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IZVLEČEK
Na jugozahodnem delu Slovenije, predvsem na območju narivanja mezozojskih karbonatnih
kamnin Trnovskega gozda na flišne kamnine Vipavske doline in pod njim, se nahajajo številni
pobočni sedimenti. Sestavljajo večino plazov. Pobočne sedimente predstavlja pobočni grušč,
ki je posledica mehanskega preperevanja zgoraj ležečih karbonatnih kamnin. Pobočni grušči
so odloženi na mehki eocenski fliš.
Glavni dejavnik sprožitve plazu Stogovce septembra leta 2010 so bile obilne jesenske
padavine. V štirih dneh naj bi na tem območju padla četrtina letnih padavin, kar je povzročilo
dvig podzemnih vod. Te vode so napojile mehke flišne kamnine. Nesprijeti pobočni grušč in
napojene zgornje plasti fliša predstavljajo idealno kombinacijo za sprožitev plazu.
Diplomsko delo je osredotočeno na spremembe plazu Stogovce v času od 2010 do 2014.
Spremembe so analizirane s pomočjo senčenih modelov reliefa, pridobljenih z lidarskimi
posnetki v programu ArcGIS. Analiza je pokazala spremembe v volumnu plazu Stogovce na
obeh senčenih modelih. Volumen premaknjene plazine znaša 82,000 m3. Aktivnost plazenja
plazu Stogovce kažejo tudi sonde Geasense. V času 2012–2015 so zaznale premik plazine do
45 cm.
Ključne besede: plaz Stogovce, Trnovski gozd, Vipavska dolina, posnetki LIDAR, analiza
ArcGIS, JZ Slovenija.
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ABSTRACT
A substantial amount of slope sediments can be found in the South-Western part of Slovenia,
especially the region comprising the thrusting area of the Trnovski gozd (Trnovo forest),
which consists of the Mesozoic carbonate rock, and the flysch bedrock landscape of the
Vipava Valley. Slope sediments, which are the cause of the majority of landslides, are
composed of slope gravel. The latter is formed by the mechanical corrosion of the surface
layer of carbonate rock, and covers the soft Eocene flysch.
The main cause of the Stogovce landslide occurring in September of 2010 was the heavy
autumnal rainfall. A quarter of an annual rainfall was estimated to have fallen in the four
days, which resulted in a rise of underground water and, consequently, the soaking of the soft
flysch bedrock. Non-cemented slope gravel and water-soaked flysch bedrock are an ideal
combination to trigger a landslide.My diploma work focuses on the changes in the Stogovce
landslide which occurred between 2010 and 2014. Shaded-relief LIDAR images in ArcGIS
were used for the analysis of the changes. The analysis showed changes in volume of the
Stogovce landslide in both shaded-relief models. The volume of the sliding plane shift was
82,000 m3. The data collected by means of the Geasense probe also indicate the presence of
the Stogovce landslide activity. Between 2012 and 2015 a sliding plane shift of up to 45 cm
was detected.
Key words: The Stogovce landslide, Trnovo forest, Vipava Valley, LIDAR images, ArcGIS
analysis, SW Slovenia
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1 UVOD
Diplomsko delo obravnava analizo sprememb plazu Stogovce v času 2010 – 2014 iz dveh
senčenih digitalnih modelov reliefa, izdelanih iz lidarskih posnetkov površja pred sprožitvijo
plazu leta 2010 in po sprožitvi leta 2014, in izdelavo inženirsko-geološke karte na podlagi
terenskega kartiranja. Prav tako je namen dela analiza premikov plazine s sondami Geasense.
Plaz Stogovce, ki se nahaja nad Lokavcem pri Ajdovščini, se je sprožil septembra 2010.
Glavni vzrok so bile štiridnevne padavine, ki so obsegale četrtino celoletnih padavin (od 300
mm do 520 mm padavin). Plaz je poškodoval in odnesel del ceste Ajdovščina – Predmeja
(slika 1), del daljnovoda in uničil velik del gozda (Petkovšek et al., 2011).

