob kateri se vertikalno razvijajo (po Gamsu (2004)).
Takšne izrazite razpoke ne vidimo nad stropom pri večjih spodmolih, ne izključujemo pa
možnosti, da jo proge na zunanjem delu stropa samo prekrivajo. V zajedah opazimo enako
razliko v razpadanju posameznih delov kot jo že poznamo iz ostalih spodmolov – tanke luske
v zajedenem delu in debelejše luske oziroma oglati kosi matične kamnine v delu dna. Pri
nekaterih pod njimi opazimo žlebiče, kar pomeni, da preperevanje, ki je značilno za zgornji
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rob skalne stene, vmes prekine zajeda, ki drugače prepereva, pod zajedo pa se takšno
preperevanje nadaljuje. Stene nekaterih zajed na gosto prekrivajo lehnjakasti kapniki kot pri
večjih spodmolih, pri nekaterih v obliki kapnikov skorajda ni prisoten, prisoten pa je v tankih
slojih.

Slika 48: Manjše zajede v zgornji steni Velikega Badina – razen velikosti in oblike imajo podobne značilnosti
kot večji spodmoli v zgornji steni, opazna je navezava z navpično/poševno razpoko (označeno z rdečo puščico).
Avtorica: Leni Ozis, 2014.

Slika 49: Manjša zajeda od zunaj (zgornja slika) in od znotraj (spodnja slika). Avtorica: Leni Ozis, 2014.
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Povzetek značilnosti sten in spodmolov na Velikem Badinu:
Na Velikem Badinu lahko zasledimo tako večje, že izoblikovane spodmole, kot spodmole, ki
se še razvijajo (manjše zajede). Nekateri med njimi imajo stranske stene, pri drugih stranskih
sten ni. Tako na skalnih stenah kot v spodmolih opazimo različno obarvane tintenstriche, ki
kažejo na mezenje vode iz stene. V zgornjem in spodnjem delu sten, kjer ni spodmolov,
zasledimo tipične korozijske oblike (žlebiči), teh pa ni videti, kjer steno prekrivajo
tintenstriche. Zgornji del razpada s podiranjem skal in skalnih blokov, na kar kažejo
posamezni kosi na pobočju med skalnimi stenami in strehe v zgornjem delu sten. Posamezni
deli spodmolov – dno, zadnja stena in strop, imajo različne značilnosti. Na dnu je prisotno
razpadanje matične kamnine v oglatih kosih ali večjih luskah, razen na delih, ki so prekriti s
slojem lehnjaka, kjer prihaja do tankega luskanja. Na zadnji steni se pojavljajo številne
tintenstriche, in lehnjakasti kapniki, glavni proces razpadanja pa je luskanje, tako same stene
kot kapnikov, ti pa lahko razpadajo tudi v večjih kosih.
Za strop sta značilna dva dela – spodnji del, kjer prihaja do luskanja kot na zadnji steni, in
zgornji, zunanji del, kjer zasledimo oglat material ali pa širše luske podobne tistim na dnu.
Na zunanji steni stropa ni vidnih svežih sledi razpadanja, kot jih lahko vidimo na zadnji steni
in na dnu. Spodmoli sledijo določeni vodoravni liniji v steni, pri nekaterih pa se pojavlja tudi
povezava z navpično/poševno razpoko.
5.1.2

Stena

Slika 50: Posamezni odseki spodmola v Steni.

76

Slika 51: Stena in spodmol v dolini Dragonje (od zgoraj navzdol): osrednji del stene z najplitvejšim delom
spodmola (2. odsek), del stene z najbolj izrazitim spodmolom (3. odsek), podrti del stene, zajeda ob navpični
razpoki, ki po obliki spominja na solzo.
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Stena nam je predstavljala manjši izziv za preučevanje kot spodmoli na Velikem Badinu, saj
se v njej nahaja le en spodmol, ki je, z manjšimi odstopanji po dolžini, enotneje preoblikovan
in za razliko od spodmolov na Velikem Badinu nima stranskih sten. Stena se nahaja na
nadmorski višini okoli 25 m, od morja je oddaljena okoli 3,7 km, v njeni bližini sta reka
Dragonja in izsuševalni jarek.
Spodmol se s prekinitvami vleče po celotni Steni (slika 50). En odsek (3. odsek pri meritvah
velikosti) sega od začetka spodmola na vzhodnem delu stene do prve prekinitve, ki jo
najverjetneje predstavlja prelom. V tem delu je spodmol najbolj izoblikovan, z najbolj
očitnimi posameznimi deli – dnom, zadnjo steno in stropom (slika 51, druga od zgoraj).
Osrednji, drugi odsek, sega od preloma do podrtega dela stene, pod katerim je nastalo
melišče, ki ga prerašča trava, nad njim pa še vedno lahko opazimo nekdanjo razpadlo steno,
ki se še vedno kruši. V tem delu je spodmol najbolj plitev in najmanj izrazit (slika 51, prva
slika). Zadnji odsek (prvi odsek pri meritvah velikosti) sega od podrtega dela do konca stene
v gozdu. Izrazitost spodmola v tem delu je nekje vmes med globokim delom in plitvim
osrednjim delom. 1. odsek stene in del sredinskega odseka obraščajo drevesa in grmičevje,
pri najglobljem delu stene (3. odsek) pa se vegetacija nahaja nižje na pobočju. Tako kot pri
spodmolih na Velikem Badinu tudi tu spodmol sledi določeni liniji in se skladno z njenim
tonjenjem v smeri proti vzhodu tudi sam spušča v tej smeri.
Na pobočju pod steno lahko opazimo oglate kose kamnine, velike nekaj centimetrov do tudi
decimetra in več, ki kažejo na razpadanje stene (slika 52: 4), poleg že prej omenjenega
melišča pa pod steno najdemo sledi večjih porušitev sten, kot je na primer odlom dela stene
nad spodmolom, ali celotnega stropa.
Na Steni se pojavljajo tintenstriche, sledi aktivnega mezenja vode po steni in stekanja po dnu
(kanali na stiku zadnja stena in dno, za katere sklepamo, da nastajajo s stekanjem vode iz
razpok v zadnji steni) (slika 52: 8), steno prekrivajo lehnjakasti kapniki, med katerimi ni
stalaktitov, so pa pogosta rebra in kopaste tvorbe v spodnjih delih sten. Te so največje v
končnem delu spodmola na vzhodnem delu stene. Ker je linija, ki ji spodmol sledi, v tem delu
nagnjena proti dnu, sklepamo, da se v tem delu voda steka v smeri najnižjega dela, rezultat
stekanja pa so veliki kapniki. Podobno situacijo smo lahko videli pri kapnikih v obliki nosu
na Velikem Badinu. Tudi na Steni tintenstriche delujejo kot zaščitna skorja, predvsem pa s
svojo prisotnostjo gladijo Steno in prekrivajo njene značilnosti (plasti), podobno zaščitno
vlogo pa imajo tudi akumulacije lehnjaka.
Vsi deli stene se luskajo. Na dnu se luska matična kamnina, pri čemer so luske oglate, velike
nekaj centimetrov (do decimetra in več) in tudi debeline centimeter in več. Vidni so številni
sveži odlomi, pod luskami pa pogosto najdemo organizme, tanek sloj lehnjaka in prst (slika
52: 1-3). Luske na zadnji steni so tanjše (manj kot nekaj milimetrov) in manjše, luska se pa
tako matična kamnina, kot tudi lehnjakaste tvorbe, ki razpadajo tako v luskah kot v večjih
kosih (slika 52: 6, 7). Material pada s stene zaradi gravitacije, odnašajo ga tudi mezeča voda
in vodni tok, prašne delce pa verjetno odnaša tudi veter.
Tudi na tej lokaciji lahko v zadnji steni opazimo matično kamnino, prepredeno z drobnimi
razpokami, ki namesto v oglatih kosih razpada v luskah (slika 53). Na stropu zasledimo tako
oglat material kot debelejše luske. Oglat material je nagnjen v pobočje, luske pa nastajajo kot
rezultat razpok vzdolžno s steno. Poleg teh potekajo navpično čez strop večje razpoke in
nakazujejo dele, ki se bodo porušili (slika 54). Na stenah zasledimo tudi biokorozijske
luknjice, v delu stene z najmanjšo zajedo pa tudi žlebiče, ki so najverjetneje tudi biološkega
nastanka, saj se nahajajo pod luknjicami (slika 52: 5). Na steni lahko opazimo tudi razširitve
linije, ki ji spodmol sledi, posamezne razširjene prečne razpoke in razširitve (zajede) na stiku
med zadnjo steno in stropom (slika 51, spodaj).
Nad stropom je tako kot pri stenah na Velikem Badinu stena tipično korozijsko
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preoblikovana (škavnice), je pa na robu za razliko od stene na Velikem Badinu precej
razdrobljena. Na delu stene ob melišču, kjer je ob robu melišča prišlo tudi do podrtja stropa
spodmola, spodnja stena pa je ostala, preostanek stene deluje neaktiven, po čemer sklepamo,
da je za ”uspešno” nadaljevanja oblikovanja spodmola potreben tudi strop, skozi katerega se
steka voda, ki sodeluje pri preoblikovanju sten (slika 51, predzadnja slika).

Slika 52: Različni procesi na stenah spodmola v Steni: 1 in 2 – razpadanje stene v debelih luskah na dnu, 3 –
pod luskami zasledimo prisotnost organizmov in prst, 4 – prepereli kosi se odkotalijo na pobočje pred Steno
(označeno z rdečo puščico), 5 – prisotnost tintenstriche, lehnjakastih tvorb in biokorozijskih luknjic, 6 – tanke
luske na zadnji steni (označeno z rdečo puščico), 7 – lehnjakasti kapniki lahko razpadajo v debelih luskah, 8 –
sled iztekanja vode iz stene (kanal) (označen z rdečo puščico).
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Slika 53: Na Steni lahko tako v stropu kot na zadnji steni zasledimo matično kamnino s številnimi drobnimi
razpokami (na stropu označeno z rdečo puščico), razpadanje pa ne poteka z odlomi teh kosov, ampak z
luskanjem.

Slika 54: Navpične razpoke v stropu Stene nakazujejo na dele stene, ki se bodo v prihodnosti odlomili (na potek
kaže rdeča linija).
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Povzetek značilnosti Stene in spodmola:
Zasledili smo precej podobnosti s stenami in spodmoli na Velikem Badinu. Na steni so
tintenstriche, v zgornjem delu stene, kjer ni tintenstriche, pa zasledimo tipične korozijske
oblike (škavnice). Zgornji del stene razpada s podiranjem skal in skalnih blokov, na kar
kažejo posamezni kosi na pobočju, sami deli spodmola pa se luskajo, pri čemer so luske na
dnu in stropu večje kot na zadnji steni. Na steni se pojavljajo lehnjakasti kapniki, ki steno
ščitijo pred razpadanjem, sami pa razpadajo z luskami ali v večjih kosih. V vseh treh delih
spodmola so vidne sveže sledi razpadanja. Spodmol sledi določeni liniji v steni in nima
stranskih sten.
5.1.3

Ekspozicija spodmolov

Ker se v zvezi z ekspozicijo navaja večjo osončenost sten in s tem vpliv na preperevanje
(Kunaver, Ogrin, 1992; 1993), smo zabeležili tudi ekspozicije spodmolov.
5.1.3.1 Veliki Badin
Spodmoli imajo pretežno jugozahodno ekspozicijo, z manjšimi odstopanji v smeri juga,
jugovzhoda in zahoda, nekatere stene znotraj spodmolov pa so obrnjene tudi v smeri
severozahod. Ekspozicije po posameznih spodmolih so sledeče (navedene glede na notranje
stene):
- spodmol št.1: Z – JZ
- spodmol št. 2: SZ – Z – J
- spodmol št. 3: SZ – Z – J/JZ
- spodmol št. 4: Z – JZ – J/JV
- spodmol št. 5: Z – JZ – JV
- spodmol št. 6: SV – J/JZ – JV
- stena z zajedami: JZ
- spodnja stena: J/JZ – Z, JZ – J – JV in Z – SZ
- stranska stena: J
Drevesa in grmičevje v neposredni bližini sten v večini primerov ne prekrivajo spodmolov in
nimajo vpliva na njihovo osončenost in posledično segrevanje. Večji vpliv na osončenost ima
njihova zaokrožena oblika, ki določa ekspozicijo notranjih sten, in strop spodmolov, ki stene
delno ščiti pred soncem, sploh v primeru večjih spodmolov.
5.1.3.2 Stena
Spodmol ima južno do jugozahodno ekspozicijo.
Rastje v bližini s krošnjami delno prekriva zahodni del stene, osončenost pa ji zmanjšuje tudi
Bujski greben, ki se nahaja južno od stene. Zaradi plitvega stropa ni velike razlike v
osončenosti posameznih delov spodmola.
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5.2 Morfometrične značilnosti spodmolov
5.2.1

Veliki Badin

Slika 55: Spodmoli v zgornji steni, označeni s številkami, na primeru spodmola št. 5 sta označeni tudi desna in
leva stran spodmolov.

Velikost spodmolov v zgornji steni Velikega Badina (številke posameznih spodmolov so
označene na sliki 55, prav tako na primeru spodmola št. 5 desna in leva stran spodmolov,
velikost je zaokrožena na eno decimalko):
Spodmol

Širina
na
vhodu
13,5 m
17,8 m
24,2 m
25 m

Širina v
notranjo
sti
/*
14,2 m
21,8 m
20,4 m

Povprečna
širina

Višina Višina Povprečna Globina
vhod
vhod
višina
vhod
desno levo
desno
1
/*
2,6 m
3,3 m
2,6 m
2,7 m
2
16 m
4,9 m
5,7 m
5,2 m
6,8 m
3
23 m
5,7 m
9,9 m
9m
2,9 m
4
22,7 m
11,4
13,7
12,6 m
10,7 m
m
m
5
25,7 m
17,7 m
21,7 m
11,2
13,8
12,5 m
11,8 m
m
m
6
20,7 m
18,3 m
19,5 m
8,8 m
9,1 m
9,4 m
6,3 m
*Spodmol št.1 je precej plitev, zato nismo merili širine v notranjosti in povprečne širine.

Globina
vhod
levo
2,1 m
6,8 m
11,8 m
14,4 m

Povprečna
globina

12,3 m

12,8 m

5,6 m

8,4 m

2,5 m
6,9 m
8,3 m
12,8 m

Preglednica 2: Velikost spodmolov v zgornji steni Velikega Badina.

Če primerjamo širino spodmolov na vhodu in ob zadnji steni, vidimo, da so zaradi
nagnjenosti tal in stropa spodmolov ter zaokroženosti na robovih, ob zadnjih stenah ožji kot
na vhodu. Razlike so med 2,4 – 4,6 m pri spodmolih št. 2, 3, 4 in 6, pri spodmolu št. 5 je pa ta
razlika 8 m, kar pomeni, da je vhod precej širši od zadnjega dela.
Pri višini spodmolov na vhodu lahko prihaja do razlik med višino stropa na levem in desnem
robu spodmolov. Tako strop kot dno sta nagnjena v isti smeri, je pa strop bolj raven kot dno,
na katerem so grbine, ki ga zvišujejo. Najmanjša razlika je pri spodmolu št. 6, kjer je
odstopanje med robovoma le 30 cm.

82

Razlike se pojavljajo tudi v globini spodmolov na levem in desnem robu spodmolov. Pri
spodmolov št. 3 in 4 je zaradi zniževanja skalne stene desni del spodmolov bolj sploščen od
levega dela in ima tako manjšo globino. V primeru spodmola št. 3 je razlika kar 8,9 m, saj se
v svojem desnem robu precej plitvo zaključi, razlika pri spodmolu št. 4 pa je manjša (3,7 m).
Pri spodmolu št. 5 je razlika minimalna (0,5 m), pri spodmolu št. 2 razlik ni, pri spodmolih št.
1 in 6 pa je globina na desnem robu celo malce večja od levega roba, so pa razlike minimalne
(št. 1: 0,6 m in št. 6: 0,7 m).
Primerjava dimenzij je pokazala, da so povprečne višine in globine posameznih spodmolov
precej blizu, kar pomeni, da spodmoli podobno kot v globino rastejo tudi v višino. Povprečne
širine so v primeru večjih spodmolov skoraj dvakratnik njihovih povprečnih višin in globin
(razmerje št. 3: 2,6; št. 4: 1,8; št. 5: 1,7; št. 6: 2,1), v primeru spodmola št. 2 pa je razmerje
3,1.
Nakloni delov spodmolov so sledeči (navedeni povprečni nakloni):
- spodmol št. 1: dno 30°, strop 120°
- spodmol št. 2: dno 20°, strop 105°
- spodmol št. 3: dno 15°, strop 125°
- spodmol št. 4: dno 20°, strop 120°
- spodmol št. 5: dno 25°, strop 110°
- spodmol št. 6: dno 25°, strop 135°
Zadnja stena ima pri vseh spodmolih naklon povprečno 80°, razen pri št. 1, ki nima izrazite
zadnje stene.
Naklon dna spodmolov je med 15° in 25° (najnižji naklon dna ima spodmol št. 3, pri katerem
je dno najbolj uravnano, ostali spodmoli imajo naklon okoli 25°), stropa pa 105– 135°
(najnižji naklon ima spodmol št. 2, ki ima skoraj raven strop, ostali imajo okoli 120°). Dno v
primerjavi s stropom je za povprečno 10° manj nagnjeno kot strop. Vmesni nerazpadli deli
imajo naklone od 25° – 55°.

Slika 56: Eden od primerov večjih spodmolov na Velikem Badinu – spodmol št. 4. Ob zadnji steni človek za
merilo. Avtorica: Leni Ozis, 2012.
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V zgornji steni smo izmerili tudi dve manjši zajedi v obliki solze v steni, ki se nahajata levo
od velikih spodmolov (slika 57). V eno smo lahko splezali in izmerili dimenzije
(zaokroženo): širina 6,2 m (v najširšem delu), višina 4,9 m in globina 3,5 m. Druga zajeda ni
bila dostopna, tako da smo izmerili samo širino (3,7 m) in višino (2,5 m), globine nismo
mogli izmeriti.

Slika 57: Manjše zajede na levi strani zgornje stene Velikega Badina. Izmerili smo dve zajedi, označeni z rdečo.
Avtorica: Leni Ozis, 2014.

Slika 58: Spodmoli v spodnji in stranski steni Velikega Badina.
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Slika 59: Spodmoli v spodnji steni Velikega Badina. Izmerili smo lahko le spodmole, ki so se nahajali na vznožju
stene, višji spodmoli so nedostopni.

Slika 60: Spodmol v stranski steni Velikega Badina.

Velikost spodmolov v stranski in spodnji steni Velikega Badina (slika 58, posamezni
spodmoli na spodnji steni Velikega Badina so označeni na slikah 59 in 60, velikost je
zaokrožena na eno decimalko):
Spodmol
Stranska stena
Spodnja stena 1
Spodnja stena 2
Spodnja stena 3

Širina
7,4 m
8,9 m
13,5 m
10,1 m

Višina
3,4 m
3,8 m
3,5 m*
3,4 m

Globina
2m
3,2 m
3m
3m

* povprečna vrednost
Preglednica 3: Velikost spodmolov v spodnji steni Velikega Badina.

Rezultati kažejo, da imajo manjši spodmoli v stranski in spodnji steni podobno višino in
globino. Pri spodmolih v spodnji steni je očitno, da so v višino omejeni z isto linijo, kar se
dobro vidi tudi na sliki 29. Ker se tamkajšnja stena, za razliko od zgornje stene, ne spušča, pri
njih tudi ni razlik v višini med stranskimi robovi spodmolov. V višino so le malo večji kot v
globino (največja razlika je pri spodmolu v stranski steni), kar je podobno kot v primerih v
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zgornji steni. So pa v primerjavi s spodmoli na zgornji steni (z izjemo spodmola št. 1)
plitvejši. Razmerje med posameznimi dimezijami je le malce drugačno kot pri spodmolih v
zgornji steni – spodmol v stranski steni in spodmol št. 1 v spodnji steni imata razmerje med
širino in višino podobno kot največji zgornji spodmoli (stranska stena: 2,2; spodnja stena št.
1: 2,3), druga dva spodmola v spodnji steni pa sta bližje spodmolu št. 2 v zgornji steni
(spodnja stena št. 2: 3,9; spodnja stena št. 3: 2,9).
S 3D modelom spodmolov v zgornji steni Velikega Badina v nizki ločljivosti (sliki 61 in 62)
smo dobili dodaten vpogled v morfografske značilnosti spodmolov in potrditev naših
predhodnih ugotovitev s terena. Najpomembnejše ugotovitve o strukturi spodmolov smo
pridobili z modelom v visoki ločjivosti (slika 63) in z obarvanjem sten spodmolov glede na
naklon (slika 64).

Slika 61: 3D model spodmolov – pogled na spodmole od spredaj. Prikaz ni v najvišji ločljivosti, nam pa vseeno
omogoča dober pogled na spodmole iz druge perspektive, kot smo jo imeli pri predhodnih terenskih ogledih. Z
njim smo tudi preverili predhodno zabeležene morfometrične in morfografske značilnosti spodmolov Na modelu
se dobro vidi, kako se spodmoli št.3 – št.5 združujejo v en večji spodmol.

Obarvanost sten (slika 64) kaže, da ima strop spodmolov dokaj konstanten naklon (rdeča
barva), kar pomeni, da ni zaobljen. Slednje je sicer vidno že s prostim očesom, 3D model pa
je potrdil predhodna opazovanja na terenu. Naklon stropa je identičen naklonu plastnatosti –
z rdečo barvo so obarvane tudi lezike, ki se nahajajo v steni nad spodmoli in jih je na terenu
ob preučevanju iz tal težko videti zaradi prekritosti stene s tintenstriche, kar pomeni, da
obliko stropa določa apnenčasta plast. Na stranski steni se vidi ostra meja med zeleno in
rdečo barvo in glede na obarvanost lahko sklepamo, da meja poteka po meji plasti - leziki. V
stranski steni smo jo, mestoma razširjeno, predhodno opazili na terenu, nismo pa dobro
vedeli, kaj naj bi predstavljala. Obliko spodmolov glede na preučitev 3D modela torej
določajo apnenčaste plasti, na stiku katerih prihaja do zajedanja spodmola v steno. To
pomeni, da so spodmoli popolnoma vezani na plastnatost. Stik plasti smo glede na
ugotovitve, pridobljene s 3D modelom, prikazali na fotografijah s terena (slika 69).
Na terenu smo predhodno opazili tudi, da se nad linijo v stranski steni pojavljajo lehnjakasti
kapniki, ki pa ob stiku z njo pogosto ”izginejo” (slika 41). Sedaj vemo, da to ”izginjanje”
povzroča lezika, ki vodo, ki mezi po steni, potegne v steno, voda pa tako nadaljuje svojo pot
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v notranjosti stene. Ni pa ”izginjanje” kapnikov pravilo, saj se na stenah pojavljajo tudi
kapniki, ki segajo čez leziko.
Rdeče obarvan del stene se z dnom spodmolov stika ravno na prehodu iz zadnje stene v dno
(slika 64), kjer poteka že v poglavju o morfografskih značilnostih omenjena očitna linija. Za
to linijo na stiku je Grmovšek (2001) predvideval, da je lezika, 3D model pa to potrjuje.
Zeleno obarvan zaobljen del zadnje stene ob leziki, ki nima istega naklona kot rdeče obarvan
strop, bi lahko povezali s težnjo spodmola k preoblikovanju v najbolj stabilno obliko, kar v
tem primeru pomeni zaobljenje zadnje stene. Oster prehod med zadnjo steno in dnom bi
namreč hitreje pripeljal do porušenja spodmola kot manj oster, zaobljen stik med njima. Pri
tem se lahko opiramo na ugotovitve Bruthans in sod. (2014), da se reliefne oblike med svojim
razvojem z delovanjem notranjih napetosti v kamnini oblikujejo v najbolj stabilno obliko. Na
sliki 68 je prikazan bolj ali manj zaobljen prehod iz zadnje stene v dno.
V 3D model smo dodali ploskev, ki nakazuje vpad plasti (slika 65) in izdelali tudi navpične
prereze spodmolov (slika 66). Glede na prereze (slika 66 – zgornja linija, ki predstavlja vpad
plasti in nakazuje leziko) prihaja na stiku zadnja stena dno do poglabljanja spodmola v steno
(konkavni del spodmola), kar pomeni, da je ta stik (lezika) ključen za nadaljni razvoj
spodmolov. Nerazpadli ostanki stene se nahajajo pod leziko (slika 66). Zadnji del stene nad
njimi se je ob leziki poglabljal v skalno steno, ti deli pa mu z zaostankom sledijo. To lahko
pomeni, da so nerazpadli ostali vsaj malo bolj odporni na razpadanje kot del stene nad leziko,
vseeno pa pri nadaljnjem razvoju spodmolov pride do njihove odstranitve (slika 66:
primerjava profilov – v kasnejši fazi razvoja nerazpadli ostanki izginejo, dno se uravna).
Njihov ostanek je verjetno tudi posledica načina rasti spodmolov, kjer se ob poglabljanju v
steno sicer v začetku oblikujejo stranske stene, kasneje pa razpadajo. Slednje lahko vidimo
pri spodmolih št. 3 – 5, kjer prihaja z razpadanjem stranskih sten, ki jih predstavljajo
nerazpadli ostanki, do združevanja spodmolov (slika 61).

Slika 62: 3D model spodmolov – pogled na spodmole od strani. S 3D modelom smo lahko dobro videli
spodmole tudi iz profila, kar pri samem terenskem ogledu ni bilo možno.
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Slika 63: 3D model v visoki ločljivosti, s katerim dobimo še natančnejši vpogled v stene spodmolov. V
”bunkastem” delu med spodmoloma št. 5 in 6 lahko zasledimo linijo, ki smo jo omenjali v poglavju o
morfografskih značilnostih in ki ji lahko sledimo na vhodu v spodmole. Modra črta poteka malo pod njo. V steni
nad spodmoli lahko zasledimo navpične/poševne razpoke, ki jih zaradi prekritosti sten s tintenstriche na terenu
nismo mogli opaziti. Rdeča linija, ki jih označuje, poteka levo od njih.