Slika 1: Del ceste Ajdovščina–Predmeja, katero je odnesel plaz Stogovce (Popit et al., 2014a)

Eden od vzrokov za sprožitev plazu je v kamninski sestavi. Trnovski gozd sestavljajo
mezozojske karbonatne kamnine, ki so narinjene na flišne kamnine Vipavske doline.
Karbonatne kamnine na površju so izpostavljene mehanskemu preperevanju. Tako nastaja
karbonatni pobočni grušč, ki se pojavlja v obliki nekaj metrov do nekaj deset metrov debelih
nanosov na območju Trnovskega gozda (Popit et al., 2014a). K današnjemu plazenju grušča
pripomorejo obilne spomladanske in jesenske padavine ter podzemne vode, ki tečejo na stiku
med flišno podlago in karbonatnimi kamninami (Ogrič, 2013).
Plaz Stogovce so delno sanirali z odvozom splazelega grušča, vendar je na območju še vedno
velik del potencialnega volumna sedimenta, ki lahko ob večjih padavinah ponovno splazi.
Plaz je namreč še zmeraj aktiven in se premika s povprečno hitrostjo nekaj cm/leto (Ogrič,
2013).
1
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2 OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Plaz Stogovce se nahaja v jugozahodnem delu Slovenije v Vipavski dolini pri vasici Lokavec
nad Ajdovščino, le 2 kilometra stran od bolj znanega plazu Slano blato na južnem pobočju
Trnovskega gozda. Na karti (slika 2) sta prikazani stara cesta, katere del jo je odnesel plaz, in
novo zgrajena cesta nad staro cesto.

N

SLIKA 2: Karta južnega dela Trnovskega gozda, ki se nadaljuje v Vipavsko dolino, in z rdečo označeno območje plazu; M 1 : 25000
(Geopedia, 2013).

Trnovski gozd na jugu omejuje Vipavska dolina, na severu dolini rek Trebušica in Bela.
Predstavlja planotast svet z najvišjim vrhom Mali Golak (1495 m). Planote se nahajajo na
jugovzhodnem in vzhodnem delu Trnovskega gozda od 700 m do 1000 m nadmorske višine.
Preostali del predstavlja gorat svet, ki se strmo dviga (Kodelja et al., 2013).
Voda izvira na stiku med neprepustno flišno podlago in prepustnimi karbonatnimi
kamninami. Hidrološko pomemben je izvir reke Hubelj, saj dokazuje, da plasti fliša niso na
enaki nadmorski višini. Padanje nadmorske višine fliša od zahoda proti Hublju, ki izvira na
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nadmorski višini od 240 m do 265 m, in postopno višanje nadmorske višine proti vzhodu
kažeta, da ima narivna ploskev sinklinalno strukturo (Kodran, 2006).
Trnovski gozd na jugu prehaja iz planotastega sveta preko nanosov pobočnih sedimentov v
ravninski in gričevnat svet Vipavske doline. Dolina se razteza od vzhoda proti zahodu, na
severu jo omejujeta kraški planoti Nanos in Trnovski gozd, na jugu planota Kras ter na
severozahodu Banjšice (Placer, 1981).

2.2 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Trnovski gozd je pregrada med celinskim in sredozemskim delom Slovenije in omejuje
morski vpliv z juga in celinski vpliv s severa. Osrednji del Trnovskega gozda, ki je višji od
preostalega, ima gorsko podnebje. Vlažne zračne mase, ki pridejo iz jugozahoda proti
Trnovskemu gozdu, se hitro in strmo dvignejo, posledično se ohladijo in kondenzirajo. To je
osnova za obilne padavine, saj je Trnovski gozd ena od prvih gorskih pregrad iz morskega
okolja proti notranjosti Slovenije (Kodelja et al., 2013). Povprečna letna višina padavin je v
tem delu med višjimi v Sloveniji, in sicer od 2000 mm/leto do 2500 mm/leto. Slednje kaže
karta Agencije RS za okolje o povprečni letni višini padavin za obdobje 1961 – 1990 (slika 3).

SLIKA 3: Karta povprečnih letnih višin padavin v obdobju 1961–1990 (Agencija RS za okolje) (Kartografski prikazi podnebnih
razmer, 2016).

Za to območje je značilna tudi burja. Burja piha iz smeri Trnovskega gozda proti Vipavski
dolini zaradi razlike zračnega pritiska in temperatur med celino in sredozemskim vplivom.
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2.3 GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Placer (1981) je ločil strukturne enote; Trnovski pokrov, Hrušiški pokrov, Komenska narivna
gruda, Snežniška narivna gruda in Koprski narivni prelom. Opredelil je postopno narivanje
omenjenih strukturnih enot.

N

Predjamski prelom

SLIKA 4: Izsek iz osnovne geološke karte list gorica; M 1 : 100000 (Buser, 1973a).