Slika 64: Obarvanost sten spodmolov glede na naklon. Z rdečo so obarvane lezike in strop spodmola, v stranski
steni se zelo jasno vidi linija, ki predstavlja stik plasti, in se v najbolj zajedenem delu spodmolov sreča z dnom.
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Slika 65: V 3D model smo dodali ploskvi, ki nakazujeta vpad plasti (zgornja) in preloma (spodnja). Vpad plasti
in preloma je skorajda enak, kar je posledica narivanja plasti ob prelomu v isti smeri.

Slika 66: S pomočjo 3D modela smo izdelali tudi navpične prereze spodmolov. Liniji kot že pri predhodni sliki
predstavljata vpad plasti (zgornja) in preloma (spodnja). Spodmoli so si v profilu precej podobni, njihovo
obliko določa zgornja linija (vpad plasti). Linija predstavlja tudi stik med zadnjo steno in dnom (lezika) in na
njej prihaja do poglabljanja spodmola v steno (konkavni del spodmola), ki mu sledijo ostali deli. Dno je
uravnano, če so na njem nerazpadli ostanki sten, pa tudi grbinasto. Z njihovo odstranitvijo med nadaljnjo rastjo
spodmolov se bo dno uravnalo. Na stropu lahko zasledimo tudi lehnjakaste kapnike.
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Slika 67: Višja lega spodmola št. 5 (levo) v primerjavi s spodmolom št. 4 (desno), ki lahko nakazuje na prelom.

Slika 68: Konkavni del spodmolov, ki predstavlja stik plasti in stik med zadnjo steno in dnom. V primeru
nerazpadlih ostankov na dnu je lahko zaokrožen, ali pa oblika bolj spominja na trikotnik.

Slika 69: Linija, kateri sledijo spodmoli v steni in ob kateri se oblikuje njihov strop, predstavlja stik plasti (potek
stika označen z rdečo črto). S puščicami je označen stik, na katerem se začne razvoj spodmolov.
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Obarvanost 3D modela (slika 64) in profili čez steno (slika 66) nam pokažejo, da je dno
spodmolov z izjemo posameznih grbin precej uravnano. Vidimo tudi, da se dno spodmola št.
5 nahaja višje od dna spodmola št. 4, ki v isti liniji prehaja v spodmol št. 3 (slika 67).
Dvignjenost dna bi lahko kazala na prelom na meji med spodmoloma.
Linija na spodnjem delu stene Velikega Badina, ki ji lahko sledimo tudi po dnu spodmolov,
najbolj izrazita pa je v ”bunkastem” ostanku med spodmolom št. 5 in 6 (slika 63), je prelom,
kot je pravilno predvideval že Kunaver (2007). Smer preloma je JZ – V/SV, tako da poteka
skoraj v dinarski smeri. Naklon znaša 33‒35°. Vpad preloma (68-70/33-35) je praktično enak
vpadu plasti (72/36), kar ni nič nenavadnega, saj se plasti ob reverznem prelomu narivajo v
isti smeri (slika 65). ”Bunkasti” del predstavlja prelomno ploskev, ki je zavila malce ven.
Potek preloma čez spodmole je označen na sliki 70.
Glede na 3D model plasti v steni vpadajo 72/36, kar se sklada z vrednostmi, ki jih je navedla
Štefančič (2012) – 50/40, 50/30.

Slika 70: Linija v spodnjem delu spodmolov predstavlja prelom (potek označen z rdečo črto). Spodmoli se
oblikujejo nad njim. Avtorica: Leni Ozis, 2012; 2018.
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3D model je tudi pokazal, da je smer razpok v stropu SZ – JV. Model nakazuje tudi
prisotnost navpičnih/poševnih razpok v zunanjem delu stropa in steni nad njim (slika 63), za
katere smo predvidevali, da so prisotne, ampak da jih zakrivajo tintenstriche, kar pomeni, da
obstaja navezava med navpičnimi razpokami in večjimi spodmoli, kot smo lahko videli pri
manjših zajedah.
Glede na prepoznane strukturne elemente iz zgornje stene Velikega Badina, lahko ugotovitve
prenesemo tudi na spodmole na spodnji steni in zajede v zgornji steni levo, kar pomeni, da so
se izoblikovali na stiku plasti, v steno se poglabljajo pod istim kotom kot potekajo plasti (kot
stropa sovpada z kotom plasti), kjer je prisotna navpična/poševna razpoka, pa tudi ta vpliva
na oblikovanje spodmola.
5.2.2

Stena

Velikost spodmola v Steni (posamezni odseki so označeni na sliki 71; velikost je zaokrožena
na eno decimalko):
Odsek stene
1
2
3

Širina (dolžina)
80,4 m*
52,4 m*
71,7 m

Višina
3m
2,4 m
3,6 m

Globina
1m
0,6 m
1,3 m

* približna izmera na podlagi digitalnega ortofoto posnetka (Geopedia, 2013).
Preglednica 4: Velikost posameznih odsekov spodmola v Steni.

Posamezni deli spodmola v Steni so plitvejši od drugih. Najbolj plitev je spodmol v
osrednjem delu, največjo globino ima v desnem delu, kjer so tudi najbolj izraziti deli
spodmola - strop, zadnja stena in tla. Pri plitvejših delih Stene posamezni deli niso tako
izraziti in je težko določiti mejo med dnom in zadnjo steno. Spodmol v Steni je v primerjavi s
spodmoli na Velikem Badinu na splošnem precej bolj plitev in ob straneh ni zaokrožen.
Zaradi tega tudi ni prisotnega razmerja med dimenzijami, ki ga zasledimo pri spodmolih na
Velikem Badinu (višina podobna globini, širina dvakratnik globine), se pa po posameznih
odsekih pojavlja povezava med višino in globino – višina je 3 do 4-kratnik globine.

Slika 71: Posamezni odseki spodmola v Steni.
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Nakloni posameznih delov spodmola so sledeči (merjeno v prvem odseku):
- dno: 36° – 42° (spodnji del), 16° - 21° (pred zajedenem delom)
- zadnja stena: 80° - 95°
- strop: 119° - 141°
Nakloni so podobni kot na lokaciji Veliki Badin.
Na lokaciji Stena smo ugotovili, da apnenčasto steno gradijo tanke plasti debeline 10 – 15
cm. Vpad plasti je 60/17, plasti in spodmoli pa rahlo tonejo proti vzhodu. Linije na steni, ki
smo jih predhodno opazili, predstavljajo lezike in najbolj očitna je lezika na stiku med zadnjo
steno in stropom, ob kateri smo zasledili tudi razširitve (slika 72). Nižje na zadnji steni lezik
ne opazimo zaradi prekritosti stene tako z lehnjakom kot s tintenstriche, na stropu pa so
zaradi prekritosti le nakazane. Tako kot za Veliki Badin se je tudi za lokacijo Stena izkazalo,
da je nastanek spodmolov vezan na stik med plastmi. Že prej smo vzporedno s površino stene
opazili tudi večje in manjše razpoke (slika 72).
- vpad plasti
- razpoke
- stik stropa in zadnje stene

Slika 72: Strukturne značilnosti spodmola v Steni.

5.2.3

Tipi spodmolov

Na podlagi ugotovljenih značilnosti lahko spodmole razdelimo v naslednje tipe:
- tip 1 - višina podobna globini, širina dvakratnik višine oz. globine, prisotnost
stranskih sten in navpične/poševne razpoke nad stropom (veliki spodmoli v zgornji
steni Velikega Badina – spodmoli št. 2 - 6, nekateri spodmoli v spodnji steni Velikega
Badina)
- tip 2 – višina podobna globini, širina dvakratnik (oz. blizu) višine oz. globine, ni
prisotnosti stranskih sten in razpoke (nekateri spodmoli na spodnji steni Velikega
Badina – spodmoli ”spodnja stena 1”, ”spodnja stena 2”, ”spodnja stena 3” in
”stranska stena”)
- tip 3 - višina podobna globini, širina večja od dvakratnika višine oz. globine (spodmol
št. 1 na Velikem Badinu)
- tip 4 - višina večja od globine, širina na vrhu manjša od širine spodaj, prisotnost
razpoke (zajede v obliki solz na zgornji steni Velikega Badina in na vmesnih delih

93

-

med spodmoli, spodmol na spodnji steni Velikega Badina, ki po obliki spominja na
manjše zajede)
tip 5 - višina je tri- do štirikratnik globine, širina večja od dvakratnika višine, ni
prisotnosti stranskih sten (spodmol v Steni)

Slika 73: Slika prikazuje različne tipe spodmolov (od leve proti desni): tip 1 (stranske stene, razpoka, širina
dvakratnik višine/globine), tip 2 (ni stranskih sten, širina dvakratnik višine/globine), tip 3 (širina ni dvakratnik
višine/globine), tip 4 (višina večja od globine, oblika podobna solzi, razpoka), tip 5 (višina tri- do štirikratnik
globine, širina večja od dvakratnika višine).

5.3 Morfostrukturne značilnosti spodmolov
5.3.1

Mehanske značilnosti kamnin v spodmolih

Rezultati meritev (združene vrednosti meritev na delih sten po profilih za vsako lokacijo) s
Schmidtovim kladivom so pokazali sledeče:
Lokacija
Veliki
Badin

Stena

del stene

Odboj (R)

Tlačna trdnost (MPa)

nad leziko
pod leziko
dno
vmesni deli
nad leziko
pod leziko
dno
stena zgoraj

54,9
59,7
34,5
44,4
42,3
54,8
45,5
57,8

150,2
197,1
85
113,1
103,7
160,4
123
180,6

Preglednica 5: Vrednosti odbojev (R) na posameznih delih sten na lokacijah (Veliki Badin – povprečne
vrednosti za spodmole) in vrednosti pretvorjene v enote tlačne trdnosti (MPa)

Veliki Badin
spodmolih

spodmol št.3

-

po
del stene
nad leziko
pod leziko
dno

Odboj (R)
52,2
57,6
59
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Tlačna trdnost (MPa)
145,6
174,2
181,8

nad leziko
pod leziko
dno
nad leziko
pod leziko
dno
nad leziko
pod leziko
dno

spodmol št.4

spodmol št.5

spodmol št.6

52,8
63,1
39,4
59
62,3
29,4
55,6
56,4
24,1

150,1
203,4
95,6
180
203,1
68,3
133,6
170,2
54,1

Preglednica 6: Vrednosti odbojev (R) v posameznih spodmolih na lokaciji Veliki Badin in vrednosti pretvorjene
v enote tlačne trdnosti (MPa).

250
200
150
100

Odboj (R)

50

Tlačna trdnost (Mpa)

spodmol št.3

spodmol št.4

spodmol št.5

dno

pod leziko

nad leziko

dno

pod leziko

nad leziko

dno

pod leziko

nad leziko

dno

pod leziko

nad leziko

0

spodmol št.6

Slika 74: Prikaz odbojev (R) in tlačne trdnosti (MPa) v posameznih spodmolih na Velikem Badinu.

Če pogledamo povprečne rezultate meritev in tudi meritve po posameznih spodmolih
Velikega Badina (preglednici 5 in 6), je vrednost odbojev (R) nad in pod leziko v vseh
primerih nad 50, kar po (Goudie, 2006) kaže na trdo kamnino (preglednica 7), nekatere
izmere odbojev pod leziko (R > 60) pa nakazujejo celo na zelo trdo kamnino – takšne
odbojne vrednosti so značilne za drobnozrnate magmatske in metamorfne kamnine. Drugače
je pri kamnini na dnu, kjer so razen pri spodmolu št. 3 vrednosti pod 40 (šibka kamnina)
oziroma pod 35 (preperela in slabo kompaktna kamnina). Pri št. 3 sta bili narejeni samo dve
izmeri na dnu (drugje so bile štiri ali več), tako da povprečna vrednost 59 najverjetneje ne
kaže realne situacije. Nizke vrednosti na dnu so pričakovane, saj dno že na videz deluje
precej razpadlo, poleg tega je to najbolj izpostavljen del spodmolov (stekanje vode iz stene,
vremenski vpliv, obiskovalci).
Meritve trdnosti nerazpadlih ostankov stene kažejo na srednje trdo kamnino (R > 40). V
primerjavi z dnom imajo višje vrednosti, saj ostanki tudi na pogled delujejo manj
poškodovani, čeprav jih gradi isti material kot dna, vrednosti pa so nižje od tistih ob leziki,
kar pomeni, da so trenutno bolj izpostavljeni preperevanju kot del ob zadnji steni.
Razlike v odbojih pod in nad leziko so sicer majhne (vrednost pod leziko je 1% - 15% višja
od vrednosti nad njo), a vseeno kažejo na to, da je del stene nad leziko (del, ki glede na 3D
model določa obliko spodmola) manj kompakten oziroma šibkejši od dela pod njo, s tem pa
tudi manj odporen na razpadanje.
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Pri Steni se prav tako pojavlja razlika med delom nad in pod leziko (preglednica 5), prihaja
pa do večjih odstopanj med enim in drugim delom kot na Velikem Badinu (23%). Izmerjene
vrednosti odbojev nad leziko in na dnu kažejo na srednje trdo kamnino (R > 40), del pod
leziko in stena nad spodmolom pa kažeta na trdo kamnino (R > 50). Nižje vrednosti so
povezane s preperelostjo kamnine, kar je najbolj očitno na dnu, ki razpada na debelejše luske.
V zadnji steni razpadanje ni tako očitno, saj so luske tanke, za nas pa je pomembno, da je
zadnja stena šibkejša od dela dna pod leziko na stiku z njo in s tem manj odporna na
razpadanje.
Opis
značilnosti
kamnine
Zelo
mehka/šibka
kamnina

Tlačna trdnost (MPa)
1 - 25

Odboj Schmidtovega
kladiva tipa N (R)
10 - 35

Mehka/šibka kamnina

25 - 50

35 - 40

Srednje trda kamnina

50 – 100

40 - 50

Trda kamnina

100 – 200

50 – 60

Zelo trda kamnina

> 200

> 60

Značilne kamnine
Preperele in slabo
kompaktirane
sedimentne
kamnine
(kreda)
Šibko
cementirane
sedimentne
kamnine
(meljevec, skrilavec)
Kompetentne
sedimentne kamnine –
peščenjak, skril
Kompetentne
magmatske
in
metamorfne kamnine
(marmor, granit, gnajs)
Goste
drobnozrnate
magmatske
in
metamorfne kamnine
(kvarcit, diabaz, gabro,
bazalt)

Preglednica 7: Kamnine glede na tlačno trdnost in vrednost odbojev Schmidtovega kladiva (R) (po Goudieu,
2006).

5.3.2

Geokemične značilnosti kamnin v spodmolu (Stena)

Spodaj v preglednici 8 so navedeni podatki o topnosti vzorcev kamnine, pobranih iz
posameznih delov sten spodmola v Steni hkrati ob meritvah trdnosti s Schmidtovim kladivom
po profilu - dno, pod leziko, nad leziko (zadnja stena) (meritve s kladivom po profilih
združeno predstavljene v preglednici 5 – povprečna vrednost odbojev), in dodatni vzorci –
dno, strop, stena brez spodmola. Raztopljenost (%) (v tabeli skrajšano raztop.) pove, koliko
odstotkov posameznega vzorca je bilo v dveh zaporednih testih v 5 %-ni HCl raztopini in 2,5
%-ni HCl raztopini raztopljenega. Predstavljene so tudi povprečne vrednosti raztopljenosti
vzorcev, ki so bili pobrani po profilu.
profil 1

profil 2

profil 3

profili združeno

dodatni vzorci
del stene

raztop.
(%)

stena
brez
spodmola

90,9
90,4
(povp.
90,7)

del
stene

raztop.
(%)

del
stene

raztop.
(%)

del stene

raztop.
(%)

del stene

nad
leziko

(ni
vzorca)

nad
leziko

88,5

nad
leziko

96,4
98,8
(povp.
97,6)

nad
leziko
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povpr.
raztop.
(%)
93,1

pod
leziko

(ni
vzorca)

pod
leziko

dno

90,5

dno

94,8
98,9
99,9
(povp.
97,9)
88

pod
leziko

92,7
91,7
(povp.
92,2)

pod
leziko

95,1

strop

92,3

dno

(ni
vzorca)

dno

89,3

dno
spodaj
dodatno
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Preglednica 8: Odstotki raztopljenih vzorcev kamnine iz Stene po 60 min raztapljanja v raztopini HCl.

Pri jemanju vzorcev so jedra razpadla tudi na več delov, zato so pri nekaterih profilih za
posamezni del profila navedeni tudi trije podvzorci. Zaradi neustreznosti določenih vzorcev
(premajhna teža, razpadanje na več delov ...) na profilih nismo mogli pridobiti podatkov za
celoten profil, kar predstavlja težavo pri interpretaciji rezultatov.
Kot najbolj topni so se izkazali podvzorci iz profila št. 2 – pod leziko (raztopljenost
povprečno 97,9 %), in profila št. 3 – nad leziko (raztopljenost povprečno 97,6 %). Drugi
rezultati so si v določeni meri podobni: profil 1 – dno (90,5 %) in stena brez spodmola (povp.
90,7 %), profil 3 – pod leziko (92,2 %) in strop (92,3 %), blizu je še dno spodaj dodatno (93
%). Najmanj topna sta bila vzorca na profilu 2 - dno (88 %) in nad leziko (88,5 %). Na
splošno so razlike v topnosti majhne – med najbolj topnim in najmanj topnim delom 10 %,
pri ostalih pa še manj.
Ujemanje najbolj topnega dela vzorcev (profil 2 – pod leziko, profil 3 – nad leziko) bi lahko
povezali z dejstvom, da spodmol tone v smeri vzhod in da smo pri vzorčenju zajeli isto
apnenčasto plast, ki se v primeru profila 3 nahaja višje kot v primeru profila 2. Bi pa to
pomenilo, da topnost ne vpliva na nastajanje zajede, saj je v primeru profila 2 vzorec nad
leziko, torej iz zadnje stene, manj topen od dna pod leziko, ki naj bi bilo predvidoma bolj
odporno na raztapljanje in zato tudi tvori dno. Tudi če vzorce, pobrane po profilih, združimo
in dobimo povprečne vrednosti za vsakega od delov stene, je glede na podatke del spodmola
pod leziko bolj topen (95,1 %) od dela nad leziko (93,1 %), kar dodatno postavi pod vprašaj
povezavo večje topnosti določenega dela stene z nastankom zajede. Del pod leziko (dno)
moral glede na ugotovitve Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015; 2017) biti manj topen
od dela nad leziko (zadnja stena).
Vpliv topnosti na nastajanje zajede postavi pod vprašaj tudi raztopljenost vzorca iz profila 2 –
zadnja stena (88,5 %), ki je manjša od vzorca iz stene brez spodmola (90,7 %) in vzorca iz
stropa (92,3 %).
Dejstvo pa je, da zaradi manjkajočih vzorcev po profilih ne moremo ustrezno interpretirati
rezultatov, ker nimamo vseh podatkov, zato bi bilo v prihodnje vsekakor smiselno izvesti še
dodatne analize topnosti.
5.3.3

Analiza poroznosti kamnine (Veliki Badin)

Za analizo smo izbrali dva vzorca: LO1 – vzorec iz spodmola, in LO2 – vzorec iz stene brez
spodmola. Njun makroskopski izgled je prikazan na sliki 75, makroskopski izgled prereza
vzorcev pa na sliki 76:
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LO1

LO2

Slika 75: Makroskopski izgled vzorcev LO1 in LO2.

LO1

LO2

Slika 76: Makroskopski izgled prereza vzorcev LO1 in LO2.

Zaradi neustrezne (premajhne) porabe Hg med meritvijo reprezentativnega kosa
posameznega vzorca kamnine (mase od ≈ 2 – 2,4 g) smo meritev ponovili na zdrobljenem
kosu (frakcija 2 – 4 mm) posamezne kamnine, pri čemer smo uporabili enako maso vzorca
kot pri analizi kompaktnega vzorca kamnine (poraba Hg je bila sicer še vedno pod vrednostjo
(11-12 %), ki naj bi bila dosežena (25 -75 %), vendar večja kot pri prvih meritvah). Zaradi
majhne poroznosti smo uporabili penetrometer z veliko kapilaro.
Rezultati analize so podani v preglednici 9 in na slikah 77 in 78.

Skupni volumen intruzije (mL/g) =
Povprečni premer por (4V/A) (µm)=
Poroznost (%)=

LO1
0.0185
0.1658
4.6508

LO2
0.0178
0.1444
4.5281

REF. MATER
0,55 ± 0,02

Preglednica 9: Rezultati MIP analize vzorca LO1 in LO2.

Kumulativno intruzijo v odvisnosti od premera por vzorcev LO1 in LO2 prikazuje slika 77.
Iz slike je razvidno, da je kumulativa intruzije v odvisnosti od velikosti premera por nekoliko
večja pri vzorcu LO1 v primerjavi z LO2. Rezultati sovpadajo z rezultati poroznosti (%) v
preglednici 9.
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LO1

PRIMERJAVA MED VZORCEMA

LO2

0.02
0.018

Cumulative intrusion (mL/g)

0.016
0.014

0.012
0.01

0.008
0.006

0.004
0.002

0
0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

Pore size diameter (µm)

Slika 77: Primerjava diagramov kumulativne intruzije v odvisnosti od premera por med vzorcema LO1 in LO2.

Porazdelitev poroznosti (volumen intruzije v odvisnosti od premera por) vzorcev LO1 in LO2
prikazuje slika 78. Iz slike je razvidno, da je količina makropor (po IUPAC pore > 50 nm)
večja v vzorcu LO1, med tem ko je količina mezopor (po IUPAC 50 nm – 2 nm) nekoliko
večja v vzorcu LO2. Generalno pa je porazdelitev precej podobna, saj je volumen intruzije
majhen (max. 0,017 mL/g).

LO1

Log diferential intrusion VOLUME (mL/g)

PRIMERJAVA MED VZORCEMA

LO2
0.018
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008
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0.004
0.002
0
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0.01

0.1

1

10

100

1000

Pore size diameter (µm)

Slika 78: Primerjava diagramov porazdelitve poroznosti med vzorcema LO1 in LO2.

Glede na rezultate imata vzorca nizko poroznost. Prisotna je razlika v poroznosti med
vzorcema (poroznost je malce večja v primeru vzorca LO1), je pa razlika vseeno
zanemarljivo majhna (0,12%), zato bi težko dokazovali, da je kamnina v delu s spodmolom
bolj porozna od dela brez. Problem pri razlagi rezultatov predstavlja tako majhna razlika med
vzorcema kot poraba Hg, ki je tudi pri ponovljenih meritvah manjša od ”predpisane” – pri
prostornini celotne intruzije Hg je meritev v rangu velikosti napake. Tudi porazdelitev in
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kumulativa ne sovpadata popolnoma, zato rezultati niso ravno primerni kot izhodišče za
nadaljne razlage o odločilnem vplivu poroznosti. Na podlagi dobljenega bi lahko samo
sklepali, da primarna poroznost kamnine ne more imeti glavnega vpliva na nastajanje
spodmolov, saj praktično ni razlike med poroznostjo stene z in brez spodmolov. Ob dejstvu,
da je kamnina ista, lahko iščemo razloge za nastanek drugje, pri čemer bi glede na tektonsko
dogajanje na lokaciji lahko imela večji vpliv tektonska razpokanost (sekundarna poroznost).

5.4 Analiza kemičnih lastnosti vode (Veliki Badin)
Voda v spodmolih povečini kaplja ali mezi, curki pa se pojavljajo le ob deževjih. Vodo smo
vzorčili na enem od takšnih curkov in analiza odzvetega vzorca je dala naslednje rezultate:
-

pH: 7,77
slanost: 0,0
specifična električna prevodnost: 600 µS/cm
karbonatna trdota: 328 mg CaCO3/l (18,4 °NT)
skupna trdota: 19 °NT
kalcijeva: 18,3 °NT (183 mg CaO/l)
magnezijeva: 0,7 °NT

Pri prenikanju skozi približno 9 m debel strop je 1 liter vode raztopil 328 mg CaCO3.
Vrednost je blizu najvišji vrednosti, ki jo je v jami Vilenica izmerila Kogovšek (1994) – 330
mg CaCO3/l. Prenikla voda kaže minimalno prisotnost magnezija, tako da se voda steka
skozi precej čist apnenec z zelo malo primesmi magnezija (da CaCO3 prevladuje smo
ugotovili že pri analizah lehnjakastih tvorb (Ozis, Šmuc, 2015)). Visoka trdota (vzorec vode
sodi po °NT med trde vode) je osnova za bogato izločanje lehnjaka, tako v slojih kot v
tvorbah s sodelovanjem organizmov. Sama deževnica ni toliko trda, na poti skozi skalo pa
potisne ven bolj trdo vodo (starejša, bolj mineralizirana), shranjeno v epikraški coni
(Kogovšek, 2010; Jones, 2013), oziroma raztopi in odnese kalcijev karbonat (že v prahu).
Z analizo se je pokazalo, da vzorčena voda ni ”agresivna”, kar pomeni da po izstopu iz stropa
ne raztaplja kamnine na zadnji steni in dnu. S to analizo pa vseeno ne izključujemo možnosti,
da se po stenah ob nalivih lahko steka tudi agresivna voda, saj na dnu spodmolov zasledimo
oblike, ki kažejo na sledi raztapljanja - kanale na stiku zadnje stene in dna in vdolbine na dnu
spodmolov. Kogovšek (1983) namreč navaja situacijo, ko se hkrati pojavljata tako voda, ki
gradi jamske oblike, kot voda, ki jih raztaplja. Potrebno bi bilo opraviti dodatna vzorčenja, da
bi lahko potrdili prisotnost nenasičene vode.
Meritev slanosti je pokazala, da v vodi ni bilo prisotne soli (NaCl), tako da lahko sol
izvzamemo kot potencialen dejavnik, ki bi spodbujal preperevanje sten.

5.5 Mikroklimatske značilnosti lokacij s spodmoli
5.5.1

Meritve temperatur v hladnem delu leta

Nizke temperature v hladnem delu leta lahko privedejo do zmrzalnega preperevanja, pri
čemer so pomembna nihanja temperatur nad in pod lediščem (Zorn, 2008). Poleg nihanja
temperatur ima velik vpliv tudi samo zmrzovanje znotraj temperaturnega razpona od -3 °C do
-8 °C (Anderson, 1998), t.i. frost cracking window (FCW). FCW predstavlja optimalni
temperaturni razpon za nastanek zmrzalnih razpok v kamnini. Pri tem je potrebno upoštevati
povprečno letno temperaturo območja, s katero je pogojena količina vode v kamnini in
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število dni, ko se neko območje znajde znotraj FCW (Hales, Roering, 2007). Za ugotavljanje
prisotnosti zmrzovanja znotraj optimalnega temperaturnega razpona bi potrebovali tudi
meritve temperatur v samih stenah na lokacijah, saj bi z njimi dobili natančnejše podatke o
prisotnosti zmrzovanja v stenah, te pa nam zaradi nepredvidenih razlogov (okvara
temperaturnega gumbka, odstranitev gumbka iz stene) niso na voljo.
V obdobju merjenja temperatur v hladnem delu leta (8.12.2014 in 3.3.2015) – meritve so
prikazane na sliki 79, je bilo na lokaciji Veliki Badin 23 dni z najnižjo temperaturo manjšo od
0 °C, na lokaciji Stena (oziroma po merilni postaji Dragonja) pa 41 takšnih dni (preglednica
10). Najnižja zabeležena temperatura na Velikem Badinu je bila -3,5 °C, na lokaciji Stena pa
-5,3°C. V vseh teh dneh z negativnimi temperaturami so se temperature dvignile nad ledišče,
tako da je dnevno prihajalo do temperaturnih nihanj, ki spodbujajo zmrzalno preperevanje.
Na obeh lokacijah je prišlo do nihanj večkrat dnevno: Veliki Badin – v sedmih dneh 2x
dnevno, v sedmih dneh 3x dnevno in v petih dneh 4x dnevno, pri ostalih dneh je temperatura
prešla 0 °C le 1x dnevno. Na lokaciji Dragonja so bili v enaindvajsetih dneh prehodi 2x
dnevno, v šestih dneh 3x dnevno in v enem 4x dnevno, v ostalih pa 1x dnevno. Do večine
prehodov 0 °C je na lokaciji Dragonja prišlo pri prehodu iz enega dneva v drug dan (zjutrajzvečer), pri 16 dneh so bili ti prehodi čez dan. Na Velikem Badinu je večkrat prišlo do
dnevnih prehodov temperature preko 0 °C (16 dni), v primerjavi z nočnimi prehodi preko 0
°C iz enega dneva v drug dan (7 dni).

Slika 79: Temperature na lokacijah Veliki Badin in Dragonja med 8.12.2014 in 3.3.2015.
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Spodaj v preglednici so prikazani dnevi oz. več zaporednih dni, ko so se temperature spustile
pod 0 °C na lokacijah meritev:
dan, obdobje
10.12.2014 – 11.12.2014
12.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
29.12.2014 – 2.1.2015
3.1.2015 – 5.1.2015 3
6.1.2015
7.1.2015
11.1. 2015 – 12.1.2015
14.1.2015
19.1.2015
26.1.2015
27.1.2015 – 29.1.2015
31.1.2015
2.2.2015 – 3.2.2015
4.2.2015
7.2.2015 – 10.2.2015
11.2.2015 – 12.2.2015
17.2.2015
18.2.2015 – 21.2.2015
27.2.2015 – 1.3.2015
Skupaj dni

Veliki Badin

Stena
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
41

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
23

Preglednica 10: Dnevi s temperaturami pod 0 °C na lokacijah Veliki Badin in Stena.

Naredili smo še primerjavo najnižjih temperatur v izbranem obdobju za lokacije Veliki Badin
(n.v.: 250 m), Dragonjo (n.v.: 36 m (Agrometeorološki portal Slovenije, Dragonja, 2015)),
letališče Portorož (n.v.: 2 m (ARSO, letališče Portorož, 2015)), Koštabono (n.v.: 247 m
(ARSO, Koštabona, 2015), podatki le do 11.1.2015) in Labor (n.v.: 336 m (Agrometeorološki
portal Slovenije, Labor, 2015)). Pokazalo se je, da so najnižje temperature v tem obdobju bile
izmerjene na merilni postaji Dragonja, poleg tega so se temperature tu večkrat spustile pod
ledišče kot na drugih lokacijah, v obdobju meritev je bilo tudi 14 dni, ko so se temperature na
Dragonji spustile pod 0 °C, na drugih lokacijah pa ne (preglednica 11). Meritve na Velikem
Badinu in Koštaboni so si zelo podobne, velikih odstopanj tudi ni med Velikim Badinom in
Laborjem (Veliki Badin ima za 0,8 °C nižje temperature), primerjava temperatur pa je tudi
pokazala, da so si precej podobne meritve temperatur na lokacijah Veliki Badin in letališče
Portorož (Veliki Badin ima za 0,6 °C nižje temperature). Na podlagi te ugotovitve smo pri
merjenju visokih temperatur na vroč dan izmerjeno temperaturo za ocenitev natančnosti naše
meritve primerjali tudi s podatki merilnih postaj Labor in letališče Portorož. Podatki s slednje
naj bi drugače dobro opisovali razmere v dolini Dragonje (Naše okolje, 2015), naša
primerjava meritev pa je pokazala, da so temperature na lokaciji Dragonja vseeno nižje (za
1,5 °C) kot na postaji letališče Portorož. Nižje temperature na lokaciji Dragonja so
najverjetneje vezane na lego na dnu doline in posledično temperaturno inverzijo, ki je v
spodnjih delih dolin v priobalnem pasu sicer šibkejša v primerjavi z zgornjimi deli dolin v
zaledju (Ogrin, 1995). Meja inverzije naj bi pri vasi Dragonja segala do višine nekje 15 m
(Ogrin in sod., 2012), s čimer se tako Stena (n.v.: približno 25 m) kot merilna postaja
nahajata višje od nje. Očitno se v obdobju merjenja vseeno čuti njen vpliv, ker pa so meritve
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potekale le v kratkem obdobju, ne moremo trditi, da so temperature odraz splošnega stanja.
Pomembna ugotovitev za nas je, da na lokacijah prihaja do zmrzovanja.
V izbranem obdobju so bile izmerjene tudi temperature, ki sodijo znotraj frost cracking
window (-3 °C do -8 °C) - FCW. Na Velikem Badinu je bilo dni s temperaturami znotraj
FCW 6, na Dragonji pa 10. Do padca temperatur znotraj FCW je prihajalo v nočnem času (od
9. ure zvečer ure dalje) oziroma v zgodnjih jutranjih urah (do 8.30 ure zjutraj), pri čemer so
temperature znotraj FCW na Velikem Badinu trajale do štiri ure skupaj, na Dragonji pa do
deset ur skupaj.

dan
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
1.1.2015
2.1.2015
3.1.2015
4.1.2015
5.1.2015
6.1.2015
7.1.2015
11.1.2015
12.1.2015
12.1.2015
19.1.2015
26.1.2015
27.1.2015
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
31.1.2015
1.2.2015
2.2.2015
3.2.2015
4.2.2015
7.2.2015

Veliki
Badin pod
lediščem
(°C)
/
/
-1,5
/
-2
/
-1,5
-3,5
-3,5
-1,5
-1
/
/
/
-1,5
/
/
/
/
-0,5
/
-2,5
-1,5
-3,5
/
-1,5
/
-1,5
-2
/
-0,5

Dragonja
pod
lediščem
(°C)
-0,6
-0,3
-1,8
-1,4
-3,4
/
-2,6
-1,7
-4,9
-5,3
-1,9
-1,3
-2,8
-3,9
-2,8
-0,2
-0,8
-2,6
-2,6
-1,4
-3,5
-4,1
-3,4
-3,7
/
-0,9
/
-1,5
-2,1
-0,1
-2,3

Koštabona
pod
lediščem
(°C)
/
/
/
/
/
/
-1,4
-3,5
-3,5
-2,1
/
/
/
/
/
/
/
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
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Portorož
pod
lediščem
(°C)

Labor pod
lediščem
(°C)

/
/
/
/
-1,9
/
-1,1
-0,6
-1,4
-0,2
-0,5
/
-1,1
-1,5
-1,3
/
/
-0,5
/
/

/
/
/
/
-0,2
-1,2
-2,7
-4,2
/
-4,1
-4,6
/
/
/
/
/
/
/
/
/

-1,4
-2,5
-2,1
-2
/
/
/
-0,9
-0,9
/

-0,4
-0,8
/
/

-1

/

-0,7
-1,5
-0,2
-1,2
-0,1
/

8.2.2015
9.2.2015
10.2.2015
11.2.2015
12.2.2015
17.2.2015
18.2.2015
19.2.2015
20.2.2015
21.2.2015
27.2.2015
28.2.2015
1.3.2015

-3,5
-2
-2
/
/
/
-0,5
-3,5
-3
-1
/
/
/

-4,6
-2,5
-2,4
-0,5
-1,8
-0,4
-2,6
-4,9
-3,5
-2,1
-0,8
-1
-1

ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka
ni podatka

-2,8
-0,7
-0,8
/
/
/
-0,2
-2,9
-1,7
-0,7
/
/
/

-0,7
-1,9
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Preglednica 11: Temperature pod lediščem na lokacijah Veliki Badin, Dragonja, Koštabona, Labor in letališče
Portorož. Prikazani so dnevi s temperaturami pod 0 °C in izmerjene temperature v tistih dneh. ”/” pomeni, da
na določen dan na neki lokaciji ni bilo izmerjenih temperatur pod 0 °C. Vir podatkov: Agrometeorološki portal
Slovenije, 2015 (Dragonja, Labor), ARSO, 2015 (Koštabona, letališče Portorož).

Če si ogledamo še najvišje temperature v zimskem obdobju: Veliki Badin od 14 °C
(december 2014) do 16,5 °C (februar 2015) in Dragonja od 14 °C (januar 2015) do 16,4 °C
(marec 2015) (primerjalno letališče Portorož: 15,6 °C), kar se sklada z meritvami Ogrina
(1995), ki je za osončene stene v zimskih dneh navajal temperature med 14 in 18 °C.
V obdobju meritev je prihajalo tudi do nihanj temperatur za več kot 10 °C: Veliki Badin tako
naprimer od -3,5 °C do 14,5 °C (18 °C) na dan 8.2.2015, od -3,5 °C do 13,5 °C (17 °C) na
dan 19.2.2015 in od -3 °C do 11,5 °C (14,5 °C) na dan 28.1.2015. Do večjih amplitud je
prišlo tudi na lokaciji Dragonja: od -1,3 °C do 14,9 °C (16,2 °C ) na dan 18.2.2015 in od -4,4
°C do 12,3 °C (16,7 °C) na dan 19.2.2015. Na lokaciji Dragonja so bila le malo manjša
nihanja kot na lokaciji Veliki Badin, v splošnem pa na dnevni bazi lahko prihaja do velikih
temperaturnih razlik, kar podobno kot prehodi preko 0 °C spodbuja preperevanje.
5.5.2

Meritve temperatur v toplem delu leta

Meritve smo opravili na vroč dan (temperatura nad 30 °C (Naše okolje, 2015)), 16.7.2015.
Na lokaciji Veliki Badin so bile meritve sledeče:
- temperatura zraka ob 11.30: 35,5 °C (primerjalno meritev na postaji Labor: 32,4 °C
(Agrometeorološki portal Slovenije, Labor, 2015) in letališče Portorož: 33 °C (ARSO,
letališče Portorož, 2015); najverjetneje je prišlo do napake v naši meritvi, zaradi česar je
izmerjena temperatura višja kot na omenjenih postajah.
- meritve temperatur sten spodmolov in okolice (merjeno na sivih delih sten):
lokacija
spodmol št. 5

zadnja stena
28,7 °C (na robu)
27,1 °C (na sredini)
26,3 °C (najbolj
ozadju)
29,4 °C (na robu)
povpr.: 27,9 °C

strop
28,8 °C
v
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dno
29,4 °C
27,9 °C (v senci)
povpr.: 28,7 °C

spodmol št. 4

vmesni del št. 3 in 4
(delno pod stropom)
vmesni del med s. št. 5
in 6 (bunka)
skale pod s. št. 5 in 6

skale pod
mostom

naravnim

28,7 °C (na sredini)
27,4 °C
25,5 °C
24,1 °C (najbolj v
ozadju)
29,3 °C (na robu)
povpr.: 26,9 °C
29,9 °C
28,8 °C (senca)
33,2 °C (sonce)
34,5 °C (senca)
34,7 °C (sonce)
42,9 °C (sonce)
35,5 °C (senca)
39,1 °C (sonce)
35,4 °C (senca)
43,8 °C (sonce)
38,0 °C (senca)
41,9 °C (senca)
45,6 °C (sonce)
43,6 °C (sonce)
51,2 °C (sonce, merjeno na črnem lišaju)

29,9 °C
29,8 °C
povpr.: 29,9 °C

Preglednica 12: Izmerjene temperature zraka in posameznih delov sten na lokaciji Veliki Badin, 16.7.2015.

Na lokaciji Stena so bile meritve temperatur sledeče:
- temperatura zraka ob 16 h: 35 °C (meritev na postaji Dragonja: 35,7 °C (Agrometeorološki
portal Slovenije, Dragonja, 2015)
- meritve temperatur sten spodmola (primerjalno merjeno na temnih in svetlih delih sten):
temni deli spodmola (sivi/črni):
42,3 °C
45,8 °C
45,4 °C
42,2 °C (temen del v senci)

svetli deli spodmola:
41,9 °C
43,8 °C
41,2 °C
40,2 °C
43,0 °C
42,3 °C
44,2 °C

Preglednica 13: Izmerjene temperature zraka in posameznih delov stene na lokaciji Stena, 16.7.2015.

Meritve so pokazale, da se na Velikem Badinu pojavlja razlika med temperaturami v
spodmolih in v okolici. Razlike se pojavljajo že znotraj spodmolov, kjer lahko na dnu zaradi
izpostavljenosti soncu zabeležimo višje temperature od stropa in zadnje stene. Pri spodmolu
št. 4 je bila razlika med temperaturami na dnu in zadnji steni najvišja: 5,8 °C. V primeru
zadnjih sten spodmolov temperatura narašča s približevanjem k robnemu delu spodmolov,
kjer so izmerjene temperature podobne kot na dnu. Deli spodmolov (dno, zadnja stena), in
vmesni deli med njimi, ki so zaradi stropa dopoldne v senci, imajo nižje temperature (pod 30
°C) od soncu bolj izpostavljene okolice (nad 30 °C). Od vseh delov spodmolov je
temperaturnemu vplivu najbolj izpostavljeno dno, ki čez dan ni zaščiteno pred soncem v
tolikšni meri kot so notranji deli spodmolov, ki jih delno zaščiti strop (pozimi so manj
zaščiteni, ko je sonce nizko nad obzorjem, kot poleti, ko je višje). Vseeno pa so izmerjene
razlike med povprečnimi temperaturami dna, zadnje stene in stropa majhne - med 1 °C in 3
°C, kljub temu da sta zadnja stena in strop zaščitena pred soncem.
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V okolici spodmolov so bile na soncu izpostavljenih stenah in skalah izmerjene temperature
do 45,6 °C, pri čemer je razlika med soncu izpostavljenimi in neizpostavljenimi deli znašala
do 8 °C. Najvišja vrednost je bila zabeležena na črnem lišaju na soncu izpostavljeni skali:
51,2 °C, kjer pa je bilo zaradi barve lišaja pričakovati, da bo temperatura visoka.
Na lokaciji Stena, kjer spodmol nima izrazitega stropa kot spodmoli na Velikem Badinu, so
bile izmerjene temperature na splošno višje (od 40 °C dalje), in podobne na soncu
izpostavljenim delom lokacije Veliki Badin. Zanimivo je, da ni bilo izmerjenih velikih razlik
med temnimi in svetlimi deli spodmola. Najvišja izmerjena temperatura temnega dela je bila
45,8 °C, najvišja svetlega pa 44,2 °C, kar pomeni, da je razlika samo 1,6 °C. Zaščita s senco,
vsaj glede na meritve na Velikem Badinu, ima na temperaturo tako večji vpliv kot sama
barva površine, saj smo zabeležili nižje temperature znotraj spodmolov, kjer jih ščiti strop, za
razliko od nezaščitene okolice. Na splošno pa tako na Velikem Badinu kot na Steni ne prihaja
do bistvenih razlik v temperaturah na različnih delih spodmolov, kljub temu da so eni
zaščiteni s senco, drug pa precej manj.

6 Razprava
V Slovenski Istri se pojavljajo številni spodmoli. Njihov nastanek do sedaj še ni bil
pojasnjen, so se pa v slovenski literaturi glede nastanka pojavljale različne paradigme,
konkretnih raziskav, ki bi jih tudi preverile, pa praktično ni bilo na voljo. Glede na ugotovitve
raziskovalcev iz tujine (Leach, 1924; Smith, 1978; Reece, 2004; Mylroie, Mylroie, Nelson,
2008; Mol, Viles, 2010; 2011; Waterstrat in sod., 2011; Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin,
2015; 2017; Klimchouk, 2017; Klimchouk in sod., 2017) spodmoli lahko nastajajo z
delovanjem različnih geomorfnih procesov, torej so poligenetski. Zanimalo nas je, če so tudi
spodmoli v Slovenski Istri poligenetski.
Namen doktorske raziskave je geomorfološka preučitev spodmolov v Slovenski Istri in
morfogenetska interpretacija. Za dosego namena raziskave smo si zastavili sledeče cilje:
pregled in kritično ovrednotenje dosedanje literature o nastanku in preoblikovanju
spodmolov, morfografska analiza spodmolov in skalnih sten, v katerih se spodmoli nahajajo,
morfometrična analiza spodmolov, morfostrukturna analiza spodmolov, mikroklimatska
analiza lokacij s spodmoli in na podlagi predhodnih analiz morfogenetska interpretacija
spodmolov.

6.1 Kritičen pregled literature
S pregledom literature smo ugotovili, da ni enotne definicije pojma spodmol, saj pojem lahko
pomeni tako krajšo vodoravno jamo kot tudi vdolbino v navpični steni, ki ni jama, ali pa
abrazijsko spodjedo. Poleg neenotnosti definicije v slovarjih zasledimo tudi povezave
nastanka spodmolov z različnimi geomorfnimi procesi: preperevanjem (Leksikon Cankarjeve
založbe Geografija, 1985), abrazijo (Geografija, 2001), vodno erozijo (Geološki terminološki
slovar, 2006) in vetrno erozijo (Lexicon of cave and karst terminology ..., 2002). Za našo
raziskavo so se kot ustrezne izkazale slovarske definicije, ki spodmole štejejo za vdolbine v
navpični steni in ne jame, od procesov nastanka navedenih v slovarjih pa pride v poštev
preperevanje.
V splošnem večina literature o spodmolih prihaja z arheološkega področja, kjer lahko
106

zasledimo tudi navedbe procesov, ki potekajo v spodmolih, in ideje o nastanku spodmolov, te
pa služijo razlagi nastanka sedimentov, ki se pojavljajo v spodmolih in so vir informacij o
nekdanjih naseljevalcih spodmolov. V nasprotju s številčnostjo arheoloških raziskav
spodmolov v svetu, geomorfološke raziskave niso številčne, poleg tega pri nekaterih od teh
prihaja enačenja spodmolov z drugo reliefno obliko – tafoni (Grab in sod., 2011; Mol, Viles,
2010; 2011). Kljub temu da geomorfoloških raziskav spodmolov ni veliko, so pa te, ki so
nam bile na voljo, povečini celovito predstavile spodmole (Leach, 1924; Smith, 1978; Mol,
Viles, 2010; 2011; Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, 2015; 2017, Klimchouk in sod., 2017;
Klimchouk, 2017), ali pa so se osredotočile od eno od pomembnih značilnosti, npr.
oblikovanje spodmolov z delovanjem notranjih napetosti v kamnini (Bruthans in sod., 2014),
združene ugotovitve pa so tako predstavljale dragocen vir informacij za našo raziskavo.
Najpomembnejši sta bili raziskavi, ki so ju izvedli Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015;
2017), saj so na podlagi morfografskih, morfometričnih in morfostrukturnih analiz izvedli
morfogenetsko interpretacijo spodmolov v Izraelu. Šlo je torej za enak tip raziskave, ki smo
jo v zvezi s spodmoli v Slovenski Istri izvedli sami, poleg tega sta bili njihovi raziskavi
koristen vir informacij za izbor metod za preučevanje spodmolov. S pregledom obstoječe tuje
literature smo pridobili znanje o morfografskih značilnostih spodmolov po svetu in procesih,
ki potekajo v spodmolih (Leach, 1924; Smith, 1978; Reece, 2004; Grab in sod., 2011; Mol,
Viles, 2010; 2011; Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin, 2015; 2017; Klimchouk in sod., 2017).
Izkazalo se je, da v številnih spodmolih zasledimo enake značilnosti, npr. prisotnost luskanja
sten (Leach, 1924; Smith, 1978; Grab in sod., 2011; Mol, Viles, 2010; 2011; Shtober–Zisu,
Amasha, Frumkin, 2015), in da obstaja navezava spodmolov na strukturne elemente skalnih
sten, v katerih se pojavljajo (Leach, 1924; Heydari, 2007; Bruthans in sod., 2014; ShtoberZisu, Amasha, Frumkin, 2015; 2017; Klimchouk, 2017; Klimchouk in sod., 2017). Na
podlagi združenih ugotovitev predhodnih raziskovalcev lahko zaključimo, da spodmolom ni
skupna le konkavna oblika v prerezu in sestavljenost iz treh delov (dna, zadnje stene in
stropa) (Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, 2015), ampak tudi prisotnost določenih geomorfnih
procesov (luskanje) in navezava na strukturne elemente. Poleg morfografskih in
morfostrukturnih značilnosti spodmolov po svetu smo s pregledom literature dobili vpogled v
različne ideje o njihovem nastanku. Spodmoli nastajajo v različnih okoljih, kamninah in na
različne načine: z rečno erozijo (Leach, 1924), z erozijo prenikajoče vode (Smith, 1978), z
votlinastim preperevanjem (Grab in sod., 2011; Mol, Viles, 2010; 2011), z različni procesi
preperevanja/erozije zaradi napetosti v kamnini (Bruthans in sod., 2014), s kombinacijo
kemičnega, mehanskega, biogenega preperevanja (Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, 2015;
2017), s speleogenezo s hidrotermalno vodo (Klimchouk in sod., 2017; Klimchouk, 2017) in
z odprtjem nekdanjih jamskih prostorov (Reece, 2004; Mylroie, Mylroie, Nelson, 2008;
Waterstrat in sod., 2011). Za našo raziskavo so se kot ustrezne izkazale razlage nastanka po
Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, (2015; 2017) v kombinaciji z ugotovitvami Bruthans in
sod. (2014), torej sodelovanje več procesov pri nastanku in oblikovanje z delovanjem
notranjih napetosti. Ker je oblika spodmolov po svetu ne glede na različne načine nastanka
zelo podobna, jih lahko štejemo za poligenetske reliefne oblike.
V primerjavi z na splošno majhnim številom geomorfološke literature o spodmolih, imamo o
spodmolih v Slovenski Istri na voljo kar nekaj raziskav (Orožen Adamič, 1980; Habič in sod.,
1983; Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; Natek in sod., 1993; Grmovšek, 2001; Gogala, 2007;
Kunaver, 2007; Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011; Štefančič, 2012). V večini raziskav so
predstavljene morfografske značilnosti spodmolov, delno tudi morfostrukturne, npr. navezava
spodmolov na plastnatost in/ali nariv (Habič in sod., 1983; Kunaver, Ogrin, 1992; 1993;
Natek in sod., 1993; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011,
Štefančič, 2012), omenja se tudi nastanek spodmolov na stiku apnenec-fliš (Kunaver, Ogrin,
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1992; 1993; Gerkšič, 2010), ali pa na stiku med apnenci (Habič in sod., 1983; Natek in sod.,
1993; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Placer in sod., 2011; Štefančič, 2012), v manjši meri
pa so na voljo tudi podatki o morfometričnih značilnostih spodmolov, npr. izmera ali ocena
dimenzij velikih spodmolov na Velikem Badinu (Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993;
Grmovšek, 2001), izmera naklonov delov spodmolov (Kunaver, Ogrin; 1992; 1993). Tako
kot pri primerih spodmolov v svetu, tudi pri spodmolih v Slovenski Istri zasledimo določene
značilnosti, kot je luskanje sten (Kunaver, Ogrin 1992; 1993; Grmovšek, 2007; Kunaver,
2007) in navezava na strukturne elemente (Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993;
Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011; Štefančič, 2012). Pri
morfografskih značilnostih spodmolov v Slovenski Istri zasledimo tudi omembe sigovih
tvorb na stenah spodmolov (Habič in sod. 1983; Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; Natek in sod.,
1993; Grmovšek, 2001; 2002; 2003; Gogala, 2007; Kunaver, 2007), za slednje pa smo že
predhodno dokazali, da gre za lehnjakaste kapnike (Ozis, Šmuc, 2015). Te v preučevanih
spodmolih omenjajo tudi Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015; 2017), kar predstavlja še
eno podobnost več s spodmoli v svetu.
Predhodni raziskovalci spodmolov v Slovenski Istri so ponudili številne paradigme o
njihovem nastanku: z rečno erozijo (Orožen Adamič, 1980; Gogala, 2007), z abrazijo
(Orožen Adamič, 1980), z mehanskim preperevanjem (Kunaver, Ogrin, 1992; 1993;
Grmovšek, 2001), s selektivnim preperevanjem (Habič in sod., 1983; Kunaver, 2007), s
kombinacijo delovanja mehanskega preperevanja, korozije in denudacije (Habič in sod.,
1983; Natek in sod., 1993; Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011) in z erozijskim odprtjem
nekdanjih jamskih prostorov (Gogala, 2007). Po zgledu iz tujine (Shtober-Zisu, Amasha,
Frumkin, 2015; 2017) smo predvidevali, da je najbolj ustrezna paradigma o sodelovanju več
procesov pri nastanku, torej nastanek spodmolov s kombinacijo mehanskega preperevanja,
korozije in denudacije (Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993; Gerkšič, 2010; Placer in
sod., 2011). Ker konkretnih raziskav, ki bi paradigme tudi preverile, do sedaj praktično ni
bilo na voljo, na podlagi obstoječe literature ni bilo možno z zagotovostjo trditi, katera od
paradigem je pravilna. Le malo predhodnih raziskovalcev se je namreč poslužilo še kakšne
druge metode preučevanja spodmolov poleg morfografske in delno tudi morfometične in
morfostrukturne analize. Nekatere dodatne podatke o spodmolih so pridobili Ogrin (1995) –
meritve temperatur v enem izmed spodmolov (stena Štrkljevica), Placer in sod. (2011) –
analiza poroznosti kamnine, in Štefančič (2012), ki je s geološkim kartiranjem območja
Veliki Badin podrobneje predstavila morfostrukturne značilnosti, vseeno pa ti dodatni
podatki niso omogočali morfogenetske interpretacije spodmolov. Glede na izkušnje iz tujine
se različne paradigme o nastanku spodmolov pojavljajo v primerih, ko ti še niso dobro
raziskani, kar je do sedaj veljalo tudi za spodmole v Slovenski Istri, saj še niso bili
sistematično preučeni. Na podlagi predhodnih dognanj tudi ni bilo mogoče ugotoviti, ali gre v
primeru spodmolov v Slovenski Istri za poligenetsko obliko, torej da so načini nastanka
spodmolov v Slovenski Istri lahko različni. Na podlagi naših meritev in analiz smo sedaj
lahko preverili, koliko so se predhodne paradigme o nastanku spodmolov v Slovenski Istri,
povezane z različnimi procesi, izkazale za ustrezne, s tem pa tudi preverili, kateri avtorji so
predhodno pravilno sklepali glede nastanka spodmolov.
S pregledom literature smo ugotovili, da ne obstaja enotna definicija pojma spodmol, da so
spodmoli na splošno slabo raziskana reliefna oblika, saj geomorfološka literatura, ki jih
obravnava, ni številčna. Nastanek spodmolov po svetu povezujejo z različnimi procesi, ker pa
imajo spodmoli podobne morfografske značilnosti, jih lahko štejemo za poligenetske reliefne
oblike. Za spodmole v Slovenski Istri imamo primerjalno z majhnim številom literature o
spodmolih o svetu na voljo kar precej raziskav, razlika s primeri iz tujine pa je, da njihov
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nastanek še ni bil pojasnjen. Glede na dosedanjo literaturo imajo spodmoli v Slovenski Istri
enake morfografske značilnosti, kot jih imajo spodmoli v tujini.
Ugotovili smo tudi, da so za spodmole na Velikem Badinu obstajale številne predhodne
raziskave, za spodmol v Steni pa raziskav praktično ni bilo na voljo.