Trnovski pokrov je narinjen na Hrušiški pokrov, oba sta zgrajena iz mezozojskih karbonatnih
kamnin. Te kamnine so narinjene na naguban in tektonsko pretrt fliš. Na območju Trnovskega
gozda se nahajajo številne prelomne cone v značilni dinarski smeri, najbolj pomembna sta
Predjamski prelom in Vipavski prelom, saj so kamnine v širokih prelomnih conah močno
zdrobljene.
Za celotno območje severnega roba Vipavske doline je značilno pojavljanje karbonatnega
grušča. Debelina grušča znaša od nekaj metrov do več kot petdeset metrov. Naletimo lahko
tudi na večje bloke, ki so posledica skalnih podorov, ter na karbonate bloke dimenzij do sto
metrov, ki so zdrseli proti dolini (Popit et al.,2014) (slika 4).
Plaz Stogovce se nahaja sto do dvesto metrov pod narivnico, ki jo prekriva pobočni grušč
(slika 4).

4
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Območje Trnovskega gozda in Vipavske doline pokriva OGK list Gorica (Buser, 1973a). Na
osnovni geološki karti lista Gorica v merilu 1 : 100000 (slika 4) vidimo, da so na območju
plazu in okolice prisotne triasne in jurske karbonatne kamnine, eocenski fliš in kvartarni
pobočni grušč. Opis litologije je povzet po Buserjevem (1973b) tolmaču za list Gorica.


T32+3 zgornji trias (norij–retij)

Zgornji trias predstavljajo najstarejše kamnine Trnovskega gozda, ki jih sestavlja glavni
dolomit, na katerem leži dachsteinski apnenec. V teh karbonatnih kamninah so velikokrat
opazni ostanki megalodontid in polžev, opazimo tudi alge. Glavni dolomit je plastovit
dolomit, redko je tudi masiven. Je značilne svetlo sive do temno sive barve. Med plastmi se
pojavijo plasti rjavo sivega laporja.
Dachsteinski apnenec, ki leži nad glavnim dolomitom, je svetlo sive barve.


J12+3 in J1,2 spodnja jura (srednji in zgornji lias)

Srednji lias predstavljajo značilni ozki pasovi apnencev in dolomitov. Značilni fosili so
litiotide. Najdemo tudi številne oolite, ki so zaradi številčnosti poglavitni facies apnencev.
Za zgornji lias so značilni skladovni sivi in rjavi oolitni apnenci s plastjo brahiopodov. Oolitni
apnenci zgornjega liasa lateralno (bočno) prehajajo v debelozrnat dolomit.


E1,2 eocen

Eocen predstavljajo flišne kamnine, ki sestavljajo ozemlje Vipavske doline. Fliš predstavlja
menjavanje plasti breč in konglomeratov ter peščenjakov, meljevcev, glinavcev in laporja.
 Brečo in konglomerate sestavljajo klasti rudistnih apnencev.
 Peščenjaki so srednje- do drobnozrnati.
 Plasti laporovca vsebujejo leče organske snovi.
Vipavski fliš imenujemo tudi ritmični fliš. Plasti meljevcev, glinavcev in laporja se namreč
ritmično menjujejo s plastmi peščenjaka.


Kvartar Q

S črko s na OGK so označeni pobočni grušči, zaradi katerih narivnica Trnovskega pokrova na
kamnine Vipavske doline ni vidna.
Nastali so z mehanskim preperevanjem strmih skladov mezozojskih kamnin, ki so
izpostavljene nihanju temperatur in preostalim dejavnikom, in se v obliki melišč nahajajo na
prehodu s strmih karbonatnih sten v položne plasti fliša. Grušč (slika 5) je v večini sestavljen
iz apnenčastih klastov. V zgornjem delu so melišča sestavljena iz nesprijetega materiala, z
nižanjem proti dolini se sprijetost povečuje in dobimo dobro sprijeto pobočno brečo. Poleg
gruščev najdemo tudi večje karbonatne bloke, ki so posledica podornih procesov (Popit,
2016).
5
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SLIKA 5: Grušč, ki je na vrhu sprijet v pobočno brečo (Foto: Daša Pečar).

Pobočna breča je grušč, ki se je zaradi izločanja karbonata iz prenasičene raztopine, ki nastane
pri raztapljanju apnenca, sprijel v pobočno brečo s karbonatnim vezivom.

6
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3 TEORETIČNE OSNOVE
3.1 INŽENIRSKO-GEOLOŠKE DEFINICIJE PLAZENJA
Ribičič (2007) omeni staro definicijo premikanja plazine: »Plazenje, premikanje dela
površinske zemeljske mase (zemljine ali hribine) po pobočju navzdol, ki ga povzroči delovanje
gravitacije ob porušni ploskvi (drsini) z zmanjšano strižno trdnostjo.« Prav tako navede novo
definicijo (Ribičič, 2007): »Plazenje je gibanje zemljinskih ali hribinskih mas po pobočju
(pod vplivom gravitacije).«
Naravni pojav, pri katerem je kamnina ali preperina pod vplivom gravitacijske sile oz.
katerega drugega sprožitvenega dejavnika premaknjena iz prvotnega območja, imenujemo
plaz oz. plazenje.
Akterji plazov so v večini naravni dejavniki. Dejavnike, ki dolgotrajno načenjajo pogoje in
razmere za sprožitev plazu, imenujemo povzročitelji plazenj. Sem spadajo lastnosti kamnin,
naklon, nadmorska višina, bližina strukturnih elementov ter površinske in podzemne vode
(Zorn in Komac, 2008).
Dejavnike, ki hipno porušijo stabilnost terena, imenujemo sprožitelji plazenj. Lahko so
človeškega izvora ali naravni dejavniki, ki jih razdelimo na pripravljalne (obremenitev brežin,
vkopi itd.) in sprožilne dejavnike (intenzivne padavine, erozija, potresi itd.) (Komac, 2005).
Glavna dejavnika, ki narekujeta, kdaj in če bo prišlo do zdrsa, sta gravitacijska sila in trdnost
kamnine. Gravitacijska sila pritiska kamnino navzdol, trdnost kamnine pa teži k stabilnosti
kamnine in posledično tudi terena. Ko sila gravitacije preseže strižno trdnost znotraj kamnine,
pride do sprožitve plazu (Ribičič, 2007).

3.2 SESTAVA PLAZU
Plaz v osnovi delimo na tri glavne dele:
 glava predstavlja zgornji del plazine, ki ga od stabilnega pobočja loči odlomni rob;
 telo predstavlja osrednji del plazine;
 noga predstavlja spodnji del plazine, kjer se gmota materiala odloži (Komac, 2005).
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SLIKA 6: Shema elementov plazu (Ribičič, 2007).

Prvo, najvišjo reliefno obliko plazu, predstavlja odlomni rob, ki ločuje plazino od stabilnega
pobočja. Lahko je polkrožne ali vijugaste oblike. Predstavlja indikator, kje se je plaz sprožil.
Spremljajo ga zaledne razpoke, ki lahko sčasoma tvorijo nov odlomni rob (Ribičič in
Kočevar, 2002a).Osrednji del plazu imenujemo telo plazu, kjer nastanejo prečne in radijalne
razpoke (Ribičič in Kočevar, 2002a).
Plazina je premaknjena gmota materiala in je različnih oblik. Na njeno obliko vplivajo oblika
podlage in lastnosti kamnine. Mehki material se naguba, trši razpoka (Zorn in Komac, 2008).
Čelo ali peta plazu označuje spodnji del plazu. Tam se material nakopiči in naguba (Zorn in
Komac, 2008).
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3.3 INŽENIRSKO-GEOLOŠKO KARTIRANJE
Pri Inženirsko geološkem kartiranju popišemo inženirsko-geološke lastnosti plazu, opisane
spodaj.
Elementi popisa plazu so prikazani na sliki 7.

SLIKA 7: Elementi popisa plazu (Ribičič, 2007).




















Teme ali čelo (1) predstavlja nepremaknjen material na zgornjem odlomnem robu.
Zgornji odlomni rob (2) je najvišji del drsne ploskve in se kaže kot odlomna razpoka.
Vrh plazu (3) je točka, ki leži najvišje in predstavlja kontakt med plazino in zgornjim
odlomnim robom.
Glava plazu (4) je zgornji del plazu med plazino in zgornjim odlomnim robom.
Sekundarni odlomni rob (5) je strma ploskev, ki nastane zaradi premikanja znotraj
plazine.
Telo plazu (6) je premaknjen material, katerega omejuje zgornji odlomni rob in
spodnji rob ločilne ploskve.
Noga ali podnožje plazu (7) je del plazine, ki je splazel čez prvotni teren območja.
Dno plazu (8) je najnižje ležeča točka plazu.
Peta plazu (9) je ovalno zaokrožen spodnji del plazečega materiala.
Drsna ploskev (10) oz. tudi lomna ploskev je ploskev, po kateri plazina plazi.
Spodnji rob drsne ploskve (11) je del, ki ločuje drsno ploskev od prvotnega terena.
Ločitvena ploskev (12) je ploskev prvotnega terena, prekrita z nogo plazu.
Premaknjen material (13) je material, premaknjen iz prvotnega položaja.
Območje usedanja (14) je znotraj premaknjenega materiala v zgornjem delu plazu.
Območje nakopičenja (15) je znotraj premaknjenega materiala v spodnjem delu plazu.
Prostor usedanja (16) je tik pod odlomnim robom.
Posedli material (17) je material, ki leži na odlomni ploskvi pod prvotno obliko terena.
Nakopičeni material (18) je premaknjen material, ki leži nad prvotno obliko terena.
9
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Bok plazu (19) je nepremaknjen teren ob stranskem odlomnem robu.
Prvotna površina terena (20) je prvotna oblika terena, ki je obstajala pred sprožitvijo
plazu.