6.2 Morfografske značilnosti spodmolov
6.2.1

Splošne morfografske značilnosti spodmolov na preučenih lokacijah

Za spodmole na Velikem Badinu imamo na voljo raziskave Habiča in sod. (1983), Natka in
sod. (1993) in Grmovška (2001), v okviru raziskave spodmolov v Slovenski Istri jih omenjajo
tudi Kunaver in Ogrin (1992; 1993), Gerkšič (2010) in Placer in sod. (2011), Štefančič (2012)
pa jih omenja v okviru geološkega kartiranja območja. Če združimo raziskave omenjenih
avtorjev, ugotovimo, da skupaj dobro predstavijo morfografske in delno tudi morfometične in
morfostrukturne značilnosti spodmolov, so se pa v svojih preučevanjih osredotočili le na
velike spodmole v zgornji steni, spodnje stene s spodmoli pa z izjemo Habiča in sod. (1983)
in Natka in sod. (1993) ne obravnavajo. Sami smo preučili morfografske značilnosti
spodmolov v obeh stenah in jih povezali s strukturnimi značilnostmi (vpliv nezveznosti na
obliko), s tem pa nadgrajujemo ugotovitve predhodnih raziskovalcev.
Na Velikem Badinu zasledimo tako že izoblikovane spodmole, kot spodmole, ki se še
razvijajo (manjše zajede v obliki solz v zgornji steni Velikega Badina). Spodmoli se nahajajo
tako na dnu sten kot višje v stenah, kar je v nasprotju z navedbami Kunaverja in Ogrina
(1993), da se spodmoli v Slovenski Istri nahajajo samo na dnu sten. Posamezni deli
spodmolov – dno, zadnja stena in strop, imajo različne značilnosti. Dno je pretrto in
sestavljeno iz številnih grbin, pojavljajo pa se posamezne gladke površine, ki so prekrite z
lehnjakom. Kljub grbinam je dno v splošnem precej uravnano (analiza 3D modela). Na dnu
zasledimo tudi nerazpadle ostanke sten, ki jih omenjajo Habič in sod. (1983) in Grmovšek
(2001). Zadnja stena je v primerjavi z dnom precej bolj gladka, na njej se pojavljajo številne
tintenstriche, ki kažejo na mezenje vode iz stene (Habič in sod. (1983) jih štejejo za lišaje), in
lehnjakasti kapniki. Za strop sta značilna dva dela – spodnji del, ki je podoben zadnji steni in
podobno razpada, in zgornji, zunanji del, ki razpada podobno kot dno. Na zunanji steni stropa
ni vidnih svežih sledi razpadanja, kot jih lahko vidimo na zadnji steni in na dnu. Na stenah
spodmolov zasledimo tudi luknjice, ki so biokorozijskega nastanka. V zgornjem in spodnjem
delu sten, kjer ni spodmolov, zasledimo tipične korozijske oblike (žlebiči), teh pa ni videti,
kjer steno prekrivajo tintenstriche. Na grebenu nad spodmoli zasledimo škraplje, kar so
omenjali že Natek in sod. (1993).
Obliko spodmolov glede na analizo 3D modela določajo apnenčaste plasti, saj se spodmoli v
steno poglabljajo pod istim kotom, kot vpadajo plasti. Na stiku plasti (lezika), ki ga opazimo
kot očitno, mestoma razširjeno, linijo na prehodu med dnom in zadnjo steno, prihaja do
poglabljanja spodmolov v steno (konkavni del spodmola), ostali deli spodmola pa mu sledijo.
O tej leziki je kot ključni za nastanek spodmolov sklepal že Grmovšek (2001). Zaradi
oblikovanja po apnenčastih plasteh strop ni zaobljen. Vodoravna lega lezik vpliva tudi na
obliko spodmolov (slika 80). Po Gamsu (2004) se namreč ob navpičnih skladih rovi
poglabljajo, pri vodoravnih pa razširjajo. Slednje lahko vidimo tudi v spodmolih, ki se ob
vodoravni leziki hkrati s poglabljanjem v steno med sledenjem nagibu plasti razvijajo v
širino. Glede na naše ugotovitve so torej predhodni raziskovalci spodmolov – Habič in sod.
(1983), Natek in sod. (1993), Grmovšek (2001), Kunaver (2007) in Štefančič (2012), pravilno
sklepali, da je nastanek spodmolov povezan s plastmi apnenca, večinoma pa niso naredili
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neposredne povezave oblike spodmolov s plastmi, edino Habič in sod. (1983) omenijo, da naj
bi bolj odporni sklad apnenca predstavljal strop spodmolov. Domneve o obliki spodmolov,
vezani na plastnatost, sicer zasledimo že v starejši literaturi (Leach, 1924).
Na Velikem Badinu pri vseh zajedah v obliki solz, pri solzam podobnim manjšim vdolbinam
znotraj spodmolov, pri vdolbinah v nerazpadlih ostankih, pa tudi pri nekaterih spodmolih
zasledimo povezavo z večjo navpično ali poševno razpoko v steni. Pri spodmolu št. 3 v
zgornji steni je po razpoki delno oblikovan tudi strop. O navezavi spodmolov na razpoke so
sklepali že Natek in sod. (1983), ki pa navezavo le omenijo, ne ponudijo pa razlage te
navezave, in Habič in sod. (1983), ki domnevajo, da imajo razpoke vlogo pri zasnovi
spodmolov. Navpična razpoka zajede v obliki solz in spodmole preoblikuje na način, da se
poleg razvoja v širino pod nadzorom lezike in naklona plasti (strop), razvijajo tudi vertikalno.
Na stiku obeh nezveznosti po opazovanju sodeč prihaja do točkovnega poglabljanja v steno, s
čimer se izoblikujejo stranske stene, za razliko od spodmolov brez povezave z razpoko, ki
nimajo stranskih sten (slika 80). Zgornji del spodmolov je zaradi prisotnosti razpoke ožji od
spodnjega, po preučitvi največjih spodmolih pa sklepamo, da razpoka kasneje pri razvoju
očitno izgubi svoj vpliv, glavna pri oblikovanju pa postane lezika. Spodmoli v kasnejših
fazah razvoja tako postanejo enakomerneje izoblikovani in po obliki ne spominjajo več na
solze. S vplivom razpoke povezujemo tudi prisotnost nerazpadlih ostankov na dnu
spodmolov. O njihovi navezavi na razpoke so sklepali že Habič in sod. (1983). Njihova
prisotnost je po naše posledica načina rasti spodmolov, kjer se ob poglabljanju v steno sicer v
začetku oblikujejo stranske stene, kasneje pa razpadajo, na kar kažejo omenjeni nerazpadli
ostanki.

Slika 80: Razvoj spodmolov ob nezveznostih: razvoj v širino ob vodoravnih lezikah (levo), razvoj v obliki solze
pri kombinaciji vodoravnih lezik in navpične razpoke (desno). Ob razvoju v širino hkrati poteka poglabljanje v
smeri vpada plasti. Ta razpoka kasneje nima več tako pomembne vloge pri oblikovanju, kot jo imajo lezike.

Stena in spodmol v dolini Dragonje sta bila v primerjavi z Velikim Badinom predhodno
slabo raziskana. Kunaver in Ogrin (1992; 1993) v raziskavi spodmolov v Slovenski Istri
prikažeta le (geološko) skico njenega profila, Fuks (2010) omeni, da je vidno zakrasela,
Gerkšič (2010) pa fotografijo Stene predstavi kot primer konkavne denudacije – začetka
nastajanja spodmola. Naša preučevanja tako predstavljajo povsem nove ugotovitve. Obstaja
precej podobnosti Stene s stenami in spodmoli na Velikem Badinu – osnovna oblikovanost
(dno, zadnja stena, strop), način razpadanja kamnine, sledenje določeni liniji v steni - leziki,
oblikovanje ob njej, glavna razlika pa je, da spodmol v Steni nima povezave z navpično
razpoko in s tem stranskih sten, ki jih lahko zasledimo pri spodmolih na Velikem Badinu. Na
steni so tintenstriche, v zgornjem delu stene, kjer ni tintenstriche, pa zasledimo tipične
korozijske oblike (škavnice). Na steni se pojavljajo lehnjakasti kapniki in odlaganje lehnjaka
v tankih slojih, ki steno ščitijo pred razpadanjem. Za razliko od spodmolov na Velikem
Badinu, so na vseh treh delih spodmola vidne sveže sledi razpadanja.
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6.2.2

Sledi delovanja geomorfnih procesov v spodmolih

Na podlagi morfografskih preučevanj na terenu in opaženih sledi delovanja geomorfnih
procesov, lahko preverimo, koliko so se predhodne paradigme o nastanku spodmolov v Istri,
povezane z različnimi procesi, izkazale za ustrezne. Predstavili bomo vsakega od procesov
posebej in ob tem navedli, kdo od predhodnih raziskovalcev jih je štel kot ključne za
nastanek. Med procesi, ki ne pridejo v poštev, so abrazija, rečna erozija in odprtje nekdanjih
jamskih prostorov. Izločili smo tudi solno preperevanje, tj. mehansko preperevanje zaradi
kristalizacije mineralnih soli ob izhlapevanju vode (Geografski terminološki slovar, 2005, str.
363). Iz Avstralije sicer poznamo primere, ko vetrovi prinašajo sol iz obale v notranjost, kar
lahko spodbudi preperevanje (Twidale, Campbell, 2005), pri analizi kemičnih lastnosti vode
v spodmolih na Velikem Badinu pa se je izkazalo, da sol (NaCl) ni bila prisotna v vodi, tako
da smo solno preperevanje izključili kot enega od možnih procesov nastanka. Ostali
geomorfni procesi glede na naša preučevanja lahko pridejo v poštev.
Kot prva med procesi, omenjenimi med paradigmami o nastanku, lahko izločimo rečno
erozijo in abrazijo, ki ju s spodmoli povezujeta Orožen Adamič (1980) in Gogala (2007).
Abrazijske zajede so v primerjavi s spodmoli (ponavadi) manjše, plitvejše, njihova oblika
bolj kot na črko C spominja na položen V (<). Preučevani spodmoli poleg tega sledijo točno
določenem stiku plasti, pri oblikovanju z abrazijo pa bi zajeda potekala v isti liniji in isti
globini čez steno, ne glede na to, kako potekajo plasti (Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin,
2015). Podobno tudi zajede, nastale z rečnim delovanjem, ne sledijo stiku plasti (Shtober–
Zisu, Amasha, Frumkin, 2015), so pa lahko vizualno precej bolj podobne preučenim
spodmolom kot abrazijske zajede, vsaj glede na primere iz tujine (preglednica 1). Erozijske
zajede poleg tega najdemo v bližini rek in potokov, kar bi za primer Stene sicer prišlo v
poštev, za primer Velikega Badina in druge primere v Slovenski Istri pa ne. Tudi v primeru
Stene nastanek z rečno erozijo ne drži, saj spodmol s sledenjem plastem v steni tone proti
vzhodu (nagib spodmola, spodmol je na desnem delu stene ”nižje” kot na levem), kar je
obratno od toka reke Dragonje proti zahodu.
Kot naslednji proces lahko izločimo erozijsko odprtje nekdanjih jamskih prostorov, s
katerim nastanek spodmolov povezuje Gogala (2007). Spodmoli sicer lahko nastanejo tudi na
tak način, kot smo lahko videli pri Reeceu (2004), Mylroieu, Mylroie in Nelsonu (2008) ter
Waterstratu in sod. (2011), za naš primer pa to ne velja. Podzemni kanali sicer tako kot
spodmoli lahko sledijo stiku plasti, vseeno pa so preučevani spodmoli površinske oblike. Na
njihovih stenah smo sicer lahko zasledili majhne freatične kanale, ki so bili mestoma
razširjeni, ni pa bilo prisotnih večjih kanalov. Da gre pri spodmolih za površinsko obliko,
kaže tudi prisotnost lehnjaka na stenah in ne sige, kot smo že predhodno ugotovili (Ozis,
Šmuc, 2015). Prisotnost lehnjaka v spodmolih kaže na to, da v razvoju spodmolov ni
potrebna zaprta faza, ki bi ustvarila pogoje za odlaganje sige, oziroma da so spodmoli že v
predhodnih fazah razvoja predstavljali polodprti prostor, v katerem se je lehnjak lahko
odlagal (Ozis, Šmuc, 2015). Slednje še dodatno potrdi ugotovitve Shtober–Zisu, Amasha in
Frumkin (2015), ki spodmole povezujejo z razpadanjem in raztapljanjem kamnin na površju
ali malo pod njim (epikraška cona) in ne z delovanjem procesov v notranjosti sten.
Številni avtorji, ki so preučevali spodmole v Slovenski Istri omenjajo prisotnost mehanskega
preperevanja na njihovih stenah (Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993; Gerkšič, 2010;
Placer in sod., 2011) in luskanja (Grmovšek, 2001) oz. konkavno eksfoliacijo (Kunaver,
Ogrin, 1992; 1993). K mehanskemu preperevanju dodajamo še graviklastične procese, ki
delujejo prvenstveno na stropu spodmolov, z njimi pa odpada tudi material iz drugih delov
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sten. Na obeh preučenih lokacijah smo podrobno preučili sledi preperevanja na posameznih
delih spodmolov, pri čemer smo bili pozorni na razlike v preperevanju med deli spodmolov.
Mehansko preperevanje je prisotno v vseh preučenih spodmolih, in sicer do njega prihaja v
vseh delih spodmolov. Na dnu spodmolov poteka razpadanje kamnine v oglate kose in večje
luske (tanjše luske na delih, prekritih z lehnjakom), prisotni so tudi prašni delci, na zadnji
steni (in na spodnjem delu stropa v primeru večjih spodmolov na Velikem Badinu) nanj kaže
luskanje, razpadajo tudi lehnjakasti kapniki, lahko v večjih kosih, na stropu pa podobno kot
na dnu kamnina razpada v oglate kose in večje luske. Glede na opise spodmolov po svetu
(Mol, Viles, 2010; 2011; Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin, 2015) smo bili pri preučevanju
mehanskega preperevanja pozorni tudi organizme, tanek sloj lehnjaka, droben material in
humus, ki se nahajajo pod oglatimi kosi kamnine ali pod luskami in spodbujajo njihovo
odpadanje s sten.
Na preučenih lokacijah so prisotne sledi podrtja stropa (podorne skale in melišče v primeru
Stene), ali podiranja sten nad spodmoli (tako Veliki Badin kot Stena), na stropu oz. stenah
nad njim pa lahko s profila vidimo navpične razpoke, ki nakazujejo debele luske). Na
odpadanje kosov kamnine s stene nad spodmoli na Velikem Badinu kažejo tudi krajše strehe,
ki so ostale na zgornjem delu stene, potem ko se je del pod njimi odlomil. Pri Steni takšnih
izrazitih streh ni prisotnih, zasledimo pa sledi odlomov celotnega dela stene nad spodmoli.
Sicer smo s preučevanji potrdili ugotovitve predhodnih raziskovalcev, da na stenah
spodmolov poteka mehansko preperevanje, smo pa po zgledu Kranjca (1983), ki je preučeval
mehansko razpadanje kamnin pod vplivom temperatur na jamskem vhodu, želeli podobno
analizo v spodmolih izvesti tudi sami. S takšno analizo bi namreč dobili podatek, koliko
materiala odpade s sten spodmolov v določenem obdobju in bi lahko določili intenzivnost
preperevanja ter tudi ugotovili, kakšna je razlika v količini odpadlega materiala primerjalno
med toplimi in hladnimi meseci. Žal sta se obe lokaciji s spodmoli izkazali kot neprimerni za
izvedbo takšnih meritev, saj sta pogosto obiskani in tako ne bi mogli preprečiti, da kdo od
obiskovalcev ne bi ”vplival” na rezultat, poleg tega pa sta v enem trenutku izginili ponjavi,
namenjeni nabiranju materiala. Kranjc je po drugi strani meritve opravljal v zaklenjeni jami,
kjer takšnih posegov v meritve ni bilo. Podatki o količini odpadlega materiala bi doprinesli k
razlagi mehanskega preperevanja v spodmolih, vseeno pa smo se glede na težave pri
merjenju odločili, da z meritvami ne nadaljujemo. Bi bilo pa v prihodnje vsekakor smiselno
opraviti meritve v kakšnem manj obljudenem spodmolu.
Naslednji preoblikovalni proces, ki se v literaturi omenja v povezavi s spodmoli, je kemično
preperevanje oz. korozija (Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993; Gerkšič, 2010; Placer
in sod., 2011). Na stenah spodmolov smo opazili sledi kemičnega preperevanja - razširitve
lezik (vključno z leziko ob kateri se spodmoli razvijajo) in razpok, luknje v stropu in v
nekaterih spodmolih tudi na dnu (ostanki korozijskih rovov?), kar pomeni, da takšno
preperevanje deluje globlje v kamnini oziroma je delovalo, ko del spodmolov, ki zdaj
predstavlja zajedo, še ni bil odnešen, omenjene oblike pa so se odprle na površju z
odnašanjem materiala iz spodmolov. Za sledi kemičnega preperevanja lahko štejemo tudi
kanale, ki jih zasledimo na stiku zadnje stene in dna in bi lahko kazali na stekanje nenasičene
vode iz stene, poleg teh pa še vdolbine na dnu spodmolov, ki bi lahko nastale s kapljanjem
nenasičene vode iz stropa. Da je kemično preperevanje prisotno v notranjosti skalnih sten
kaže odlaganje lehnjaka, tako v tankih slojih kot v tvorbah, ki nastajajo s sodelovanjem
organizmov. Prisotnost lehnjaka, torej akumulacije v spodmolih, sicer postavlja pod vprašaj
aktivno kemično preperevanje na površini sten spodmolov, saj sta korozija in odlaganje (v
jamah sicer sige), sicer povezana, vendar nasprotna procesa (Kranjc, 2013). Načeloma torej
ob odlaganju lehnjaka naj ne bi hkrati prihajalo do korozijskega preoblikovanja sten. Tudi
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analiza kemičnih lastnosti vode, ki izteka iz stene na Velikem Badinu, je pokazala, da voda ni
”agresivna”, kar pomeni da pri izstopu iz stropa ne raztaplja kamnine na zadnji steni in dnu.
Po drugi strani pa so že Natek in sod. (1993, str. 43) pri preučevanju spodmolov v Slovenski
Istri omenili prepletanje mehanskega preperevanja, korozije in odlaganja (po njihovem) sige
na stenah spodmolov. Kljub opravljeni analizi vode tako ne izključujemo možnosti, da se po
stenah lahko steka tudi agresivna voda. Kogovšek (1983) namreč navaja situacijo, ko se
hkrati pojavljata tako voda, ki gradi jamske oblike, kot voda, ki jih raztaplja. Sicer je res, da
agresivne prenikle vode v jamah srečujemo redkeje kot neagresivne (Kogovšek, 1994), se pa
lahko sestava vode skozi čas tudi spremeni, razloga za to pa sta lahko spremenjen način
prenikanja vode ali pa dovajanje vode po drugih vodnikih (Kogovšek, 1983). To pomeni, da
lahko voda najprej izloča lehnjak, kasneje pa ga raztaplja, agresivna voda pa bi poleg
preoblikovanja sten lahko spodbujala tudi odpadanje lehnjakastih kapnikov, če bi se stekala
med njimi in steno. Potrebno bi bilo opraviti dodatna vzorčenja in analize vode, da bi lahko
potrdili morebitno prisotnost hkrati nasičene in nenasičene vode na stenah spodmolov.
Sledi kemičnega preperevanja na površju zasledimo na stenah izven spodmolov, kjer se
pojavljajo žlebiči, škavnice in škraplje. Ker na stenah nad spodmoli poteka kemično
preperevanje, bi lahko z njim povezali tudi glajenje robnega dela stropa spodmolov na stiku z
navpično steno nad spodmoli. Površinska voda, ki višje na stenah tvori žlebiče, bi lahko na
robu spodmolov z mezenjem enakomerno raztapljala kamnino. Potencialno glajenje bi
potekalo na zelo kratkem odseku, saj se kmalu pod robom začnejo pojavljati lehnjakasti
kapniki. Ker pa na robu stropa zasledimo tintenstriche, njihova prisotnost pa se glede na naša
opazovanja izključuje s pojavljanjem korozijskih oblik, gladkost stropa na stiku z navpično
steno povezujemo s prisotnostjo skorij, ki jih tvorijo organizmi in tako navidezno gladijo
stene.
Ostaja tudi vprašanje, koliko stene preoblikuje kondenzna korozija. Slednja je značilna za
votline, kjer kroži zrak, še posebej pa za vhodne dele jam, kjer prihaja do izrazitega kroženja
zraka in kondenzacije. Vlaga se kondenzira zaradi stika toplejšega zraka s hladnimi stenami
ali ohlajevanja toplejšega zraka na stiku z mrzlim. Presežek vlage se izloči na skalni obod, pri
čemer se na suho podlago izločajo kapljice, na vlažni pa pride do nastanka vodnega filma.
Kondenzacijo lahko povzroča tudi prenikajoča voda (Slabe, 2014, str. 84-86). Na lokacijah
nismo opazili oblik, značilnih za delovanje kondenzne korozije, ki jih navaja Slabe – stropne
kotlice, fasete in stropni žlebovi. Tudi če na stenah zasledimo kakšno vdolbino, ne moremo
vedeti, ali je povezana z delovanjem kondenzne korozije ali biokorozije. Do kondenze
korozije na stenah prihaja le v večjih razširitvah razpok in lezik, kjer se srečujeta zrak iz
notranjosti sten in zunanji zrak, na samih stenah spodmolov pa najverjetneje ne.
Kljub prisotnosti omenjenih korozijskih oblik (kanali, vdolbine) in sledi delovanja
biokorozije (luknjice) sta prevladujoča procesa na stenah spodmolov mehansko razpadanje
in akumulacija lehnjaka. Ker zaenkrat še premalo vemo o delovanju kemičnega preperevanja
na stene spodmolov, bi bile potrebne dodatne raziskave (med drugim dodatna vzorčenja
vode), ki bi lahko natančneje pojasnile njegovo delovanje.
V zvezi z nastankom spodmolov se v predhodni literaturi omenja tudi denudacija (Habič in
sod., 1983; Kunaver, Ogrin, 1992; Natek in sod., 1993; Gerkšič, 2010), predhodni
raziskovalci pa niso podrobneje opisali njenega delovanja. Med terenskimi obiski smo lahko
opazili delovanje denudacijskih procesov na stene spodmolov. Preperel material na dnu
spodmolov odnaša tako ploskovno delovanje vode, kot odnašanje po plitvih kanalih. Voda se
steka iz stropa ali stika zadnja stena-dno, odnaša pa tako droben material kot tudi spira prah
(poprh), ki nastaja s preperevanjem na mestu. Pri odnašanju materiala iz spodmolov
pripomore tudi kapljanje – tako dežne kaplje, kot tudi kapljanje iz stropa. Prašnati material
najverjetneje odnaša tudi veter. Poleg površinskega odnašanja je material v predhodnih fazah
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razvoja odnašala tudi voda v raztopini, na kar kažejo razširitve kanalov v stenah. Predhodni
raziskovalci, ki so med procesi oblikovanja spodmolov navajali tudi denudacijo, so torej
pravilno razmišljali.
Prisotnost organizmov deluje na kamnino na dva načina – organizmi kamnino po eni strani
ščitijo, po drugi pa spodbujajo njeno razpadanje. Tako Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin
(2015), kot Placer in sod. (2011) omenjajo vlogo organizmov pri razpadanju sten. Slednji je
sicer niso podrobneje preučili, so pa pravilno sklepali, da organizmi lahko pripomorejo k
rahljanju razpokane kamnine (biogeno preperevanje). Mol in Viles (2011) pa poleg vloge
organizmov pri preperevanju sten omenjata tudi zaščitno vlogo – organizmi sodelujejo pri
nastanku skorij (case hardening), s čimer ščitijo stene pred razpadanjem.
Stene preučenih spodmolov naseljujejo številni mikro- in makroorganizmi. K zaščiti pred
razpadanjem sten spodmolov organizmi poleg tvorjenja skorij pripomorejo s sodelovanjem
pri odlaganju lehnjaka. Na delih prekritih z lehnjakom poleg zaščite sten prihaja tudi do
drugačnega razpadanja kot na delih sten brez njega (primer nerazpadli ostanki sten na
Velikem Badinu – kjer so prekriti z lehnjakom, se luskajo, kjer ne, pa razpadajo v oglatih
kosih tako kot samo dno). Kjer pa so organizmi prisotni znotraj oslabljenih delov sten (v
razpokah) in ne na površini, oziroma se znotraj razpok tvori lehnjak, pa ne delujejo zaščitno,
ampak sodelujejo pri razpadanju sten, kar je v skladu z ugotovitvami raziskovalcev iz tujine.
Tudi Grmovšek (2001), ki je lehnjak pod luskami sicer štel za sigo, z njenim odlaganjem
povezuje odpadanje lusk s sten. Podobno dvojno vlogo kot lehnjak ima tudi z organizmi
nastal case hardening. Skorja sicer zaščiti stene pred razpadanjem, hkrati pa po Mol in Viles
(2011) vpliva tudi na preusmerjanje vlage iz notranjosti sten, v dele stene ki niso prekrite z
njo, s čimer spodbuja njihovo preperevanje. Kot smo lahko videli pri preučenih spodmolih
organizmi poleg sodelovanja pri mehanskem preperevanju sodelujejo tudi pri raztapljanju
sten (biokorozija).
Za razliko od večine predhodnih raziskovalcev spodmolov v Slovenski Istri, ki se niso
ukvarjali s prisotnostjo organizmov na njihovih stenah (izjema so le Placer in sod. (2011)),
smo mi bili pozorni nanje in smo želeli ugotoviti, kakšna je njihova vloga na stenah, vsekakor
pa o njihovem delovanju še ne vemo vsega. V zvezi z njihovo prisotnostjo bi bilo zelo
zanimivo ugotoviti, kateri del njihove ”dvojne” vloge bolj intenzivno vpliva na stene –
zaščita s tvorjenjem skorij in omogočanjem odlaganja lehnjaka, ali sodelovanje pri
preperevanju sten.
Z morfografsko analizo spodmolov (združeno oblika spodmolov in sledi procesov
preperevanja na stenah) smo ugotovili, da imajo preučeni spodmoli določene skupne
značilnosti: poleg konkavne oblike in posameznih sestavnih delov (dno, zadnja stena, strop)
tudi sledenje določeni leziki v steni in poglabljanje v steno ob njej, če obstaja
navpična/poševna razpoka pa oblikovanje tudi ob tej (nastanek stranskih sten), torej navezava
na nezveznosti v kamnini, prisotnost mehanskega preperevanja na stenah (oglati kosi
kamnine, luskanje) in delovanja organizmov na stene (skorje, odlaganje lehnjaka). Te
morfografske značilnosti se ujemajo z značilnostmi spodmolov po svetu (oblika, navezava na
nezveznosti, procesi preperevanja - luskanje, delovanje organizmov) in potrjujejo
predvidevanja in ugotovitve predhodnih raziskovalcev o spodmolih v Slovenski Istri.
Če združimo še ugotovitve o delovanju geomorfnih procesov na stenah, pridobljene s
terenskimi opazovanji, lahko potrdimo naša predhodna predvidevanja, da je najbolj ustrezna
paradigma o nastanku spodmolov paradigma o sodelovanju več procesov pri nastanku –
mehanskega preperevanja, korozije in denudacije (Habič in sod., 1983; Natek in sod., 1993;
Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011). Prehodni raziskovalci spodmolov, ki so nastanek
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spodmolov povezovali z omenjenimi procesi, so torej pravilno sklepali o sodelovanju teh
procesov pri nastanku, izpustili so le vlogo (z izjemo Placerja in sod. (2011)), ki jo imajo pri
oblikovanju spodmolov tudi organizmi.