3.4 ARCGIS
GIS je kratica za geografski informacijski sistem, v katerem so omogočeni zajem in vnos
podatkov, shranjevanje, urejanje, analiziranje in prikaz podatkov (Verbovšek, 2012). GIS
omogoča združevanje različnih vrst podatkov in s tem lažji prikaz ter razumevanje v realnosti.
Pred uporabo tega sistema so strokovnjaki uporabljali papirnate karte, ročno narisane
preglednice in diagrame. V večini primerov so bistvene oz. ključne podatke spregledali. Z
uvedbo GIS-a so se stvari v kratkem času spremenile na bolje. Vse stare papirnate oblike
podatkov so pretvorili v digitalno, računalniško obliko. Stvari so postale bolj urejene in
pregledne. Z napredkom tehnologije in uvedbo GIS-a so prej zakriti podatki postali jasni in
pregledni (Ribičič, 2007).

GIS vsebuje:
 prostorske podatke (vsebujejo lokacijo, koordinate, podatke o prostoru),
 atributne podatke (opisujejo prostorske elemente) (Verbovšek, 2012).
Prostorske podatke delimo na vektorske in rastrske podatke.
 ektorski podatki so podatki natančno določene oblike, zajete iz globalnega sistema
pozicioniranja GPS-a. Z večanjem ali manjšanjem merila se ohranja natančnost,
velikost datotek je majhna in podatki so shranjeni kot točke (x, y). Vektorske podatke
delimo na točke, linije in poligone. Točke so določene z (x, y) ali (x, y, z). Uporabne
so za lokacije fosilov, merilnih postaj, vrtin, jam, rudnikov itd. Linija je črta, ki
povezuje dve točki. Linije upodabljajo ceste, reke, prelome, narive, odlomne robove in
izohipse. Poligoni pa so območja, sestavljena iz več linij. Predstavljajo litologijo,
območje plazu itd.
 Rastrski podatki so podatki nenatančne oblike, kot nekakšne celice z določeno
velikostjo. Pri večanju ali manjšanju merila se natančnost poslabša, pojavijo se
kockice. Podatki so shranjeni v datoteki velike velikosti.

3.5 LIDAR
Izraz lidar pomeni kratico za svetlobno zaznavanje in merjenje razdalj (Light Detection And
Ranging. Laser odda žarek, ki potuje do površja Zemlje, se odbije in potuje nazaj do skenerja.
Razdalja med senzorjem in tarčo nam pove čas potovanje elektromagnetnega žarka (tL) in
2𝑅
𝑐∆𝑡𝑙
hitrost svetlobe (c). Izračunamo jo z enačbo 𝑡L = 𝑐 oz. ∆R = 2 .
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Lasersko snemanje poteka navpično navzdol. Površje zaznava kot posamezne točke in ne kot
površino. Kot končni rezultat dobimo množico točk, ki so podane s tremi prostorskimi
koordinatami. Za nadaljnjo analizo je treba te točke filtrirati, kar pomeni, da odpravimo
napake (Oštir, 2006).
To snemanje se razlikuje od drugih, saj senzor uporablja lastno sevanje in ne sončnega.
Posebnost je tudi majhno oz. ozko vidno polje, kar pomeni, da je žarek usmerjen in ne
razpršen (Oštir, 2006).

3.6 SPREMLJANJE PREMIKOV TAL
Spremljanje premikov tal je potrebno za varnost grajenih objektov (hiše, viadukti, tovarne,
predori ...), da ne pride do morebitnih naravnih katastrof.
Premike tal lahko merimo s sondami Geasense. Sonde imajo vgrajen sprejemnik GNSS in so
nameščene na plazu. Za delovanje in spremljanje premikov potrebujejo referenčno postajo, ki
je postavljena na stabilnem območju v bližini sond. Premike spremljajo po signalu GPS.
Sonde imajo nameščene sprejemnike in oddajnike, ki so povezani med seboj in tudi z glavnim
sprejemnikom na referenčni postaji (Ogrič, 2013).

3.7 KLASIFIKACIJA PLAZU
Poznamo osnovno svetovno klasifikacijo plazov glede na vrsto plazenja:
 padanje,
 prevračanje,
 plazenje,
 razmikanje ali širjenje,
 tečenje.
Za nadaljnjo klasifikacijo plazu Stogovce si bom pomagala s klasifikacijami plazov po
Ribičiču (2007).
Ribičič (2007) deli plazove glede na različne lastnosti:
 hitrost premikanja,
 vsebnost vode na plazini,
 kako se plaz razširja,
 sestavo plazeče gmote,
 stanje aktivnosti plazu,
 globino plazine,
 vrsto premikanja,
 kje se je odložil material,
 obliko drsne ploskve.
Klasifikacija glede na sestavo splazele mase:
 hribina,
11
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polhribina,
pobočni nanos,
zemljina (gline, melji, peski, grušči).

Glede na to, kako se splazela masa premika, ločimo:
 padanje,
 kotaljenje,
 drsenje,
 razlivanje,
 tečenje.
Glede na vsebnost vode ločimo:
 suho plazino,
 vlažno plazino,
 z vodo prepojeno plazino,
 z vodo popolnoma saturirano plazino.
Delitev glede na globino drsne ploskve oz. debelino zdrselega materiala:
 zdrs humusa,
 plitki plazovi (zdrs preperinskega pokrova, debeline do 2 m, po kameninski podlagi),
 srednje globoki plazovi (debeli od 2 m do 5 m),
 globoki plazovi (nastajajo v peskih in peščenjakih, debeli od 5 m do 10 m),
 zelo globoki plazovi (regionalni plazovi, debeli od 10 m do 100 m).
Delitev glede na oddaljenost plazenja od odložitve materiala:
 plaz se ne razširja iz svojega obsega;


plaz se nekoliko podaljša v spodnjem delu;



plaz se znatno podaljša v spodnjem delu, vendar sta plaz in tok, ki izhajata iz njega, še
vedno združena;



odložitev je več 100 m od izvora;



odložitev je več km od izvora.