6.3 Morfometrične značilnosti spodmolov
Za spodmole na Velikem Badinu smo imeli na voljo nekaj predhodnih izmer (oz. ocen
velikosti), ki so jih opravili Habič in sod. (1983), Natek in sod. (1993) in Grmovšek (2001).
Naše izmere spodmolov na zgornji steni Velikega Badina so potrdile ocene predhodnih
raziskovalcev, ki so velikost največjih spodmolov na Velikem Badinu ocenili na 10 – 12 m
višine in do 15 m globine (Natek in sod., 1993) oziroma do 15 m višine in okoli 10 m globine
(Grmovšek, 2001). Povprečne izmere dimenzij velikih spodmolov so bile namreč sledeče: od
9 m do 12,5 m višine in od 8,3 m do 12,8 m globine. Habič in sod. (1983) so globino
spodmolov podobno ocenili (5 – 15 m ), kot manjši so pa ocenili višino spodmolov (do 6 m)
in širino – njihova ocena širine je 10 – 20 m, naše izmere so bile od 16 m do 22,7 m.
Povprečen naklon dna spodmolov v Slovenski Istri naj bi bil 30‒40° (Kunaver, Ogrin, 1992;
1993), naše meritve na spodmolih na Velikem Badinu pa so pokazale naklone okoli 25°.
Spodmoli na Velikem Badinu imajo tako v povprečju za 5° - 15° manj nagnjeno dno kot
spodmoli v Slovenski Istri na splošno. Grmovšek (2001) navaja naklon stropa spodmolov, ki
naj bi po njegovem bil približno 150°, naše meritve pa so pokazale naklon stropa povprečno
120°. Grmovšek je tako strop spodmolov ocenil za strmejši, kot se je izkazal z našimi
meritvami. Kot strmejšega so ga ocenili tudi Habič in sod. (1983), ki omenjajo, da strop
spodmolov predstavlja plast, ki vpada v pobočje pod kotom 50°, s 3D modelom pa smo
izmerili vpad 36°.
Predhodni raziskovalci so navedli povprečne velikosti spodmolov (in še to samo za velike
spodmole v zgornji steni), sami pa smo pri meritvah bili pozorni tudi na dimenzije
spodmolov vezane na njihovo (neenakomerno) oblikovanost. Poleg tega smo naredili
primerjavo med dimenzijami (višina, globina, širina), pri čemer se je pokazalo, da se
razmerje med posameznimi dimenzijami pri rasti spodmolov v steno ohranja. Na podlagi
oblike v povezavi z nezveznostmi in meritvami velikosti smo naredili tudi tipizacijo
spodmolov.
Meritve so pokazale, da pri največjih spodmolih na Velikem Badinu prihaja do razlik med
dimenzijami na vhodu in ob zadnji steni ter na levem in desnem robu spodmolov. Zaradi
oblikovanja ob točno določeni leziki, s čimer s sledenjem njej sledijo tudi zniževanju stene, je
desni rob spodmolov bolj sploščen od levega roba spodmolov, s tem pa so prisotne razlike v
globini spodmolov na desnem in levem robu. Zaradi zaokroženosti na robovih so spodmoli
ob zadnjih stenah ožji kot na vhodu, grbinasta oblika njihovega dna pa lahko vpliva na
razlike med višino stropa na levem in desnem robu spodmolov. Te razlike se pri manjših in
plitvejših spodmolih v spodnji steni Velikega Badina ne pojavljajo, saj stena za razliko od
zgornje ne tone. V splošnem pa se je pokazalo, da so povprečne višine in globine posameznih
spodmolov precej blizu, kar pomeni, da spodmoli podobno kot v globino rastejo tudi v višino.
Ugotovitve se skladajo s predvidevanji Kunaverja in Ogrina (1992), da globlji kot je
spodmol, širša je polica (oziroma po naše širina vhoda) in višji je strop. Slednje sicer ne velja
za plitvejši spodmol št. 1, za ostale primere spodmolov – tako večje spodmole v zgornji steni,
kot manjše v spodnji, pa to drži. Enakomeren razvoj lahko povežemo z ugotovitvami
Bruthans in sod. (2014), da reliefne oblike z delovanjem notranjih napetosti v kamnini težijo
k oblikovanju v obliko, ki je najbolj stabilna. Neenakomeren razvoj bi namreč privedel do
manjše stabilnosti, kar bi privedlo do podrtja spodmola.
Kunaver in Ogrin (1992) v povezavi z velikostjo spodmolov navajata možnost, da velikost
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spodmola kaže na starost spodmola, torej da so večji spodmoli starejši, manjši pa mlajši. Po
naših ugotovitvah je pri največjih spodmolih na Velikem Badinu njihova višina podobna
globini, manjše zajede v obliki solz pa imajo višino večjo od globine. Glede na ostale
podobnosti med enimi in drugimi bi lahko sklepali, da se bodo manjše zajede lahko razvijale
do faze, ko bo tudi njihova višina podobna globini. Možno pa je, da ne bodo nikoli dosegle
takšnih dimenzij kot večji spodmoli in tako že sedaj predstavljajo zanje najbolj razvito
stopnjo. Po Stepišniku (2006), ki je sicer preučeval udornice, vemo, da so procesi, ki
udornice preoblikujejo, vezani tako na čas kot tudi na dinamiko in jakost geomorfnih
procesov. V skladu s tem tudi sami večjih in manjših spodmolov ne razlagamo kot starejših
in mlajših, saj ne vemo, koliko časa so se oblikovali in kako intenzivni so bili procesi
preoblikovanja. Poleg tega tudi Kunaver in Ogrin (1992) navajata možnost, da so se lahko
večji spodmoli izoblikovali hitreje in globlje in da ni nujno, da so procesi potekali dalj časa
kot pri manjših spodmolih. Zajedam v obliki solz sicer lahko pripišemo predhodno fazo
razvoja, ne moremo pa trditi, da so tudi mlajšega nastanka od velikih spodmolov na Velikem
Badinu.
Glede na tipizacijo spodmolov se na Velikem Badinu pojavljajo štirje različni tipi
spodmolov: tip 1 - višina spodmola podobna globini, širina dvakratnik višine oz. globine,
prisotnost stranskih sten in navpične/poševne razpoke nad stropom, tip 2 – višina spodmola
podobna globini, širina dvakratnik (oz. blizu) višine oz. globine, ni prisotnosti stranskih sten
in razpoke, tip 3 - višina spodmola podobna globini, širina večja od dvakratnika višine oz.
globine, in tip 4 - višina spodmola večja od globine, širina na vrhu manjša od širine spodaj,
prisotnost razpoke.
Pri morfometrični analizi spodmolov na Velikem Badinu smo imeli težavo, da smo meritve
lahko opravili le v spodmolih, ki so nam bili dostopni, določeni spodmoli in manjše zajede
višje na stenah pa so nam bili nedostopni. Sicer smo že z dobljenimi izmerami dobili veliko
podatkov o dimenzijah spodmolov, na podlagi katerih smo lahko ugotovili njihov
enakomeren razvoj, vseeno pa bi izmere izpuščenih spodmolov dale še bolj natančno sliko o
morfometričnih značilnostih spodmolov na lokaciji.
Spodmol v Steni je v primerjavi s spodmoli na Velikem Badinu na splošnem precej bolj
plitev – izmerjena globina je med 0,6 in 1,3 m, primerjalno je najmanjša izmerjena globina
spodmolov na Velikem Badinu 2 m, in ob straneh ni zaokrožen. Nakloni dna spodmola v
Steni se skladajo s povprečnimi nakloni spodmolov v Slovenski Istri, ki jih navajata Kunaver
in Ogrin (1992; 1993): 30 ‒ 40°. V spodnjem delu dna smo namreč izmerili naklone med 36°
in 42°.
Tudi v primeru spodmola v Steni se je izkazalo, da obstaja povezava med posameznimi
dimenzijami. Ker nima stranskih sten kot spodmoli na Velikem Badinu, je pomembno
razmerje med višino in globino. Razmerje med njima se med rastjo spodmola v steno
ohranja, kar pomeni, da se tudi ta spodmol enakomerno razvija v steno. Slednje ponovno
lahko povežemo z delovanjem notranjih napetosti v kamnini (Bruthans in sod., 2014), zaradi
česar se pri rasti spodmola v steno ohranja najbolj stabilna oblika. Glede na to, da ima
spodmol drugačne dimenzije in obliko kot spodmoli na Velikem Badinu, smo ga šteli kot
ločen tip spodmola, tip 5: višina tri- do štirikratnik globine, širina večja od dvakratnika
višine, ni prisotnosti stranskih sten.
Plitvost spodmola postavlja pod vprašaj povezavo velikosti spodmola s starostjo (Kunaver,
Ogrin, 1992) oz. fazo razvoja, sploh v primeru primerjave dveh lokacij. Stena ob Dragonji je
nižja od stene na Velikem Badinu, zaradi česar se spodmoli v njej ne morejo razviti do
dimenzij, kot jih imajo spodmoli na Velikem Badinu. Poleg tega na Steni zasledimo primer
podrtja stropa spodmolov (melišče), kar pomeni, da je bil spodmol, kljub svoji plitvosti, v
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neki fazi razvoja že ”preveč razvit”, posledično nestabilen, kar je privedlo do porušitve
stropa. V primeru Velikega Badina ne zasledimo podrtja stropov, kar pomeni, da spodmoli
kljub večjim dimenzijam še niso v zadnji fazi razvoja in bodo lahko še rasli v steno. Slednje
postavi pod vprašaj tudi razmišljanje Gerkšič (2010), ki je spodmol v Steni navedla kot
primer začetka nastajanja spodmola. Po naših ugotovitvah spodmol v Steni ne predstavlja
začetne faze razvoja spodmolov, ampak predstavlja že izoblikovan spodmol, ki sodi v ločen
tip.
Z morfometrično analizo spodmolov smo ugotovili, da so preučeni spodmoli kljub različnim
velikostim glede na razmerje med dimenzijami bolj ali manj enakomerno oblikovani podobno kot v globino se v steno zajedajo tudi v višino (Veliki Badin) oz. pri rasti ohranjajo
razmerje med višino in globino (Stena). Slednje povezujemo z razvojem z delovanjem
notranjih napetosti (Bruthans in sod., 2014), pri čemer se ohranja najbolj stabilna oblika
spodmola. Razmerje med dimenzijami (višina – globina) ne velja za zajede v obliki solz na
Velikem Badinu, ki imajo višino večjo kot globino, kar pa je povezano z njihovim
vertikalnim razvojem ob navpični/poševni razpoki. Glede na morfometrične značilnosti v
povezavi z morfografskimi značilnostmi lahko tem zajedam pripišemo predhodno fazo
razvoja kot drugim spodmolom na Velikem Badinu. S prihodnjim razvojem se bo
predvidoma razmerje med višino in globino približalo ostalim spodmolom na Velikem
Badinu, saj bo glavni vpliv na razvoj prevzela lezika, ne moremo pa trditi, da so veliki
spodmoli starejšega nastanka kot zajede, saj ne vemo, kako intenzivni so procesi
preoblikovanja. Tudi drugačna oblika spodmola Stena postavlja pod vprašaj ideje o povezavi
oblike s starostjo spodmolov.

6.4 Morfostrukturne značilnosti spodmolov
Morfostrukturne značilnosti sten, v katerih se nahajajo spodmoli, se v literaturi omenjajo med
pomembnimi dejavniki nastanka spodmolov. Vlogo nezveznosti v kamnini pri oblikovanju
spodmolov smo že omenili pri morfografskih značilnostih spodmolov, spodaj pa poleg drugih
vplivov nezveznosti navajamo še preostale morfostrukturne značilnosti in njihov vpliv na
spodmole.
Tektonskim dejavnikom pripisujejo pomen pri nastanku spodmolov v Slovenski Istri
številni avtorji: Kunaver in Ogrin (1992), Natek in sod. (1993), Grmovšek (2001), Kunaver
(2007), Gerkšič (2010) in Placer in sod. (2011). Tektonski dejavniki so na obeh lokacijah
vplivali na nastanek navpičnih sten in lego plasti glede na steno (Placer in sod., 2011). Sama
nagnjenost plasti glede na pobočje – vpad plasti v pobočje (Veliki Badin: 36°, Stena: 17°),
ima vpliv na stabilnost stene, ki bi bila manjša v primeru nagnjenosti plasti v nasprotni smeri
(Earle, 2015). S tem tudi prispeva k možnosti nastajanja spodmolov, saj ti naj ne bi nastajali
na nestabilnih pobočjih (Kunaver, Ogrin, 1992).
Tektonski dejavniki imajo večjo vlogo pri spodmolih na Velikem Badinu kot na Steni. Sicer
tudi v Steni lahko opazimo prelome, ni pa bilo prisotnega tako aktivnega tektonskega
dogajanja kot na Velikem Badinu, kjer je prišlo tako do narivanja - tri narivne enote
apnencev, v katerih so nastale stene, kot do vertikalnega prelamljanja (primer prelom na stiku
spodmola št. 4 in 5). V povezavi z narivanjem in poškodovanostjo kamnine ob narivanju bi
lahko iskali vzrok za manjšo odpornost nekaterih delov sten proti preperevanju, kar bi
spodbudilo nastanek spodmolov. Večja razpokanost in s tem večja poroznost namreč
pospešuje razpadanje kamnine. Po Gerkšič (2010) pretrtost kamnine omogoča kapilarni dvig
vode v višje dele sten, kar lahko povzroča napetosti, sploh v času zmrzovanja.
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Z analizo 3D modela smo ugotovili, da se največji spodmoli na Velikem Badinu oblikujejo
nad narivom. Predhodni raziskovalci spodmolov na Velikem Badinu (Kunaver, Ogrin, 1992;
1993; Natek in sod., 1993; Kunaver 2007; Gerkšič, 2010) so tako pravilno sklepali, da se
spodmoli oblikujejo nad narivom. Kunaver in Ogrin (1992) in Gerkšič (2010) so sicer
predvidevali, da gre za nariv apnencev na fliš, dejansko pa gre za stik med apnenci.
Oblikovanje spodmolov nad narivom potrjuje vlogo tektonskih dejavnikov pri nastanku
spodmolov, saj je ob narivanju poškodovana kamnina (razpokana, zmleta) dovzetnejša za
preperevanje. Primarna poroznost je glede na analize namreč majhna in se praktično ne
razlikuje med deli stene s in brez spodmolov. Ni pa nariv nujno ključen za nastanek
spodmolov, kot so razmišljali Kunaver in Ogrin (1992; 1993), Kunaver (2007) in Gerkšič
(2010), saj imamo v spodnji steni Velikega Badina spodmole, ki so vezani na lezike in ne na
narivni stik apnencev. Spodmoli torej lahko nastanejo nad narivom, ni pa to nujno. Podobno
so v steni Štrkljevica opazili Natek in sod. (1993), ki navajajo, da se lahko spodmoli
oblikujejo na stiku plasti, ali pa nad prelomom.
Tektonski dejavniki torej prvenstveno vplivajo na nastanek navpičnih sten in lego plasti glede
na steno, narivanje in gubanje pa lahko s poškodovanjem kamnine dodatno spodbudi
razpadanje sten. Poleg drobnih razpok (prečno na steno, ne vzdolžno, kar predstavlja luske)
pa se ob narivanju in gubanju pojavijo tudi večje razpoke (posledica vertikalnih in
horizontalnih tektonskih premikov), ki tudi pomembno vplivajo na oblikovanje spodmolov.
Litološkim značilnostim poleg slovenskih raziskovalcev (Habič in sod., 1983; Natek in sod.,
1993; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Placer in sod., 2011) dajejo velik pomen tudi
Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015) ter Klimchouk in sod. (2017). Shtober–Zisu,
Amasha in Frumkin (2015) so z meritvami tudi dokazali, da prihaja do litoloških razlik med
posameznimi deli sten, te razlike pa spodbudijo nastanek spodmolov.
V literaturi (Kunaver, Ogrin; 1992; 1993; Gerkšič, 2010) sicer lahko zasledimo povezovanje
nastanka spodmolov s stikom različnih litologij – apnenec-fliš, večina avtorjev (Habič in
sod., 1983; Natek in sod., 1993; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Placer, 2011) pa nastanek
povezuje s stikom apnenec-apnenec, kar je z geološkim kartiranjem dodatno potrdila še
Štefančič (2012). Glede litoloških razlik med plastmi apnenca z našo raziskavo nismo
pridobili dovolj podatkov, zato zaenkrat še ne vemo, če obstajajo razlike med posameznimi
deli spodmolov in sten v njihovi okolici.
Za Veliki Badin smo ugotovili, da je razlika v poroznosti med delom stene s spodmolom in
delom brez zanemarljiva (0,12%), oziroma precej manjša od razlik, ki jih navajajo Shtober–
Zisu, Amasha in Frumkin (2017): 1 – 15%. Ker smo analizo poroznosti opravili preden je
bila na voljo ugotovitev omenjenih avtorjev, da lahko na nastanek spodmolov vplivajo tudi
minimalne razlike v poroznosti kamnine na različnih delih sten (v njihovem primeru sicer
1%, kar je vseeno večja razlika, kot smo jo ugotovili sami), tudi nismo delali naknadnih
analiz z več vzorci. Na podlagi dobljenega rezultata smo namreč sklepali, da primarna
poroznost kamnine ne more imeti glavnega vpliva na nastajanje spodmolov, saj praktično ni
razlike med poroznostjo stene s in brez spodmolov. Ob dejstvu, da je kamnina ista, bi lahko
iskali razloge za nastanek drugje, pri čemer bi glede na tektonsko dogajanje na Velikem
Badinu lahko imela večji vpliv tektonska razpokanost (sekundarna poroznost). Podobno so
razmišljali tudi Placer in sod. (2011), ki so prav tako ugotovili, da ni razlik v primarni
poroznosti med deli s spodmoli in brez spodmolov.
Na Steni se pri analizi geokemičnih značilnosti kamnin ni pokazalo, da je kamnina v
zajedenem delu spodmola tudi najbolj topna, kot se je pokazalo pri Shtober–Zisu, Amasha in
Frumkin (2015). Na splošno so razlike v topnosti majhne – med najbolj topnim in najmanj
topnim delom 10%, pri ostalih pa še manj. Interpretacijo rezultatov je oviralo dejstvo, da vsi
vzorci kamnine niso bili primerni za analizo, zaradi česar nismo dobili dovolj natančnih
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podatkov. Zaenkrat smo naredili premalo analiz, da bi lahko podali bolj natančen odgovor
glede litoloških razlik. Glede na raziskave Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015; 2017) bi
bilo vsekakor smiselno izvesti še dodatne analize topnosti in poroznosti kamnin v spodmolih.
Trenutno imamo glede različne odpornosti sten le posreden rezultat, in sicer meritve
mehanskih značilnosti kamnin v spodmolih s Schmidtovim kladivom, ki so pokazale razlike
med delom stene nad leziko (zajedeni del) in delom na dnu. Del nad leziko ima manjše
odboje in je tako bolj dovzeten za preperevanje. Sicer razlike niso velike, vseeno pa nižje
vrednosti odbojev na zadnji steni kažejo na to, da je stena v tem delu manj odporna na
razpadanje. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015).
Na splošno so apnenci v preučenih stenah trdi in odporni na udarce – nižje vrednosti odbojev
s Schmidtovim kladivom dosegajo le očitno prepereli deli spodmolov na dnu.
V zvezi z različno odpornostjo plasti, izmerjeno s Schmidtovim kladivom na stiku, bi lahko
razmišljali tudi v smeri, da je spodnja plast zaradi litoloških značilnosti manj dovzetna za
delovanje vode, ali da celo spodbuja njeno zadrževanje v zgornji, manj odporni plasti (večja
vlažnost), ali njeno stekanje po leziki globlje v steno. S tem bi še spodbujala razpadanje manj
odporne plasti na stiku. Ker nismo izvedli meritev vlage v stenah spodmolov, potencialno
večja vlažnost v manj odporni plasti zaenkrat ostaja še domneva, bi pa bilo takšne meritve,
poleg dodatnih meritev topnosti in poroznosti kamnine, ki bi nam dale bolj natančne podatke
o litoloških značilnostih sten, zagotovo smiselno opraviti. Poleg tega smo pri analizi
mehanskih značilnosti kamnin meritve večinoma opravili v spodnjem delu spodmolov (s
čimer smo sicer pridobili pomembne podatke o razliki v trdnosti kamnine na stiku zadnja
stena – dno) meritev na stropu pa zaradi višine in prepadnosti sten nismo mogli opraviti.
Meritve v teh delih bi nam omogočile še bolj natančno razlago razlik med posameznimi deli
spodmolov.
V zvezi z litološkimi značilnostmi Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2017) navajajo, da se
spodmoli pogosto nahajajo v bližini velikih jam, kar naj bi bil dokaz, da so določene plasti na
nekem območju bolj podvržene k raztapljanju. Glede pojavljanja spodmolov v območjih z
velikimi jamami imamo pomislek, saj iz literature poznamo primer Amarnath cave (Halliday,
2004), velikega spodmola v Indiji, v bližini katerega ni velikih jamskih sistemov. Tudi pri
spodmolu v dolini Dragonje jam ni v bližini. Po drugi strani pa imamo pri spodmolih na
Velikem Badinu jamo pod Krogom, ki se nahaja nižje na pobočju, in v steni Štrkljevice
obrnjeno jamo. Zaenkrat je še težko reči, če obstaja kakšna neposredna povezava med
pojavljanjem ene in druge reliefne oblike na nekem območju.
Med strukturnimi dejavniki nastanka spodmolov predhodni raziskovalci (Habič in sod., 1983;
Natek in sod., 1993; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Štefančič, 2012) omenjajo tudi
plastnatost. Iz literature vemo, da plastnatost deluje kot mesto manjše odpornosti kamnine za
korozijske vplive (Knez, 1996). Preučeni spodmoli nastajajo tako v debelejših kot
tankoplastovitih alveolinsko-numulitnih apnencih: debelina plasti na Velikem Badinu je 0,30
– 1m (Štefančič, 2012), v Steni pa 10 – 15 cm, kar pomeni, da niso vezani na točno določeno
debelino plasti. Pomembno vlogo pri nastanku spodmolov imajo lezike. Knez (1996), ki se je
sicer ukvarjal z vplivom lezik na nastanek jamskih rovov, je ugotovil, da se rovi oblikujejo
vzdolž majhnega števila lezik. Pri naših primerih smo lahko videli, da spodmoli sledijo točno
določeni, mestoma razširjeni, leziki, ob kateri se začnejo razvijati v steno. Knez (1996)
imenuje leziko, ki je pomembna za pretok bistvenih količin vode, ki izdelajo speleogenetsko
pomembne freatične kanale, nosilna lezika in tako lahko najpomembnejšo leziko za nastanek
spodmolov imenujemo tudi mi. Pomembno vlogo pripisujejo lezikam tudi Bruthans in sod.
(2014), ki kot predpogoj za nastanek niš navajajo nezveznost v kamnini, ki prisili notranje
napetosti v kamnini, da delujejo okoli nje. Tudi Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015)
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lezikam pripisujejo pomembno vlogo pri nastanku spodmolov, saj razlagajo, da v začetni fazi
voda vdira v kamnino na stiku plasti zadnje stene in plasti stropa (lezika), s čimer pride do
nastanka proto-spodmola v manj odporni plasti v steni. V zvezi z njihovimi ugotovitvami
lahko naša opažanja na terenu – mestoma razširjena nosilna lezika v spodmolih, povežemo z
vdiranjem vode v steno ob leziki, kemično preperevanje ob njej pa je privedlo do nastanka
začetne zajede, ob kateri so se začeli razvijati spodmoli.
Knez (1995) je pri preučevanju lezik ugotovil tudi, da so se inicialni kanali izoblikovali ob
lezikah, ki predstavljajo stik kamnin z različnimi lastnostmi. Njegova ugotovitev se sklada z
ugotovitvami Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015), ki začetno fazo nastanka spodmolov
povezujejo s stikom apnencev z različnimi litološkimi lastnostmi, četudi te razlike niso
velike. Na podlagi teh ugotovitev lahko tudi v našem primeru sklepamo, da spodmoli
nastajajo na kontaktu plasti z različnimi litološkimi lastnostmi, čeprav trenutno nimamo
rezultatov iz analize kamnin, ki bi to potrjevali. Kombinacijo lezik in za preperevanje bolj
dovzetnih kamnin ob njih je z nastankom spodmolov pravilno povezoval že Grmovšek
(2001).
Vloga lezik postavlja pod vprašaj vpliv drobne razpokanosti kamnin (prečno na steno, ne
vzdolžno, kar predstavlja luske; izključene so tudi večje razpoke), ki jo na Velikem Badinu
povezujemo z delovanjem tektonskih dejavnikov. Slednji sicer niso imeli pomembne vloge
pri razvoju Stene, je pa drobna razpokanost prisotna tudi tam. Pri kamnini z velikim številom
razpok voda namreč vstopa vanjo razpršeno in učinkuje po celotni kamnini, za razliko od
kamnine, ki ni tako razpokana in se voda usmeri v nezveznosti večjih dimenzij (večje
razpoke, lezike) (Knez, 1996). Glede na ugotovitve iz literature (Knez, 1995; Shtober–Zisu,
Amasha in Frumkin, 2015), in analize 3D modela spomolov, sklepamo da na začetni razvoj
spodmolov in osnovno obliko odločilno vpliva večja nezveznost (lezika), drobna razpokanost
pa vpliva pri nadaljnjem preoblikovanju spodmolov, ko je zaradi nje kamnina pod vplivom
zunanjih dejavnikov (temperatura, vlaga, organizmi) bolj podvržena preperevanju.
Poleg lezik in vpada plasti so pri spodmolih pomemben dejavnik tudi razpoke, kar so
sklepali že Habič in sod. (1983), Natek in sod. (1993), Grmovšek (2001), Kunaver (2007),
Gerkšič (2010) in Placer in sod. (2011). Natek in sod. (1993) omenjajo navezavo spodmolov
na razpoke, Habič in sod. (1983) jim pripisujejo vlogo pri zasnovi spodmolov in z njimi
povezujejo prisotnost nerazpadlih ostankov sten, ostali (Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007;
Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011) pa jih omenjajo kot rezultat tektonskega delovanja,
pretrtost kamnine pa naj bi spodbujala mehansko preperevanje. Knez (1996) navaja, da na
nastanek jam vplivajo tako lezike in prelomi kot tudi razpoke, slednje pa imajo glede na naša
opazovanja vpliv na oblikovanje sten tudi na preučenih lokacijah (mdr. razvoj velikih
spodmolov na Velikem Badinu in manjših zajed ob razpokah). Večje razpoke, ki potekajo pri
spodmolih čez strop, dovajajo v notranjost spodmolov vodo, voda pa iz razpok mezi tudi iz
zadnjih sten. Prisotnost razpok v notranjosti stropa vpliva tudi na razširitve lezik, do katerih
prihaja na stiku z razpoko (videno na lokaciji Stena). Na določenih mestih na stiku zadnja
stena-dno prihaja tudi do iztekanja vode iz stene. Ker plasti vpadajo v pobočje in se voda po
lezikah steka v njegovo notranjost, sklepamo, da na ta iztok vode vpliva prisotnost razpoke,
ki je nagnjena v nasprotni smeri kot so plasti, podobno kot smo videli pri Veressu (2009). Po
Knezu (1996) podzemni tokovi sledijo tako lezikam kot sečiščem lezika-razpoka, po čemer bi
lahko sklepali, da je tok vode v spodnjem delu stene prevzela razpoka in ga usmerila v
zunanjost stene.
Pri Steni lahko v stranskem profilu vidimo očitne navpične razpoke v stropu spodmolov, ki
nakazujejo dele stene, ki bodo odpadli (debele luske). Takšne razpoke niso tako zelo opazne
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v primeru spodmolov na Velikem Badinu oziroma jih zasledimo le v stenah nad zajedami v
zgornji steni in v steni nad spodmoli v spodnji steni, v samem stropu spodmolov pa ne. Stena
na prvi pogled zaradi teh razpok deluje manj stabilna kot so stene na Velikem Badinu. Te
razpoke kažejo na glavni proces, ki deluje v stenah nad spodmoli oziroma v stropu – pobočni
(graviklastični) procesi.
Na obeh lokacijah so poleg velikih razpok vidne že prej omenjene drobne razpoke
pravokotno na steno in razpoke vzporedno s steno, ki predstavljajo luske. Pod njimi se
zadržuje vlaga, prah, naseljujejo jih organizmi, odlaga se lehnjak in nastaja humus, kar širi
razpoke in v končni fazi privede do odloma tako oglatih kosov kot lusk.
Glede na predhodne ugotovitve (razvoj spodmolov ob nosilni leziki) glavno vlogo za
nastanek spodmolov pripisujemo lezikam, razpoke pa pomembno vplivajo na njihovo
oblikovanje in razpadanje, kar so pravilno sklepali že predhodni raziskovalci spodmolov v
Slovenski Istri.
V povezavi z nezveznostmi v kamnini je pomemben tudi vpliv notranjih napetosti v
kamnini na oblikovanje spodmolov. Pri Grmovšku (2001) in Gerkšič (2010) zasledimo
omembo zaobljenih sten spodmolov. Slednja jih povezuje z delovanjem korozije, po
Grmovšku (2001) pa naj bi se spodmoli oblikovali v smeri zaokrožene oblike, podobne
polovični kupoli/oboku, ker je ta statično najbolj trdna. Do takšnega oblikovanja po
njegovem prihaja zaradi razbremenitve in pritiskov zgornjih plasti na prazen prostor
spodmola (Grmovšek, 2001, str. 36). Njegova ideja ustreza ugotovitvam Bruthans in sod.
(2014). V skladu z njihovimi ugotovitvami začetek razvoja spodmolov ob nezveznosti prisili
notranje napetosti v kamnini, da delujejo okoli nje, s čimer se ustvari območje z nizko
napetostjo. Ta pospeši odnašanje materiala okoli nezveznosti, kar privede do oblikovanja
spodmola.
Delovanje notranjih napetosti je učinkovito v kamnini s številnimi razpokami – kamninska
masa, razlomljena v povezane bloke (Bruthans in sod., 2014), slednja pa je prisotna tako v
stenah Velikega Badina (najverjetneje tektonsko pogojena) kot v Steni. Z odnašanjem
materiala iz stene prihaja do večanja spodmola, pri čemer se ta zajeda v steno tako, da
zavzame najbolj stabilno obliko (Bruthans in sod., 2014). Pri razvijanju ob vodoravnih
lezikah v kombinaciji z razpoko to pomeni, da je oblika spodmolov zaobljena tako na robovih
kot v zadnjem delu spodmolov. Pri spodmolih, kjer razpoka ni prisotna, pa oblikovanje
poteka tako, da spodmoli pri rasti v steno ohranjajo enakomerno konkavno obliko. Z
zajedanjem spodmolov v steno naraščajo napetosti v njihovih stenah, kar zmanjšuje
intenzivnost razpadanja (Bruthans in sod., 2014). Razpadanje, sicer upočasnjeno (majhno
intenzivnost razpadanja sten omeni tudi Grmovšek (2001)), vseeno še vedno poteka, s čimer
se zadnja stena poglablja. V primeru spodmolov na Velikem Badinu se poleg poglabljanja v
steno s to rastjo tanjšajo tudi vmesne pregrade, s čimer se spodmoli združujejo v enega
velikega. Z rastjo v steno in odstranjevanjem vmesnih pregrad posledično prihaja do manjše
stabilnosti v stenah spodmolov, tako da bodo spodmoli (oziroma večji spodmol, nastal z
njihovim združevanjem) glede na ugotovitve Bruthans in sod. (2014) predvidoma rasli v
steno vse do končne faze, ko ne bodo mogli več zadržati teže stropa in bo prišlo do njihove
porušitve. Sledi podrtja spodmolov sicer na Velikem Badinu ne zasledimo, lahko pa jih
opazimo pri Steni (melišče), kar pomeni, da je bil spodmol zaradi svojega razvoja v steno
nekem trenutku nestabilen, zaradi česar se je podrl strop.
Pri nastanku in oblikovanju spodmolov ima pomemben vpliv tudi gravitacija. Gravitacijo
sicer omenjata Kunaver (2007), ki pravi, da olajšuje preperevanje, in Gerkšič (2010), ki z njo
povezuje razpoke in odtekanje vode v globlje dele sten, ne povezujeta pa jo z oblikovanjem
spodmolov. Že prej smo omenili graviklastične procese, s katerimi razpada strop spodmolov,
gravitacija pa deluje tudi na druge dele spodmolov. Slednje je lepo vidno pri spodmolu v
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Steni, kjer lahko v prečnem profilu opazujemo delovanje procesov na steno (slika 81). Na
steni zasledimo razpoke, vzporedne z zunanjim robom spodmola, ki potekajo tako po stropu,
kot po zadnji steni in dnu. Po nastanku prvotne zajede ob leziki na stiku med stropom in
zadnjo steno, ko glavno vlogo oblikovanja prevzame mehansko preperevanje, pri oblikovanju
spodmola sodeluje tudi gravitacija. Pod njenim vplivom so k odpadanju najbolj nagnjene
luske v zgornjem delu spodmola, z njihovo odstranitvijo iz stene pa prihaja do rasti prvotne
zajede. Ker pa vemo, da se spodmol pod vplivom notranjih napetosti razvija v skladu z
ohranjanjem najbolj stabilne oblike (Bruthans in sod., 2014), kar v primeru Stene pomeni
konkavno zajedo v profilu, odnašanje poteka tako, da se najbolj stabilna oblika spodmola
ohranja. Pri odpadanju lusk se izmenjujeta najbolj izpostavljena navpični del in poševni del
stropa, ki prehaja v zadnjo steno, ostali deli spodmola pa zgornjemu delu z namenom
ohranjanja najbolj stabilne oblike sledijo, s čimer posledično prihaja do umikanja spodmola
vse globlje v skalno steno. Proces poteka vse dotlej, ko pride do porušitve stropa, s čimer se
nadaljni razvoj spodmola vsaj začasno ustavi (videno ob podrtem delu Stene).
- nosilna lezika
- razpoke
- trenutna oblika spodmola
- predhodna oblika spodmola
- začetna točka nastanka spodmola
- del stene, kjer ima gravitacija največji vpliv
- apnenčaste plasti