Delitev glede na aktivnost oz. stanje plazu:
 aktivni plaz,
 umirjeni plaz,
 fosilni plaz,
 potencialni plaz.
Delitev glede na hitrost premikanja:
 izjemno hiter (do 200 km/h),
 zelo hiter (5 m/s),
 hiter (3 m/s),
12
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srednje hiter (1,8 m/h),
počasen (13 m/mesec),
zelo počasen (1,6 m/leto),
izjemno počasen (16 mm/leto).
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4 PREGLED STANJA RAZISKAV PLAZENJ V VIPAVSKI
DOLINI
Današnje plazenje na severno-severovzhodnem robu Vipavske doline je pogost pojav. Najbolj
znan in dobro preučen primer recentnega plazenja je plaz Slano blato nad Lokavcem pri
Ajdovščini, o katerem najdemo številne članke (Ribičič in Kočevar, 2002a, 2002b, Majes et
al., 2002, Fifer Bizjak in Zupančič, 2007, Placer et al., 2008), medtem ko je plaz Stogovce
malo manj znan in preučen (Petkovšek et al., 2011, Ogrič, 2013, Popit et al., 2014a). Plazova
sta med seboj oddaljena zgolj dva kilometra in ležita nekaj metrov pod narivnico Trnovskega
pokrova na kamnine Vipavske doline.
Habič (1968) je v članku »Kraški svet med Idrijco in Vipavo« že omenil debele nanose grušča
in breče ob robovih Vipavske doline. Nastanek grušča pripisuje geološki zgradbi in
oblikovanosti reliefa. Omenil je tudi podore, ki naj bi jih sprožili tektonski premiki ob
spremljajočih potresih. Grušči so nastali zaradi mehanskega preperevanja.
Majes et al. (2002) so analizirali lastnosti materialov treh večjih plazov (Stože, Slano blato in
Strug), ki so v določenih pogojih prešli v viskozni blatni tok. Ugotovili so, da sta za nastanek
drobirskega toka potrebna velika količina vode in prisotnost drobne frakcije.
Ribičič in Kočevar (2002a) sta razdelila plaz Slano blato na posamezne enote: zgornji del
plazu in Slano blato, zgornji kanal, »blatno jezero«, spodnji kanal. Prvi cilj sanacije je bila
preprečitev napajanja plazine s podzemno vodo. Zato so v zgornjem delu zgradili vodnjake, v
katere se izteka voda. Drugi del sanacije je bil odvoz nakopičenega materiala, ki so ga
odpeljali v okolico letališča. Sanacija tako obsežnega plazu je dolgotrajna in poteka še danes.
Ribičič in Kočevar (2002b) sta opisala litostratigrafske značilnosti območja plazu Slano blato,
na katerem se dachsteinski apnenci in glavni dolomit narivajo na spodaj ležeče eocenske fliše.
Bližino narivnice karbonatnega pokrova Trnovskega gozda na flišne plasti sta označila za
tektonsko značilnost. Kot glavni vzrok sprožitve plazu Slano blato sta navedla obilne jesenske
padavine, leta 2000.
Kodran (2006) je obravnaval geološke in morfološke vzroke za pobočna premikanja na
ozemlju severno od Ajdovščine in omenil številne razpoke in pokazatelje premikanje terena
na območju med Slokarji in Predmejo.
Fifer Bizjak in Zupančič (2007) sta opisali reološke raziskave plazu Slano blato, ki sta jih
izvedli s pomočjo Burgerjevega elasto-plastičnega modela. S tem modelom sta ocenili
premikanje splazelega materiala. Navedli sta tudi, da so bili premiki na tem območju
omenjeni že v dokumentih iz leta 1887.
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Jež (2007) je obravnaval vzroke in mehanizem zemeljskega plazenja na Rebrnicah v Vipavski
dolini in podal glavne vzroke za nastanek plazov. Na nastanek plazenja naj bi vplivali naklon
pobočja, prisotnost vode in zaglinjene cone, ki so nestabilne in drsijo po podlagi.
Placer et al. (2008) so omenili povezavo starejšega fosilnega plazu in zdajšnjega aktivnega
plazu Slano blato. Voda namreč napaja pretrte flišne kamnine fosilnega plazu, ki nato v obliki
blatnega toka počasi plazijo po pobočju.
Petkovšek et al. (2011) so podali inženirsko-geološke ugotovitve in vzroke za nastanek plazu
Stogovce.
Ogrič (2013) je na plazu Stogovce v Vipavski dolini s sistemom Geasense opazovala in
analizirala spremembe ter premikanje plazine. Premiki plazu so v povprečju znašali 10 cm na
leto, ti premiki pa so v veliki meri bili odvisni od količine padavin.
Popit et al. (2014a) opisujejo fosilni plaz na Rebrnicah kot tudi recentne plazove (plaz Slano
blato, plaz Stogovce in plaz Selo). Omenijo, da na pobočne procese vplivajo strukturni,
litološki, hidrološki in geokemični elementi.
Popit el al. (2014b) predstavijo analizo topografije Zgornje Vipavske doline. Analizo so
izvedli na podlagi senčenega digitalnega modela reliefa, izdelanega iz lidarskih posnetkov v
povezavi z geološkim kartiranjem. Vipavski desnozmični prelom v smeri SZ–JV poteka po
osrednjem delu doline. Pobočja Vipavske doline na območju Rebrnic odražajo kompleksnejše
tektonske deformacije kot deformacije Vipavskega preloma. Predvidevajo, da so povezane z
bližnjimi prelomi (Raški prelom in Predjamski prelom).
Kocjančič (2014) je ugotavljala mehanizme transporta gravitacijskih blokov v širši okolici
Lokavca v Vipavski dolini. Analizirala je premike enotnih karbonatnih blokov večjih
dimenzij, katerim nastanek in premike je pogojevala tektonska razpokanost. Mehanizem
drsenja blokov je predstavljala njihova lastna teža.
Popit (2016) je v svoji doktorski disertaciji analiziral pobočne grušče z geološkogeomorfološkega vidika in je predstavil nov pogled na mehanizme premikanja pobočnih
gruščev na severnem robu Vipavske doline.
Popit et al. (2016) na primeru Vipavske doline proučujejo metode, ki naj bi bile
najuporabnejše za raziskave o hrapavosti površja v Vipavski dolini s pomočjo lidarskih
podatkov. Vipavska dolina ima pestro kamninsko sestavo in zato tudi pestro reliefno
izoblikovanost.
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5 PLAZ STOGOVCE
Plaz Stogovce se nahaja nekaj sto do dvesto metrov pod narivnico mezozojskih karbonatnih
kamnin na eocenski fliš. Odlomni rob plazu najdemo približno 15 m nad novo cesto
Ajdovščina – Predmeja, peto oz. čelo plazu pa v strugi potoka Lokavšček (Slika 8).
Plaz Stogovce se je sprožil septembra 2010 zaradi štiridnevnega obilnega deževja. Uničil je
del ceste Ajdovščina – Predmeja, del daljnovoda in velik del gozda. Površina plazu naj bi
znašala 15 ha. Plaz Stogovce je eden od mnogih plazov, ki so nastali na flišnati podlagi.
Nakopičeni material bi se lahko ob ponovnem obilnem deževju spremenil v drobirski tok
(Petkovšek et al., 2011).