Slika 81: Razvoj spodmola v Steni pod vplivom gravitacije.

Z morfostrukturno analizo spodmolov smo ugotovili, da tektonski dejavniki prvenstveno
vplivajo na nastanek navpičnih sten in njihovo nagnjenost v steno (vpad plasti v pobočje), ki
omogoča razvoj spodmolov, saj se ti v nestabilnih pobočjih ne razvijajo. Tektonski vpliv se
med lokacijami s spodmoli razlikuje – v primeru Velikega Badina je večji kot v primeru
Stene. Na Velikem Badinu z njim povezujemo oblikovanje določenih spodmolov nad
narivom in drobno razpokanost kamnin v spodmolih. Pomembno vlogo pri nastanku
spodmolov imajo litološke značilnosti kamnin. Z našimi raziskavami sicer nismo pridobili
dovolj natančnih podatkov, ki bi omogočali dovolj dobro razlago njihovega vpliva (različna
poroznost, topnost kamnine v posameznih delih spodmola), glede na rezultate meritev
mehanskih značilnosti kamnin in ugotovitve iz literature (Knez, 1995; Shtober-Zisu, Amasha,
Frumkin, 2015) pa litološkim razlikam med posameznimi deli spodmola pripisujemo
pomemben vpliv na nastanek. Pomembno vlogo imajo tudi strukturne značilnosti sten, v
katerih se nahajajo spodmoli. Lezike glede na literaturo in analize 3D modela predstavljajo
ključen strukturni element, saj se ob njih (s predpogojem razlik v litoloških značilnostih)
začne zajedanje spodmolov v steno – vdiranje vode v steno ob nosilni leziki in nastanek
začetne zajede. Lezike tudi nadzirajo oblikovanje spodmolov, saj z delovanjem notranjih
napetosti v kamnini prihaja do odnašanja materiala ob njih, poleg tega je oblika in rast
spodmolov vezana na njihov vodoraven položaj (Gams, 2004) (slika 80). Drug pomemben
strukturni element so razpoke. V stene spodmolov dovajajo vodo, kar vpliva na vlažnost sten
v spodmolih, njihova prisotnost vpliva na (ne)stabilnost sten - manjše razpoke (povezani
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bloki) v kamnini omogočajo večjo stabilnost z delovanjem notranjih napetosti (Bruthans in
sod., 2014), večje razpoke v stropu pa spodbujajo podiranje spodmolov, hkrati pa razpoke
tako kot lezike vplivajo na oblikovanje spodmolov (razvoj stranskih sten) (slika 80). Glavno
vlogo za nastanek spodmolov pripisujemo lezikam, razpoke pa so pomemben strukturni
element pri njihovem razvoju.

6.5 Mikroklimatske značilnosti lokacij s spodmoli
Kot pomemben dejavnik nastanka spodmolov Habič in sod. (1983), Kunaver in Ogrin (1992),
Gerkšič (2010) in Placer in sod. (2011) omenjajo ekspozicijo. Prisojna lega (J–JZ) vpliva
tako na visoke temperature sten poleti, kot na višje temperature pozimi, sploh v primerjavi z
okolico. Poleg ekspozicije na večjo osončenost vpliva tudi naklon, saj je nad naklonom 20°
osončenost zelo dobra (Ogrin in sod., 2012). Pri spodmolih smo zabeležili naklone dna okoli
25° (Veliki Badin) oz. 36° - 42° (Stena) in nad 80° na zadnji steni (obe lokaciji), kar pomeni,
da je osončenost teh delov spodmolov zelo dobra. V zimskem času je pomemben dejavnik
tudi višina sonca nad obzorjem (Ogrin, 1995). Sonce je v zimskem obdobju nižje (vpadni kot
sončnih žarkov je med 1.12. in 1.3. za Koper od 21,4° do 36,7° (Planetarij, 2018)), s tem pa
so stene direktno osončene, zaradi česar lahko prihaja do višjih temperatur (16,5 °C) in
velikih dnevnih nihanj (do 18 °C), kot smo lahko ugotovili na podlagi meritev temperatur in s
tem tudi potrdili predhodne ugotovitve Ogrina (1995). Poleti je sonce višje nad obzorjem,
zaradi česar so zadnja stena, strop in delno tudi dno bolj zaščiteni pred soncem kot pozimi.
Temperature sten in okolice so poleti zaradi insolacije visoke, se pa zaradi oblikovanosti
spodmolov lahko pojavljajo razlike med temperaturami sten v notranjosti in na zunanjem
delu. Zaradi izrazitega stropa, ki ga imajo spodmoli na Velikem Badinu, lahko zasledimo
razlike v temperaturah zadnje stene in dna (največja izmerjena razlika 5,8 °C), so pa pri
primerjavi povprečnih meritev razlike majhne, med 1 °C in 3 °C. Na Steni, kjer zaradi
plitvosti spodmola ni izrazite zaščite delov spodmola s senco, so meritve temperatur na vseh
delih spodmola podobne. To pomeni da prisotnost izrazitega stropa s katerim je povezana
večja in manjša osončenost posameznih delov spodmolov ne vpliva bistveno na razlike v
temperaturah posameznih delov. Prisotnost večjega stropa zaradi sence sicer zniža
temperaturo spodmola (nižja temperatura znotraj spodmolov na Velikem Badinu kot pri
spodmolu v Steni), na splošno ne prihaja do bistvenih razlik v temperaturah sten znotraj
spodmolov. Glede na te podatke ne moremo trditi, da je posamezen del spodmolov zaradi
večje/manjše osončenosti bolj ali manj izpostavljen razpadanju. Ker pa so temperature sten
spodmolov zaradi J-JZ ekspozicije v splošnem visoke (poleti izmerjeno za Veliki Badin okoli
30 °C, Stena okoli 40 °C) pa vseeno lahko s sodelovanjem drugih dejavnikov (vlažnost)
pripomorejo k razpadanju sten.
O vplivu visokih temperatur na mehansko razpadanje kamnin (temperaturno preperevanje)
na lokacijah s spodmoli so razmišljali Kunaver in Ogrin (1992; 1993), Gerkšič (2010) in
Placer in sod. (2011). Segrevanje v zgornjem sloju kamnine namreč povzroča natezne
napetosti, zaradi česar kamnina luskasto poka, ko pa se ponoči zgornji sloj krči (spodnji je še
vedno segret), pa nastajajo razpoke pravokotno na kamnino (Mikoš in sod., 2004). Po mnenju
Waugha (2000) samo visoke temperature (eksfoliacija v puščavah, povezana s segrevanjem
in temperaturnimi nihanji) ne morejo biti edini razlog za intenzivno razpadanje sten in da
mora biti prisotna tudi vlaga. Vlago in visoke temperature povezuje tudi Smith (1978). Tudi
Trudgill (1983; cv: Grmovšek, 2001) trdi, da zaradi temperaturnih sprememb sicer prihaja do
napetosti v kamnini, samostojno pa niso najpomembnejši vzrok mehanskega preperevanja.
Po zgledu predhodnih ugotovitev iz tujine, tudi mi nastanka spodmolov ne pripisujemo
izključno vplivu visokih temperatur (eksfoliacija), kot sta najprej razmišljala Kunaver in
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Ogrin (1992), pa tudi onadva sta kasneje med dejavniki omenjala tako visoke temperature kot
tudi pretrtost in vlažnost kamnine (Kunaver, Ogrin, 1993). Visoke temperature zaradi
osončenosti sten so lahko le eden izmed dejavnikov razpadanja sten spodmolov.
Za bolj natančno razlago vpliva visokih temperatur bi bilo potrebno opraviti dolgotrajnejše
meritve (mi smo naredili meritve na en vroč dan), pri čemer bi bilo potrebno izmeriti
temperaturo v notranjosti sten in ne le na površini. Glede na slabe izkušnje uporabe
temperaturnega gumbka pri merjenju temperature v steni v zimskem obdobju, ko je zaradi
vlage v steni prišlo do okvare in s tem izgube podatkov, nismo ponovno poskušali z izvedbo
te metode. Vsekakor bi pa bilo smiselno opraviti dodatne meritve, v povezavi z meritvami
vlažnosti in hkrati tudi z meritvami odpadanja materiala s sten po zgledu Kranjca (1983).
Slednje velja tudi za meritve nizkih temperatur.
Nizkim temperaturam pomembno vlogo pri nastajanju spodmolov pripisujejo Habič in sod.
(1983), Grmovšek (2001), Kunaver (2007), Gerkšič (2010) in Placer in sod. (2011). Prvi trije
navedeni jim pripisujejo pomembno vlogo v času hladnejšega podnebja (würm), ko naj bi
bilo preperevanje pod vplivom nižjih temperatur intenzivnejše.
Zmrzovalno preperevanje je povezano s prisotnostjo ledu v stenah. Led poveča volumen vode
za 9%, s čimer ustvarja pritisk na kamnino in povzroča razpadanje (Zorn, 2008). Meritve so
pokazale, da se pozimi temperature na lokacijah s spodmoli spustijo pod 0 °C (v obdobju
meritev na Velikem Badinu 23 dni s takšnimi temperaturami, na Steni – merilna postaja
Dragonja - 41 dni, večje število dni z temperaturami pod 0 °C na slednji je povezano z lego
na dnu doline in temperaturno inverzijo (Ogrin, 1995)), tako da prihaja do zmrzovanja.
Prisotna pa so tudi nihanja temperature okoli 0 °C, do katerih lahko prihaja večkrat dnevno, s
čimer je spodbujeno zmrzalno preperevanje sten (Zorn, 2008). Poleg nihanja temperatur ima
na zmrzalno preperevanje vpliv tudi zmrzovanje znotraj optimalnega razpona temperatur od
-3 °C do -8 °C, t.i. frost cracking window (Anderson, 1998), ki privede do nastanka
zmrzalnih razpok. Z meritvami smo na preučenih lokacijah zabeležili nekaj dni, ko so bile
temperature znotraj tega temperaturnega okna (Dragonja 10 dni, Veliki Badin 6 dni), trajale
pa so do nekaj ur (Veliki Badin do štiri ure, Dragonja do deset ur). Za ugotavljanje prisotnosti
zmrzovanja znotraj optimalnega temperaturnega razpona bi potrebovali tudi meritve
temperatur v samih stenah na lokacijah, te pa nam zaradi nepredvidenih razlogov niso na
voljo. Poleg tega meritve, narejene v eni zimi, ne morejo dati realne slike o številu dni znotraj
optimalnega temperaturnega okna na izbranih lokacijah. Da bi lahko izvedeli, kako pogosto
prihaja do zmrzovanja v tem temperaturnem razponu, bi potrebovali večletne podatke o
temperaturah v zimskih obdobjih. Pojavljanje nastanka zmrzalnih razpok na nekem območju
je namreč povezano z vztrajanjem temperatur znotraj optimalnega temperaturnega razpona
(Anderson, 1998).
V zvezi s spodmoli se sicer največkrat omenjajo visoke temperature, z meritvami pa smo
pokazali, da ne smemo izključiti vpliva nizkih temperatur v zimskem času. To je v skladu z
ugotovitvijo Kranjca (1983), da same temperaturne spremembe ne povzročajo bistvenega
mehanskega razpadanja kamnin in da mora biti za razpadanje prisotno tudi zmrzovanje.
Nizke temperature in zmrzovanje vplivajo tudi na lehnjakaste kapnike, ki so manj kompaktni
kot matična kamnina, poleg tega je med njimi in stenami prekinitev, po kateri lahko teče voda
in ob zmrzovanju spodbuja njihovo odpadanje - slednje, sicer za sige na jamskih stenah,
opisuje Kranjc (1983).
V povezavi z meritvami nizkih temperatur se je izkazal problem okvare temperaturnega
gumbka ob Steni, zaradi česar smo podatke pridobili iz merilne postaje Dragonja, ki se
nahaja v bližini. Zaradi bližine merilne postaje lahko temperaturno dogajanje na lokaciji
dovolj dobro interpretiramo tudi iz teh podatkov, še bolje pa bi bilo, če bi imeli na voljo
meritve ob Steni, kot smo jih imeli ob spodmolih na Velikem Badinu.
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Odprto vprašanje ostaja vpliv hladnejšega podnebja (würm) na preperevanje (Habič in sod.,
1983, Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007). Grmovšek (2001) trdi, da so se spodmoli
izoblikovali v hladnejši klimi, ko je bilo mehansko preperevanje zaradi zmrzali intenzivnejše,
v sedanjem času (redkost temperatur pod 0°C) pa po njegovem v spodmolih ni prisotnih
znakov intenzivnega mehanskega preperevanja, omeni le luskanje, ki naj ne bi bilo
intenzivno. V prid bolj intenzivnemu preperevanju v hladnejših obdobjih Zemljine zgodovine
govori tudi nižja povprečna temperatura območja v preteklih obdobjih, saj je z njo povezana
možnost večjega števila dni s temperaturo -3 °C do -8 °C, pri kateri prihaja do nastanka
zmrzalnih razpok. Ob nižjih temperaturah razpoke intezivneje nastajajo, sam proces pa sega
globlje pod skalno površje (Anderson, 1998). Dejstvo pa je, da preperevanje v spodmolih
poteka v sedanjem času, tako da ni vezano le na hladnejša obdobja Zemljine zgodovine,
manjšo intenzivnost preperevanja pa lahko poleg drugačnega, manj hladnega podnebja,
pripišemo tudi razvoju spodmolov pod vplivom notranjih napetosti – povečanje napetosti v
stenah zmanjšuje intenzivnost razpadanja (Bruthans in sod., 2014) - kar smo predhodno že
omenili. Ker nismo opravili meritev hitrosti preperevanja, tudi nimamo podatkov o
intenzivnosti preperevanja v spodmolih v sedanjem času, kar pomeni, da zaenkrat ne moremo
narediti primerjave med vplivi podnebja v preteklosti in sedanjosti.
Med dejavniki nastanka spodmolov med slovenskimi raziskovalci vpliv vlage sicer
zasledimo v povezavi s tektonskimi dejavniki – večja vlažnost kot posledica stika apnenecfliš in večja vlažnost zaradi večje poroznosti ob narivanju zdrobljene kamnine (Kunaver,
Ogrin, 1993; Kunaver, 2007; Gerkšič, 2010), ji je pa dan manjši poudarek kot drugim
dejavnikom. Sami po zgledih iz tujine (Leach, 1924; Smith, 1978; Mol, Viles, 2010; 2011;
Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, 2015) vlažnost štejemo kot pomemben dejavnik, ki
sodeluje pri razpadanju kamnin. Med zgoraj navedenimi avtorji lahko izpostavimo Smitha
(1978), ki vlagi v stenah pripisuje velik pomen. Nastanek lusk v spodmolih povezuje z
določenimi okoljskimi pogoji: dostopnost vlage, pogostost hitrih temperaturnih sprememb
(hitro sušenje), razsežnost vsakodnevnih nihanj temperatur in notranji temperaturni gradienti.
Z absorpcijo vlage v stene postanejo vlažni deli sten oslabljeni, s čimer pripomorejo k
razpadanju kamnine pod vplivom segrevanja, ohlajanja in tudi zmrzovanja, k razpadanju pa
pripomorejo tudi akumulacije materiala za luskami. O pomenu vlage razlaga tudi Kranjc
(1983), ki je ugotovil povezavo med količinami odpadle sige na jamskem vhodu in relativno
vlažnostjo zraka. Glede na vse zgoraj navedeno, je vlažnost sten pomemben dejavnik pri
razpadanju sten spodmolov – veča učinkovitost tako temperaturnega kot zmrzalnega
preperevanja in omogoča naseljevanje organizmov, ki sicer lahko delujejo tudi zaščitno.
Viri vlage, ki v spodmolih vplivajo na preperevanje, so zunanja vlaga, dež, ki pada na steno
in se steka po njej (izjemoma tudi sneg), voda, ki mezi ali se steka iz razpok, voda ujeta v
notranjosti s površinsko napetostjo, voda, ki se kapilarno dviguje v notranjosti sten in rosa.
Pri Steni imamo vir zunanje vlage v neposredni bližini - reko Dragonjo, ki povečuje vlažnost
zraka. Na Velikem Badinu vodnega vira sicer ni v bližini, iz literature pa vemo, da dnevni
padec temperature pogosto povzroči nastanek rose, ki predstavlja dovolj veliko količino
vlage, ki lahko sodeluje pri razpadanju kamnin (Waugh, 2000). Poleg tega so viri vlage v
samih stenah (voda skladiščena v epikraški coni – Jones (2013)). Sicer nimamo natančnih
podatkov o vlažnosti sten, smo pa pri terenskih preučevanjih ugotovili, da so stene večino
časa vlažne (mezenje in stekanje vode iz razpok) in da tudi v najbolj sušnih dneh lahko
zasledimo prisotnost vlage pod luskami. Poleg tega o prisotnosti vode v stenah pričajo tudi
organizmi, ki stene naseljujejo. Dokaz za prisotnost vlage v steni je bil tudi zaradi stika z
vodo pokvarjen temperaturni gumbek. Edine meritve vlažnosti, ki so nam na voljo, so
meritve relativne vlažnost zraka iz postaje Dragonja (Agrometeorološki portal Slovenije,
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Dragonja, 2015): v 170 dneh, v katerih smo opravljali meritve temperature, je bila povprečna
relativna vlažnost na lokaciji 73%, ki pa nam žal ne dajo informacije o vlagi v sami steni.
Za bolj natančno razlago vpliva vlage na stene spodmolov bi bilo potrebno opraviti meritve
vlažnosti sten, sploh v njihovi notranjosti, ne le na površini. Zaenkrat lahko o njenem vplivu
na preperevanje sklepamo na podlagi opazovanj (sledi vlage na steni) in na podlagi
ugotovitev iz literature. Kot že omenjeno, bi bilo smiselno izvesti meritve vlažnosti hkrati z
meritvami temperatur in analizo odpadanja materiala s sten spodmolov.
Padavin v zvezi z nastankom slovenski avtorji sicer ne omenjajo, omenijo jih pa Shtober–
Zisu, Amasha in Frumkin (2017). Po njihovem naj bi spodmoli nastajali po vplivom
”idealne” letne količine padavin – ta naj bi bila med 400 mm in 850 mm. Večja količina
padavin naj bi zavirala nastanek spodmolov zaradi hitrejšega kemičnega preperevanja
kamnin, z manjšo pa je povezano intenzivnejše mehansko razpadanje in hitrejše podrtje
stropa spodmolov. Sami imamo pomislek glede pripisovanja nastanka spodmolov območjem
z določeno količino padavin, sploh če imamo opravka z istim tipom kamnine – apnencem (pri
tem se seveda zavedamo, da se tudi med apnenci velike razlike). Smith je (1978) preučeval
spodmole v Sahari, za katero je značilno sušno puščavsko podnebje (na lokacijah, ki jih je
preučeval, pade letno manj kot 140 mm padavin), Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2017)
pa navajajo, da na območjih z manj kot 200 mm padavin spodmolov ni, oziroma se pojavljajo
le ob vodotokih (nastanek z rečno erozijo). V Slovenski Istri se spodmoli nahajajo v območju
z 900 mm do 1500 mm padavin letno, v Izraelu pa se spodmoli na območjih z več kot 900
mm padavin letno ne pojavljajo, najbolj izrazito obliko pa imajo v območjih med 550 mm in
700 mm padavin letno (Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, 2017). Pripisovati padavinam tako
velik vpliv na nastanek, tudi v navezavi z drugimi okoljskimi pogoji, kot predvidevajo
avtorji, je vprašljivo.
Z analizo mikroklimatskih značilnosti smo ugotovili, da se lokacije s spodmoli zaradi J-JZ
ekspozicije lahko tako poleti kot pozimi precej segrejejo, kar lahko spodbuja razpadanje sten.
Ker pa glede na literaturo (Smith, 1978; Kranjc, 1983; Waugh, 2000) visoke temperature
sicer ustvarjajo napetosti v kamnini, same po sebi pa ne povzročajo razpadanja sten, jih
štejemo le za enega od dejavnikov. Dejavnik, ki glede na zgoraj omenjene avtorje pomembno
pripomore k vplivu visokih temperatur na razpadanje, je vlaga. Slednja je na stenah
spodmolov prisotna, zaradi česar lahko predvidevamo, da bi na razpadanje sten lahko
vplivala kombinacija visokih temperatur in vlage, vlaga pa vpliva na preperevanje sten tudi v
zimskem obdobju. Z meritvami temperatur okolice spodmolov v zimskem času smo
ugotovili, da prihaja do padca temperatur pod 0 °C in nihanj okoli ledišča, s čimer prihaja
tudi do zmrzalnega preperevanja. V zvezi z mikroklimatskimi značilnostmi imamo kljub
meritvam zaenkrat še premalo podatkov, da bi lahko dovolj natančno razložili, kakšen je
njihov vpliv na preperevanje sten in kateri od njih ima večjo vlogo. Potrebne bi bile nadaljne
analize vpliva mikroklimatskih dejavnikov in to v povezavi z merjenjem preperevanja sten
spodmolov. Zaenkrat lahko zaključimo, da na stene spodmolov vplivajo tako visoke kot
nizke temperature v kombinaciji z vlago, in da njihovega nastanka ne moremo pripisati
izključno eksfoliaciji pod vplivom visokih temperatur, kot sta razmišljala Kunaver in Ogrin
(1992) ali nastanek povezati s točno določeno količino padavin (Shtober-Zisu, Amasha,
Frumkin, 2017).
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6.6 Nastanek spodmolov
Na podlagi preučevanj na terenu (obe lokaciji sta nam dali možnost preučiti več faz razvoja
spodmolov), naših analiz in znanja o spodmolih, ki je na voljo iz literature, predvsem
Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015), lahko naredimo morfogenetsko interpretacijo
spodmolov v Slovenski Istri.
Preučeni spodmoli nastajajo v navpičnih stenah, zgrajenih iz alveolinsko-numulitnih
apnencev. Predpogoj za njihov nastanek je tektonsko pogojen nastanek sten in lega
apnenčastih plasti v steni (Placer in sod., 2011), tj. vpad plasti v pobočje. Takšen vpad plasti
omogoča nastanek spodmolov, saj se ti ne razvijajo v nestabilnih pobočjih (Kunaver, Ogrin,
1992), drugačna lega plasti pa bi zmanjšala stabilnost stene (Earle, 2015). S tektonskim
delovanjem je pogojen tudi nastanek manjših in večjih razpok, ki vplivajo tako na
oblikovanje spodmolov kot na njihovo stabilnost (Bruthans in sod., 2014), se pa njegov vpliv
med lokacijami razlikuje – večjo vlogo ima pri Velikem Badinu (nariv, razpokanost povezana
z narivanjem (Gerkšič, 2010; Štefančič, 2012)) kot pri Steni.
Začetek nastajanja spodmolov glede na preučevanja na terenu in predhodna spoznanja iz
literature (Natek in sod., 1993; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Štefančič, 2012; ShtoberZisu, Amasha, Frumkin, 2015) pripisujemo stiku apnenčastih plasti in ne stiku apnencev s
flišem, kot so predvidevali nekateri avtorji, npr. Kunaver in Ogrin (1992). Stik plasti deluje
kot mesto manjše odpornosti kamnine za korozijske vplive (Knez, 1996), za nastanek
spodmolov pa je ključno, da sta ob stiku (nosilni leziki) prisotni apnenčasti plasti z različnimi
litološkimi lastnostmi (Knez, 1995; Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin, 2015; Klimchouk,
2017), četudi te razlike niso velike. O prisotnosti razlik v apnenčastih plasteh, ki privedejo do
nastanka spodmolov, so razmišljali že Habič in sod. (1983), Natek in sod. (1993), Grmovšek
(2001), Kunaver (2007) in Placer in sod. (2011), ki pa jih niso dokazali. Tudi sami, z izjemno
meritev mehanskih značilnosti kamnin, zaenkrat nimamo dovolj natančnih podatkov o teh
razlikah, glede na morfografske in morfostruktune analize (vezanost spodmolov na plasti) in
ugotovitve o spodmolih iz tujine (Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin, 2015) pa
predpostavljamo, da so takšne razlike prisotne tudi v apnenčastih plasteh, v katerih se začnejo
razvijati preučeni spodmoli.
Ob vdiranju vode s površine stene ob nosilni leziki v steno pride po analogiji z jamskimi
kanali (Knez, 1995) do oblikovanja začetne zajede v manj odporni apnenčasti plasti (ShtoberZisu, Amasha, Frumkin, 2015). V tej fazi razvoja spodmolov ima glavno vlogo kemično
preperevanje, ki omogoči nastanek začetne zajede ob leziki, sledi njegovega delovanja pa
smo lahko opazili v obliki razširitev nosilne lezike v stenah spodmolov. Kemično
preperevanje na stenah spodmolov sicer poteka tudi v kasnejših fazah njihovega razvoja, na
kar kažejo določene oblike v spodmolih (kanali, vdolbine), večinoma pa poteka v notranjosti
sten, na kar med drugim kaže prisotnost lehnjaka na stenah, ki je povezan z iztekanjem s
karbonatom nasičene vode iz sten. Omembo kemičnega preperevanja – korozije v povezavi s
spodmoli zasledimo pri Habiču in sod. (1983), Natku in sod. (1993), Gerkšič (2010) in
Placerju in sod. (2011), ki ga navajajo kot enega od procesov nastanka in preoblikovanja
spodmolov, niso pa ga šteli kot ključnega v začetni fazi nastanka spodmolov.
Glavno preperevanje, ki v nadaljnih fazah razvoja poteka na stenah spodmolov, je mehansko,
s katerim prihaja do rasti spodmolov v steno. Kot glavni proces oblikovanja spodmolov ga
štejejo tudi Shtober-Zisu, Amasha in Frumkin (2015). Mehansko preperevanje, ki ga v
spodmolih v Slovenski Istri omenjajo številni avtorji (Habič in sod., 1983; Kunaver, Ogrin,
1992; 1993; Natek in sod., 1993, Grmovšek, 2001; Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011) in se
kaže v razpadanju kamnine v oglatih kosih, večjih in manjših luskah ter drobnih prašnih
delcih, poteka v vseh delih spodmolov (dno, zadnja stena, strop). V drobnih razpokah, ki na
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površini kamnine nastajajo s preperevanjem, se zadržuje vlaga, prah, naseljujejo jih
organizmi in nastaja humus, vse to pa razpoke širi in v končni fazi privede do odloma dela
stene. Preperevanje predvidoma poteka pod vplivom tako visokih temperatur (J-JZ
ekspozicija sten in posledična osončenost (Habič in sod., 1983; Kunaver, Ogrin, 1992;
Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011), kot nizkih temperatur (zmrzalno preperevanje – Habič
in sod., 1983; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011) ter vlage
v steni (Smith, 1978; Kunaver, 2007; Gerkšič, 2010; Mol, Viles, 2010; 2011; Shtober–Zisu,
Amasha, Frumkin, 2015), ki spodbuja razpadanje pod vplivom temperatur, smo pa z našo
raziskavo kljub meritvam visokih in nizkih temperatur (potrdili smo, da v spodmolih prihaja
tudi do zmrzalnega preperevanja) zaenkrat pridobili premalo podatkov, da bi lahko dovolj
dobro pojasnili, koliko kateri od teh dejavnikov vpliva na stene. Zagotovo vemo le, da
nastanka spodmolov ne moremo pripisati eksfoliaciji, povezani z visokimi temperaturami
(Kunaver, Ogrin, 1992). Na intenzivnejše razpadanje sten lahko vpliva tudi poškodovanost
kamine, povezana z delovanjem tektonskih dejavnikov, kar velja za primer spodmolov na
Velikem Badinu, za Steno pa ne. Pri mehanskem preperevanju, kot že omenjeno, sodelujejo
tudi organizmi, ki naseljujejo pod vplivom preperevanja načete sten, s čimer pripomorejo k
njihovemu razpadanju (Placer in sod., 2011), stene pa preoblikujejo tudi z biokorozijo. Hkrati
s sodelovanjem pri preperevanju organizmi na stene delujejo tudi zaščitno, tako s tvorjenjem
skorij (Mol, Viles, 2011) – tintenstriche, kot s sodelovanjem pri odlaganju lehnjaka. Lehnjak
(v predhodnih raziskavah spodmolov opisan kot siga, primer Habič in sod. (1983)), se v
spodmolih odlaga v tako v tankih slojih z izhajanjem CO2, kot v obliki lehnjakastih kapnikov
s sodelovanjem organizmov, za razliko od primerov iz tujine (Shtober-Zisu, Amasha,
Frumkin, 2015) pa se ne odlaga v spodmolih s severno ekspozicijo, saj je ekspozicija
spodmolov J-JZ. Prisotnost lehnjaka začasno zaščiti stene pred nadaljnim razpadanjem, saj
procesi razpadanja najprej vplivajo nanj (Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin, 2015), na matično
kamnino pa vplivajo šele z njegovo odstranitvijo. Lehnjak tako kot matična kamnina razpada,
ponavadi v večjih kosih (lehnjakasti kapniki), ali pa se tanko luska.
Poleg kemičnega in mehanskega preperevanja v spodmolih zasledimo tudi delovanje
denudacijskih procesov (Habič in sod., 1993; Kunaver, Ogrin, 1992; Natek in sod., 1993;
Gerkšič, 2010) – odnašanje preperelega materiala s ploskovnim delovanjem vode in po
plitvih kanalih, s kapljanjem in najverjetneje tudi vetrom. Zasledimo tudi sledi delovanja
graviklastičnih procesov – odlomi delov sten nad spodmoli, v primeru Stene podrtje stropa, in
odnašanje preperelega materiala iz spodmolov pod vplivom gravitacije.
Spodmoli se ob prisotnosti vodoravnih lezik razvijajo v širino (Gams, 2004), pri poglabljanju
v steno pa sledijo naklonu plasti (dokazano s 3D modelom). Rast spodmolov v steno poteka
pod nadzorom nezveznosti (lezike in razpoke), ob katerih se ustvari območje z nizkim
nivojem napetosti, ki pospeši odnašanje materiala iz stene ob nezveznosti (Bruthans in sod.,
2014). Pri odnašanju materiala iz sten prihaja do večanja spodmola, pri čemer se ta zajeda v
steno tako, da zavzame najbolj stabilno obliko (Bruthans in sod., 2014). Ob razvoju ob leziki
in navpični/poševni razpoki se oblikujejo stranske stene, spodmol pa ima zaobljene tako
robove kot zadnjo steno – konkavna oblika (veliki spodmoli, nekateri manjši spodmoli in
manjše zajede na Velikem Badinu). Ob odsotnosti razpoke pa spodmoli pri rasti v steno
ohranjajo enakomerno konkavno obliko (manjši spodmoli na Velikem Badinu in spodmol
Stena). Obe navedeni obliki spodmolov pri svoji rasti v steno ohranjata razmerje med višino
in globino, izjema so le zajede v obliki solz na Velikem Badinu, ki predstavljajo predhodno
fazo razvoja spodmolov, kjer je pod vplivom razpoke višina večja od globine. Spodmole
glede na dimenzije (večji, manjši), ne štejemo za starejše in mlajše, kot sta razmišljala
Kunaver in Ogrin (1992), saj ne vemo, kako intenzivni so procesi preoblikovanja, pripišemo
pa jim lahko le predhodno/kasnejšo stopnjo razvoja. Z rastjo spodmolov v steno naraščajo
napetosti v njihovih stenah, kar zmanjšuje intenzivnost razpadanja (Bruthans in sod., 2014).
128

Upočasnjeno preperevanje in rast v steno še vedno poteka (Grmovšek, 2001) vse do končne
faze, ko stene spodmola ne zdržijo več teže stropa in pride do njegove porušitve (porušitev
videna na delu spodmola Stena). Porušitev stropa naj bi spodbudila nov cikel nastajanja
spodmolov, celoten proces pa je del umikanja pobočij (Shtober-Zisu, Amasha, Frumkin,
2015).
Nastanek spodmolov povezujemo s kombinacijo kemičnega in mehanskega preperevanja, pri
njihovem razvoju pa sodelujejo tudi denudacijski in graviklastični procesi. Pogoj za nastanek
spodmolov so navpične apnenčaste stene, z vpadom plasti v pobočje, spodmoli pa začnejo
nastajati na stiku dveh apnenčastih plasti (nosilni leziki) z različnimi litološkimi
značilnostmi. V začetni fazi razvoja spodmolov ima glavno vlogo kemično preperevanje, s
katerim ob leziki nastane začetna zajeda, v naslednji fazi pa glavno vlogo prevzame
mehansko preperevanje, ki spodmole oblikuje s sledenjem nezveznostim (lezikam,
razpokam) v kamnini vplivom notranjih napetosti (Bruthans in sod., 2014). Hkrati z
razpadnjem sten v spodmolih prihaja tudi do odlaganja lehnjaka, ki deluje zaščitno, saj
procesi preperevanja najprej vplivajo nanj, na stenah pa so prisotni organizmi, ki jih lahko
ščitijo pred razpadanjem (tvorba skorij, sodelovanje pri odlaganju lehnjaka), ali pa pri njem
sodelujejo (naseljevanje preperelih delov sten, biokorozija). Rast spodmolov v steno
prekinejo graviklastični procesi, zaradi katerih v končni fazi razvoja spodmolov pride do
porušitve stropa spodmolov.
Dodatni dejavniki, ki poleg litoloških in strukturnih lahko vplivajo na preoblikovanje
spodmolov so klimatski (visoke in nizke temperature, vlažnost), za slednje pa zaenkrat
nimamo dovolj podatkov, da bi lahko dovolj dobro razložili njihov vpliv na preperevanje
sten. Tako ostaja odprto tudi vprašanje, če so se spodmoli oblikovali pod vplivom
hladnejšega podnebja v preteklosti kot predvidevajo Habič in sod. (1983), Grmovšek (2001)
in Kunaver (2007).
Ugotovili smo, da so se domneve o nastanku predhodnih raziskovalcev spodmolov v
precejšnji meri izkazale kot pravilne, tudi z vidika, da so nastanek spodmolov povezovali s
hkratnim delovanjem več procesov pod vplivom več dejavnikov. Avtorji paradigem o
nastanku spodmolov z mehanskim preperevanjem, korozijo in denudacijo so Habič in sod.
(1983), Natek in sod. (1993) in Placer in sod. (2011). Slednji tudi organizmom pripišejo
vlogo pri oblikovanju spodmolov. Vsi omenjeni avtorji kot pomemben dejavnik nastanka
navajajo litološke značilnosti, Habič in sod. (1983) in Natek in sod. (1993) pa omenjajo tudi
navezavo spodmolov na apnenčaste plasti in razpoke. Gerkšič (2010) razmišlja enako glede
procesov, ne poudarja pa litoloških značilnosti. Grmovšek (2001) po drugi strani litološke in
strukturne značilnosti (lezike) šteje za pomembne, ne omenja pa korozije in denudacije,
navede pa možnost oblikovanja spodmolov z delovanjem notranjih napetosti v kamnini. Tudi
drugi avtorji (z izjemo Orožen Adamiča (1980) in Gogale (2007)) so podobno razmišljali, v
svoje paradigme o nastanku pa niso vključili kakšnega procesa ali dejavnika, ali pa so bili
osredotočeni na enega izmed njih in tako niso poudarjali drugih (Kunaver, Ogrin, 1992;
1993; Štefančič, 2012). Kot neustrezne so se za nastanek preučevanih spodmolov izkazale le
paradigme o nastanku z abrazijo (Orožen Adamič, 1980), rečno erozijo (Orožen Adamič,
1980; Gogala, 2007) in odprtjem nekdanjih jamskih prostorov (Gogala, 2007).
Preučeni spodmoli so reliefna oblika, ki ne nastaja z delovanjem le enega procesa (kar bi
veljajo v primeru nastanka z rečno erozijo ((Orožen, Adamič, 1980; Gogala, 2007), abrazijo
(Orožen, Adamič, 1980), ali z visokimi temperaturami povezano eksfoliacijo (Kunaver,
Ogrin, 1992)), ampak je za njihov nastanek potreben preplet različnih procesov in
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dejavnikov. Sodijo med spodmole, ki nastajajo s sodelovanjem več procesov, takšen primer
spodmolov pa so predhodno preučili Shtober–Zisu, Amasha in Frumkin (2015). Zaradi
sodelovanja različnih procesov pri njihovem nastanku jih lahko štejemo za poligenetsko
reliefno obliko. Vsi preoblikovalni procesi trenutno potekajo tako v večjih kot manjših
spodmolih, kar pomeni, da ne gre za reliktno reliefno obliko, ki bi se razvijala v nekem
drugem času, ampak se razvijajo tukaj in zdaj.
Pri vprašanju poligeneze spodmolov, torej da predstavljajo isto obliko, ki je nastala z
delovanjem različnih procesov, lahko pri primerjavi preučenih spodmolov v Slovenski Istri
zaključimo, da to drži, saj kljub temu da nastajajo tako v istem tipu kamnine (alveolinskonumulitni apnenci) kot v istem tipu podnebja (submediteransko podnebje), se procesi
oblikovanja delno razlikujejo. Med spodmoli na Velikem Badinu in spodmolom v Steni
namreč obstajajo določene razlike – vpliv tektonskega delovanja na Velikem Badinu, različne
dimenzije in različno oblikovanje zaradi prisotnosti nezveznosti (navpična razpoka – velja za
nekatere spodmole na Velikem Badinu), v obeh primerih pa gre za nastanek s sodelovanjem
kemičnega in mehanskega preperevanja, denudacije in graviklastičnih procesov. Iz preučenih
primerov spodmolov v Slovenski Istri pa seveda ne moremo sklepati, da vsi spodmoli
nastajajo na enak način. Že na istrskem polotoku lahko vidimo, da se pojavljajo spodmoli
različnega nastanka – tip spodmolov, ki smo ga mi preučevali, tip, ki je (najverjetneje)
povezan z rečnim delovanjem (spodmoli v soteski Mirne, ob potoku Paganja), tip, ki je
povezan z bližino slapov (spodmoli pri slapovih Copot, Sopot in Benkovski slap). Tudi iz
literature že vemo, da nastanek spodmolov povezujejo z različnimi procesi: speleogenezo s
hidrotermalno vodo (Klimchouk in sod., 2017), odprtjem nekdanjih jamskih prostorov
(Waterstrat in sod., 2011), rečno erozijo (Leach, 1924), votlinastim preperevanjem – štejejo
jih za tafone (Mol, Viles, 2010; 2011) in z erozijo prenikajoče vode (Smith, 1978). Spodmoli
v splošnem predstavljajo poligenetsko obliko, preučeni primeri iz Slovenske Istre pa to tudi
potrjujejo, saj so dokaz, da so načini nastanka spodmolov lahko različni.
Pojasnili smo tudi nejasnosti glede razlikovanja med tafoni in spodmoli. Navedli smo razlike
med eno in drugo reliefno obliko, sedaj pa jim lahko dodamo še eno, in sicer povezavo z
nezveznostmi v stenah. Sicer je ena od oblik tafonov – tafoni na podnožju, lahko povezana z
nezveznostmi, druge oblike tafonov pa niso. Navezava na nezveznosti še dodatno potrjuje
ugotovitve predhodnih raziskovalcev (Kunaver, Ogrin, 1992; 1993; Natek in sod., 1993;
Kunaver, 2007) kot tudi naše lastne (Ozis, 2014), da spodmoli v Slovenski Istri niso tafoni.

7 Zaključek
V disertaciji smo preučili spodmole v Slovenski Istri. Kot spodmole smo opredelili vdolbine
v navpičnih stenah pod previsi, ki navadno ne dosegajo dimenzij jam, njihova širina pa je
večja od globine. V celoti so izpostavljeni zunanjim vplivom. Iz preučevanja smo tako
izločili previse oziroma strehe, ki nastajajo ob narivni ploskvi ali pa ob stiku različnih kamnin
(apnenec-fliš). Spodmoli se pojavljajo na številnih lokacijah, tako v stenah Kraškega roba stene zatrepne doline Mišja peč in zatrepne doline pri Ospu, stene v bližini vasi Črni Kal,
Predloka, Loka, Bezovica (stena Verlovc), Podpeč, Zanigrad (stena Štrkljevica), Zazid,
Kubed, Rakitovec (stene pod Kavčičem) in Sočerga (Veliki Badin) kot v dolini reke
Dragonje (spodmol Stena). Spodmole smo detajlno preučili na dveh lokacijah – Veliki Badin
in Stena v dolini Dragonje.
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Preučevanje spodmolov je temeljilo na pregledu in kritičnem ovrednotenju dosedanje
literature o spodmolih, na morfografski, morfometrični (analiza 3D modela spodmolov) in
morfostrukturni analizi spodmolov (analiza mehanskih značilnosti kamnin, analiza
geokemičnih značilnosti kamnin, analiza poroznosti kamnin), po katerih smo lahko naredili
tipizacijo spodmolov, in analizi mikroklimatskih značilnosti lokacij s spodmoli, dodatno smo
opravili analizo kemičnih lastnosti vode v spodmolih. Na podlagi opravljenih analiz smo
naredili morfogenetsko interpretacijo spodmolov.
S pregledom literature smo ugotovili, da ne obstaja enotna definicija pojma spodmol, da so
spodmoli na splošno slabo raziskana reliefna oblika, saj geomorfološka literatura, ki jih
obravnava, ni številčna. Nastanek spodmolov po svetu povezujejo z različnimi procesi, ker pa
imajo spodmoli podobne morfografske značilnosti, jih lahko štejemo za poligenetske reliefne
oblike. Za spodmole v Slovenski Istri imamo primerjalno z majhnim številom literature o
spodmolih o svetu na voljo kar precej raziskav, razlika s primeri iz tujine pa je, da njihov
nastanek do sedaj še ni bil pojasnjen, obstajale pa so številne paradigme o njihovem
nastanku. Ugotovili smo tudi, da so za spodmole na Velikem Badinu obstajale številne
predhodne raziskave, za spodmol v Steni pa raziskav praktično ni bilo na voljo.
Z morfografsko analizo spodmolov smo ugotovili, da imajo preučeni spodmoli določene
skupne značilnosti: poleg konkavne oblike in posameznih sestavnih delov (dno, zadnja stena,
strop) tudi sledenje določeni leziki v steni in poglabljanje v steno ob njej, če obstaja
navpična/poševna razpoka pa oblikovanje tudi ob tej (nastanek stranskih sten), torej navezava
na nezveznosti v kamnini, prisotnost mehanskega preperevanja na stenah (oglati kosi
kamnine, luskanje) in delovanja organizmov na stene (skorje, odlaganje lehnjaka). Te
morfografske značilnosti se ujemajo z značilnostmi spodmolov po svetu (oblika, navezava na
nezveznosti, procesi preperevanja - luskanje, delovanje organizmov) in potrjujejo
predvidevanja in ugotovitve predhodnih raziskovalcev o spodmolih v Slovenski Istri.
Z morfometrično analizo spodmolov smo ugotovili, da so preučeni spodmoli kljub različnim
velikostim glede na razmerje med dimenzijami bolj ali manj enakomerno oblikovani podobno kot v globino se v steno zajedajo tudi v višino (Veliki Badin) oz. pri rasti ohranjajo
razmerje med višino in globino (Stena). Slednje povezujemo z razvojem z delovanjem
notranjih napetosti v kamnini (Bruthans in sod., 2014), pri čemer se ohranja najbolj stabilna
oblika spodmola. Razmerje med dimenzijami (višina – globina) ne velja za zajede v obliki
solz na Velikem Badinu, ki imajo višino večjo kot globino, kar pa je povezano z njihovim
vertikalnim razvojem ob navpični/poševni razpoki. Glede na morfometrične značilnosti v
povezavi z morfografskimi značilnostmi lahko tem zajedam pripišemo predhodno fazo
razvoja kot drugim spodmolom na Velikem Badinu. S prihodnjim razvojem se bo
predvidoma razmerje med višino in globino približalo ostalim spodmolom na Velikem
Badinu, saj bo glavni vpliv na razvoj prevzela lezika, ne moremo pa trditi, da so veliki
spodmoli starejšega nastanka kot zajede, saj ne vemo, kako intenzivni so procesi
preoblikovanja. Tudi drugačna oblika spodmola Stena postavlja pod vprašaj ideje o povezavi
oblike s starostjo spodmolov.
Z morfostrukturno analizo spodmolov smo ugotovili, da tektonski dejavniki prvenstveno
vplivajo na nastanek navpičnih sten in njihovo nagnjenost v steno (vpad plasti v pobočje), ki
omogoča razvoj spodmolov, saj se ti v nestabilnih pobočjih ne razvijajo. Tektonski vpliv se
med lokacijami s spodmoli razlikuje – v primeru Velikega Badina je večji kot v primeru
Stene. Na Velikem Badinu z njim povezujemo oblikovanje določenih spodmolov nad
narivom in drobno razpokanost kamnin v spodmolih. Pomembno vlogo pri nastanku
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spodmolov imajo litološke značilnosti kamnin. Z našimi raziskavami sicer nismo pridobili
dovolj natančnih podatkov, ki bi omogočali dovolj dobro razlago njihovega vpliva (različna
poroznost, topnost kamnine v posameznih delih spodmola), glede na rezultate meritev
mehanskih značilnosti kamnin in ugotovitve iz literature (Knez, 1995; Shtober-Zisu, Amasha,
Frumkin, 2015) pa litološkim razlikam med posameznimi deli spodmola pripisujemo
pomemben vpliv na nastanek. Pomembno vlogo imajo tudi strukturne značilnosti sten, v
katerih se nahajajo spodmoli. Lezike glede na literaturo in analize 3D modela predstavljajo
ključen strukturni element, saj se ob njih (s predpogojem razlik v litoloških značilnostih)
začne zajedanje spodmolov v steno – vdiranje vode v steno ob nosilni leziki in nastanek
začetne zajede. Lezike tudi nadzirajo oblikovanje spodmolov, saj z delovanjem notranjih
napetosti v stenah prihaja do odnašanja materiala ob njih, poleg tega je oblika in rast
spodmolov vezana na njihov vodoraven položaj (Gams, 2004). Drug pomemben strukturni
element so razpoke. V stene spodmolov dovajajo vodo, kar vpliva na vlažnost sten v
spodmolih, njihova prisotnost vpliva na (ne)stabilnost sten - manjše razpoke (povezani bloki)
v kamnini omogočajo večjo stabilnost z delovanjem notranjih napetosti (Bruthans in sod.,
2014), večje razpoke v stropu pa spodbujajo podiranje spodmolov, hkrati pa razpoke tako kot
lezike vplivajo na oblikovanje spodmolov (razvoj stranskih sten). Glavno vlogo za nastanek
spodmolov pripisujemo lezikam, razpoke pa so pomemben strukturni element pri njihovem
razvoju.
Spodmole smo na podlagi preučevanj razdelili v različne tipe, ki jih določajo njihove
dimenzije, prisotnost stranskih sten in razpoke nad stropom:
-

tip 1 - višina spodmola podobna globini, širina dvakratnik višine oz. globine,
prisotnost stranskih sten in navpične/poševne razpoke nad stropom
tip 2 - višina spodmola podobna globini, širina dvakratnik (oz. blizu) višine oz.
globine, ni prisotnosti stranskih sten in razpoke
tip 3 - višina spodmola podobna globini, širina večja od dvakratnika višine oz. globine
tip 4 - višina spodmola večja od globine, širina na vrhu manjša od širine spodaj,
prisotnost razpoke
tip 5 - višina spodmola tri- do štirikratnik globine, širina večja od dvakratnika višine,
ni prisotnosti stranskih sten

Tipi 1 do 4 predstavljajo spodmole na Velikem Badinu, tip 5 pa predstavlja spodmol v Steni.
Z analizo mikroklimatskih značilnosti smo ugotovili, da se lokacije s spodmoli zaradi J-JZ
ekspozicije lahko tako poleti kot pozimi precej segrejejo, kar lahko spodbuja razpadanje sten.
Ker pa glede na literaturo (Smith, 1978; Kranjc, 1983; Waugh, 2000) visoke temperature
sicer ustvarjajo napetosti v kamnini, same po sebi pa ne povzročajo razpadanja sten, jih
štejemo le za enega od dejavnikov. Dejavnik, ki glede na zgoraj omenjene avtorje pomembno
pripomore k vplivu visokih temperatur na razpadanje, je vlaga. Slednja je na stenah
spodmolov prisotna, zaradi česar lahko predvidevamo, da bi na razpadanje sten lahko
vplivala kombinacija visokih temperatur in vlage, vlaga pa vpliva na preperevanje sten tudi v
zimskem obdobju. Z meritvami temperatur okolice spodmolov v zimskem času smo
ugotovili, da prihaja do padca temperatur pod 0 °C in nihanj okoli ledišča, s čimer prihaja
tudi do zmrzalnega preperevanja. V zvezi z mikroklimatskimi značilnostmi imamo kljub
meritvam zaenkrat še premalo podatkov, da bi lahko dovolj natančno razložili, kakšen je
njihov vpliv na preperevanje sten in kateri od njih ima večjo vlogo. Potrebne bi bile nadaljne
analize vpliva mikroklimatskih dejavnikov in to v povezavi z merjenjem preperevanja sten
spodmolov. Zaenkrat lahko zaključimo, da na stene spodmolov vplivajo tako visoke kot
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nizke temperature v kombinaciji z vlago, in da njihovega nastanka ne moremo pripisati
izključno eksfoliaciji pod vplivom visokih temperatur kot sta razmišljala Kunaver in Ogrin
(1992).
Kljub določenim razlikam v izoblikovanosti, so mehanizmi nastanka in razvoja pri spodmolih
enaki. Nastajati začnejo v navpičnih stenah z vpadom plasti v pobočje, pri čemer se njihov
razvoj začne na stiku apnenčastih plasti (lezika) z različnimi litološkimi lastnostmi, nastajajo
pa s kombinacijo kemičnega in mehanskega preperevanja, pri čemer do raztapljanja in
razpadanja kamnin prihaja na površju ali malo pod njim. Pri njihovem razvoju sodelujejo tudi
denudacijski in graviklastični procesi. V začetni fazi ima glavno vlogo kemično preperevanje,
zaradi katerega ob prisotnosti vode, ki vdira v steno, pride do nastanka začetne zajede na
stiku plasti (nosilna lezika). V naslednji fazi razvoja glavno vlogo prevzame mehansko
preperevanje, ki spodmole oblikuje s sledenjem nezveznostim v kamnini – tako lezikam kot
razpokam (če so prisotne). Spodmoli v steno rastejo z delovanjem notranjih napetosti
(Bruthans in sod., 2014), zaradi katerih med rastjo v steno ohranjajo obliko, ki je najbolj
stabilna. Če se oblikujejo izključno ob lezikah, je to konkavna oblika v prerezu, če pa se
izoblikujejo ob lezikah v kombinaciji z navpično (poševno) razpoko, pa je to konkavna
oblika v prerezu skupaj z zaobljenimi stenami na robu. Hkrati ob razvoju ob nezveznostih se
v steno poglabljajo pod enakim kotom kot v pobočje vpadajo plasti.
Z mehanskim preperevanjem nastajajo v stenah spodmolov drobne razpoke, pod katerimi se
zadržuje vlaga, prah, naseljujejo jih organizmi in nastaja humus, kar razpoke širi in v končni
fazi privede do odloma dela stene. Stene razpadajo v oglatih kosih, večjih in manjših luskah
ter drobnih prašnih delcih. Preperevanje predvidoma poteka pod vplivom tako visokih
temperatur (J-JZ ekspozicija sten in posledična osončenost (Habič in sod., 1983; Kunaver,
Ogrin, 1992; Gerkšič, 2010; Placer in sod., 2011), kot nizkih temperatur (zmrzalno
preperevanje – Habič in sod., 1983; Grmovšek, 2001; Kunaver, 2007; Gerkšič, 2010; Placer
in sod., 2011) ter vlage v steni (Smith, 1978; Kunaver, 2007; Gerkšič, 2010; Mol, Viles,
2010; 2011; Shtober–Zisu, Amasha, Frumkin, 2015), ki spodbuja razpadanje pod vplivom
temperatur. Na intenzivnejše razpadanje sten lahko vpliva tudi poškodovanost kamine,
povezana z delovanjem tektonskih dejavnikov, kar velja za primer spodmolov na Velikem
Badinu, za Steno pa ne. Pri mehanskem preperevanju sodelujejo tudi organizmi, ki
naseljujejo pod vplivom preperevanja načete sten, s čimer pripomorejo k njihovemu
razpadanju (Placer in sod., 2011), imajo pa organizmi tudi zaščitno vlogo – tvorjenje skorij
(tintenstriche) in sodelovanje pri odlaganju lehnjaka na stenah, ki začasno zaščiti stene pred
razpadanjem. Prepereli kosi iz sten odpadajo z gravitacijo, odnaša pa jih mezenje ali stekanje
vode po stenah, prašnat material verjetno odnaša tudi veter. Spodmoli se sicer pod vplivom
notranjih napetosti v kamnini ob razvoju ob nezveznosti razvijajo v smeri najbolj stabilne
oblike, ker pa preperevanje ni zaustavljeno, rastejo v steno vse do trenutka, ko strop ne zdrži
več lastne teže in se podre. Podrtje stropa lahko spodbudi nov cikel nastanka spodmolov,
celotno dogajanje pa je del večjega procesa umikanja pobočij (Shtober–Zisu, Amasha,
Frumkin, 2015).
S svojo raziskavo smo dopolnili in nadgradili obstoječe znanje o spodmolih v Slovenski Istri,
naše delo pa predstavlja tudi prispevek k vedenju o spodmolih na splošno, saj ti zaenkrat še
vedno ostajajo reliefna oblika, o kateri vsaj na geomorfološkem področju ni na voljo veliko
raziskav. Vseeno pa v povezavi s spodmoli v Slovenski Istri ostajajo odprta določena
vprašanja: litološke razlike med plastmi (poroznost, topnost kamnin) v stenah spodmolov,
vpliv vlage v povezavi s temperaturami na stene spodmolov, intenzivnost preperevanja sten
in odnašanja materiala iz spodmolov, prisotnost nenasičene vode v spodmolih, ki preoblikuje
stene spodmolov, razpokanost sten v notranjosti spodmolov, ki vpliva na pretakanje vode v
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steni in iztekanje iz sten, potencialni vpliv hladnejšega podnebja na nastanek spodmolov in
starost spodmolov ter lehnjakastih kapnikov, ki bi nam dala infomacije, koliko časa imajo
stene spodmolov določeno obliko. Z dodatnimi raziskavami bomo lahko še bolje razumeli
mehanizme nastanka in razvoja spodmolov v Slovenski Istri, s tem pa znanje uporabili tudi za
podobne primere spodmolov po svetu.

8 Povzetek
Spodmoli so vdolbine v navpičnih stenah pod previsi, ki navadno ne dosegajo dimenzij jam,
njihova širina pa je večja od globine. V celoti so izpostavljeni zunanjim vplivom. V
Slovenski Istri se pojavljajo na številnih lokacijah. Najdemo jih v stenah, zgrajenih iz
paleocenskih in eocenskih alveolinsko-numulitnih apnencev, tako na območju Kraškega roba,
ki predstavlja podrivni pas Jadransko-Apulijskega predgorja pod Zunanje Dinaride (stene
zatrepne doline Mišja peč in zatrepne doline pri Ospu, stene v bližini vasi Črni Kal, Predloka,
Loka, Bezovica - stena Verlovc, Podpeč, Zanigrad - stena Štrkljevica, Zazid, Kubed,
Rakitovec - stene pod Kavčičem, in Sočerga - Veliki Badin) kot v dolini reke Dragonje, ki ni
del podrivnega pasu (spodmol Stena). Podnebje območja je submediteransko, spodmoli imajo
povečini J-JZ ekspozicijo, njihove stene pa prekrivajo številni lehnjakasti kapniki. Za
spodmole so predhodno obstajale različne paradigme o njihovem nastanku. Naš namen je bil
izvedeti več o spodmolih in procesih nastajanja in preoblikovanja, s tem pa tudi preveriti, če
lahko govorimo o spodmolih kot poligenetski reliefni obliki. Spodmole smo detajlno preučili
na dveh lokacijah – Veliki Badin in Stena v dolini Dragonje.
Preučevanje spodmolov je temeljilo na pregledu in kritičnem ovrednotenju dosedanje
literature o spodmolih, na morfografski, morfometrični (analiza 3D modela spodmolov) in
morfostrukturni analizi spodmolov (analiza mehanskih značilnosti kamnin, analiza
geokemičnih značilnosti kamnin, analiza poroznosti kamnin), po katerih smo lahko naredili
tipizacijo spodmolov, in analizi mikroklimatskih značilnosti lokacij s spodmoli, dodatno smo
opravili analizo kemičnih lastnosti vode v spodmolih. Na podlagi opravljenih analiz smo
naredili morfogenetsko interpretacijo spodmolov.
Vsi spodmoli imajo določene skupne značilnosti, med katerimi je konkavna oblika v prerezu,
sestavljeni pa so iz treh delov: dna, zadnje stene in stropa. Na vseh treh delih je prisotno
mehansko razpadanje kamnine, ki lahko razpada v oglatih kosih in večjih luskah (dno in
strop) ali v tankih luskah (zadnja stena in deli na dnu, prekriti z lehnjakom), preperel material
pa je lahko tudi čisto droben (prah). Na stenah se pojavljajo tintenstriche in lehnjak. Tako
skorje kot lehnjak stene ščitijo pred razpadanjem. Zgornji del sten za razliko od dna in zadnje
stene razpada s podiranjem skal in skalnih blokov. V zgornjem in spodnjem delu sten, kjer
niso prisotne tintenstriche, zasledimo tipične korozijske oblike (škavnice, žlebiče), znotraj
spodmolov pa najdemo tudi sledi biokorozije.
Spodmoli v stenah sledijo točno določeni liniji, ki predstavlja leziko, ob kateri se začne
njihov razvoj. Lezike vplivajo tudi na obliko spodmolov, saj je njihova lega glede na steno
vodoravna, spodmoli pa se ob njih razvijajo v širino. Pri nekaterih spodmolih se pojavlja
povezava z navpično/poševno razpoko, zaradi katere prihaja do razvoja stranskih sten
spodmolov. Spodmole smo na podlagi preučevanj razdelili v različne tipe, ki jih določajo
njihove dimenzije, prisotnost stranskih sten in razpoke nad stropom. Kljub določenim
razlikam v oblikovanosti, so mehanizmi nastanka in razvoja pri spodmolih enaki.
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Na podlagi preučevanj lahko naredimo morfogenetsko interpretacijo spodmolov: spodmoli
začnejo nastajati na stiku apnenčastih plasti z različnimi litološkimi značilnostmi, pri čemer
je ena od plasti manj odporna na preperevanje. Procesi nastanka predstavljajo kombinacijo
kemičnega preperevanja in mehanskega preperevanja, pri čemer do raztapljanja in razpadanja
kamnin prihaja na površju ali malo pod njim. Pri njihovem razvoju sodelujejo tudi
denudacijski in graviklastični procesi. V začetni fazi z vdorom vode v steno in kemičnim
preperevanjem na stiku plasti (nosilna lezika) nastane začetna zajeda, razvoj spodmolov pa se
nadaljuje z mehanskim preperevanjem, ki s sledenjem nezveznostim v kamnini (lezikam in
razpokam) oblikuje spodmole. Preperevanje poteka pod vplivom različnih dejavnikov:
prisotnost organizmov, JZ-J ekspozicija in klimatski dejavniki (visoke in nizke temperature,
vlaga). Pod vplivom omenjenih dejavnikov nastajajo v stenah spodmolov drobne razpoke,
pod katerimi se zadržuje vlaga, prah, naseljujejo jih organizmi in nastaja humus, kar razpoke
širi in v končni fazi privede do odloma dela stene. Prepereli kosi iz sten odpadajo z
gravitacijo, odnaša pa jih mezenje ali stekanje vode po stenah, prašnat material pa verjetno
odnaša tudi veter. Hkrati z razpadnjem sten v spodmolih prihaja tudi do akumulacije
lehnjaka, ki začasno zaščiti stene pred nadaljnjim razpadanjem.
Spodmoli v steno rastejo z delovanjem notranjih napetosti v kamnini, zaradi česar ohranjajo
obliko, ki je najbolj stabilna. Če se oblikujejo izključno ob lezikah, je to konkavna oblika v
prerezu, če pa se izoblikujejo ob lezikah v kombinaciji z navpično (poševno) razpoko, pa je
to konkavna oblika v prerezu skupaj z zaobljenimi stenami na robu. Hkrati ob razvoju ob
nezveznostih se v steno poglabljajo pod enakim kotom kot v pobočje vpadajo plasti.
Spodmoli se sicer razvijajo v smeri najbolj stabilne oblike, ker pa preperevanje ni
zaustavljeno, rastejo v steno vse do trenutka, ko strop ne zdrži več lastne teže in se podre.
Podrtje stropa lahko spodbudi nov cikel nastanka spodmolov, celotno dogajanje pa je del
večjega procesa umikanja pobočij.
Naša raziskava je bila usmerjena v izbrane spodmole Slovenske Istre. Na osnovi uporabljenih
metod smo uspeli interpretirati procese njihovega nastanka in preoblikovanja. Izbrane metode
se izkazale kot primerne za analizo in tipizacijo spodmolov. Ker so rezultati raziskave
pokazali, da v sorodnih okoljih delujejo različni procesi, bodo potrebne tudi analize
spodmolov v drugačnih okoljih. Naši rezultati so prinesli določene nove ugotovitve, ki jih bo
potrebno s prihodnjimi raziskavami spodmolov nadgraditi. Z raziskavo smo pokazali, da se
naša metoda lahko aplicira na drugačna klimatska, reliefna in geološka okolja, kjer se
pojavljajo spodmoli, kar pomeni, da jo bomo tako mi kot tudi drugi raziskovalci lahko
uporabili za prihodnje raziskave spodmolov.

9 Summary
Rock shelters (or abris), are indentations formed in rock faces/cliffs, which usually do not
reach the dimensions of the caves, and their width is larger than their depth. They are fully
exposed to exterior environmental influences. In Slovenian Istria these landforms occur in
numerous locations. They are formed in rock faces, which represent alveoline-nummulitic
limestone outcrops, either as part of subthrusting belt of Adriatic-Apulian foreland
underneath External Dinarides - Karst edge (steephead valley Mišja peč, rock faces near
villages Črni Kal, Predloka, Loka, Bezovica - rock face Verlovc, villages Podpeč, Zanigrad rock face Štrkljevica, villages Zazid, Kubed, Rakitovec - rock face under Kavčič, and
Sočerga - Veliki Badin) or as part of the undeformed part of the foreland - Dragonja river
valley (rock shelter Stena). The climate of the area is sub-Mediterranean, most of the rock
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shelters are facing towards South and Southwest direction, and on the walls and roofs of rock
shelters numerous tufaceous speleothems can be found. In the literature, the origin of rock
shelter formation was described by several different processes. Our plan was to make a
detailed study of rock shelters’ characteristics and processes, with intent to present their
formation, and thus to check if they can be considered as a polygenetic landform. The two
locations we studied in detail were rock shelters of Veliki Badin (Karst edge) and rock
shelters of Stena (Dragonja Valley).
The methodology of the research was based on morphographic, morphometric (rock shelters'
3D model analysis) and morphostructural analysis (analysis of mechanical rock properties,
analysis of geochemical rock properties, analysis of rock porosity), which served as a basis
for rock shelter typization, microclimatic analysis of rock shelter locations, and additional
water chemistry analysis of water sampled in rock shelters. Based on previous analyses
morphogenetic interpetation of rock shelters was done.
All rock shelters have certain common features, among which is the concave shape in crosssection, and are consisting of three parts: the floor, the back wall (cavity) and the roof. In all
three parts mechanical weathering of the rock can be observed. Rock disintegrates into square
pieces and larger flakes (floor and roof) or into thin flakes (the back wall and the parts of the
floor, covered with tufa), and it can also disintegrate into small pieces (dust). On the walls
tintenstriche (crusts) and tufa are present. Both the tintenstriche and tufa protect the walls
from decay. Unlike the floor and the back wall, the roof of the rock shelters is destroyed by
collapse (rock fall). In the upper and lower part of the rock faces, where there no tintenstriche
are present, typical corrosion forms can be found (kamenitzas, wandkarren), and also signs of
biocorrosion can be found on the walls of rock shelters.
Rock shelters in rock faces follow a line that represents the bedding plane at which their
formation begins. The bedding planes also affect the shape of the rock shelters, because their
position is horizontal in relation to the rock face, thus rock shelters develop along them in
width. In some cases, there is a connection with a vertical/inclined fracture, resulting in the
development of side walls of the rock shelters. Rock shelters were divided into different
types, based on measurements and observations, determined by their dimensions, the
presence of side walls and fractures above the roof. In spite of certain differences in shape,
the mechanisms of formation and development of the rock shelters are the same.
On the basis of the studies, we attribute the rock shelters’ formation to the contact of
limestone beds with different lithological characteristics, with one of the beds less resistant to
rock decay (as determined by measurements with Schmidt hammer). The processes of
formation are a combination of chemical and mechanical weathering, where dissolution and
rock decay take place on or a little below the surface. Denudation and slope processes also
participate in rock shelter development. In the initial phase, with percolation of water into the
wall and dissolution of the rock at the bedding plane, the initial cavity is formed. The
development of the rock shelter continues with mechanical weathering, which, by following
the discontinuities in the rock (bedding planes and fractures), forms the rock shelter.
Weathering takes place under the influence of various environmental factors: organisms,
South and Southwest slope aspect and climatic factors (high temperatures and frost, the
presence of moisture in the walls). Under the influence of the above mentioned factors, small
fissures are formed in the walls of the rock shelters, under which moisture is retained, dust
particles are captured, organisms inhabit them and the soil is formed, which expands fissures
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and ultimately leads to the breakdown of the part of the wall (flaking). Fall off of weathered
pieces is controlled by gravity, pieces are removed from walls by seepage or water flow
along the walls, and dust particles are probably removed by the wind. At the same time with
weathering of the walls the accumulation of the tufa occurs, which temporarily protects the
walls from further decay. Rock shelters grow into the rock face under the control of rock
stress, thus maintaining the shape that is most stable. If they are formed along the bedding
planes, this is a concave shape in cross-section, but if they are formed along the bedding
planes in combination with a vertical (inclined) fracture, this is a concave shape in crosssection along with rounded walls on the edges. At the same time, when developing along
discontinuities, rock shelters are deepening into the rock face at the same angle as the
limestone beds are inclined into the slope. Although rock shelters develop towards the most
stable shape, the weathering continues, so they continue to grow into the slope until the
moment the roof does not withstand more of its own weight and collapses. Destruction of the
roof can start a new cycle of the formation of rock shelters, and the formation process is part
of a larger process of slope retreat.
Our research was focused on the selected rock shelters in Slovenian Istria. Based on the
methods used, we were able to interpret the processes of rock shelter formation and
development. The selected methods proved to be suitable for the analysis and typization of
rock shelters. As the results of the research have shown that different processes operate in
similar environments, future analyses of rock shelters in different environments are required.
Results have brought some new findings about rock shelters that need to be upgraded with
future research. Our method can be applied to different climatic, relief and geological
environments, where rock shelters occur, which means that we, as well as other researchers,
will be able to use it for future rock shelter research.
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