SLIKA 8: Osrednji del plazu Stogovce z vmesnimi, jasno vidnimi odlomnimi robovi (Foto: Daša Pečar).

5.1 VZROKI IN DEJAVNIKI ZA SPROŽITEV PLAZU
Na tem območju so k sprožitvi plazu vplivali različni dejavniki, ki jih težko najdemo v naravi.
Dejavniki, ki jih bom omenila v nadaljevanju, so podobni za območje plazu Stogovce in za
prehod Trnovskega gozda v Vipavsko dolino, za katerega je značilna velika pojavnost plazov,
kot na primer plaz Slano blato (ki se je sprožil leta 2000), plazenje na Rebrnicah (Jež, 2007).
V veliki meri sta glavna dejavnika sprožitve plazov litološka zgradba območja, kjer so
pobočni grušči in breče naloženi na flišne kamnine, in podzemna voda, ki na kontaktu slabo
prepustne in dobro prepustne kamnine pride na površje.
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Preostali dejavniki so:
 kemično in mehansko preperevanje, s čimer nastajajo velike količine pobočnega
grušča, ki prekriva narivnico, in s tem povečanje obtežitve terena;
 izpostavljenost veliki količini padavin;
 bližina strukturnega elementa (narivnica).
Omenjeni preostali dejavniki pripomorejo k zmanjšanju trdnosti in stabilnosti kamnine ter
posledično k zdrsu plazine. Mehansko in kemično preperevanje karbonatnih kamnin in
nastajanje grušča povečujeta gravitacijsko silo in s tem možnost prekoračitve strižne trdnosti
kamnine.

17

Diplomsko delo
Daša Pečar

6 METODE DELA
6.1 INŽENIRSKO-GEOLOŠKA KARTA
Inženirsko-geološka karta je inženirsko-geološka interpretacija kartiranega območja. Podatke
za izdelavo karte sem pridobila z geološkim kartiranjem ozemlja v mesecu maju. Prvi cilj je
litološko kartiranje, tj. določiti meje med litologijami. Podatke sem sproti vnašala na terensko
karto (slika 9). Z vsemi zbranimi podatki sem s pomočjo programa ArcGIS izrisala karto
(slika 13), določila meje med litologijami in označila posebnosti (odlomni robovi, izviri ipd.).
Na terenski karti sem z različnimi barvami označevala posamezne dele litologije (grušč, fliš,
breča, karbonatne bloke na grušču).

N

SLIKA 9: Skenirana terenska karta območja plazu Stogovce.

V začetku sem omejila plaz s pomočjo dobro prepoznanih odlomnih robov na terenu in
sprememb litologije in geomorfologije. Terensko karto sem nato interpretirala in prenesla v
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program ArcGIS. Za posamezno enoto (litologija, izviri, odlomni rob, sekundarni odlomni
rob, narinjena plazina) sem v ArcCatalogu naredila svoje sloje v obliki SHP datotek
(shapefile).
6.2 ORUXMAPS
Inženirsko-geološko karto sem izdelala s pomočjo geološkega kartiranja na terenu. Pri tem
sem si pomagala z mobilnim programom Oruxmaps, ki je s sistemom GPS beležil lokacijo in
pot.
Oruxmaps je mobilna aplikacija za pregledovanje kart in beleženje poti (slika 10). Aplikacija
ima naložene karte različnih območij (držav). Bistvo Oruxmapsa je nalaganje svojih kart
(TTN 5, TTN 10 ...). Za delovanje potrebuje sistem GPS, s katerim zazna lokacijo, na kateri
se nahajamo; na karti beleži premikanje. Ima tudi možnost za sprotno beleženje opomb in
fotografij.

SLIKA 10: Prikaz mobilne aplikacije Oruxmaps in zabeležena pot (oranžni znaki predstavljajo začetke in konce beleženja, zeleni
opombe, rdeči fotografije).
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6.3 LIDAR
V svojem diplomskem delu sem obravnavala dva senčena modela reliefa, pridobljenega z
dveh lidarskih posnetkov. Lidarski posnetek 2010 je bil posnet v dveh delih leta 2010.
Snemali so območje Vipavske doline v 12 km širokem in 30 km dolgem pasu. Prvi del, posnet
16. aprila 2010, obsega območje Rebrnic, na višini 700 m in 1000 m. Drugi del je bil posnet
24. junija 2010 med Razdrtim in Selom ter širše območje plazu Slano blato. Snemanje je
omogočilo podjetje Geodetski inženiring Maribor, d. o. o. (Popit et al., 2016).
Nov lidarski posnetek je bil posnet v času od 14. februarja 2014 do 28. januarja 2015. Zanj je
odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor (Javne informacije Republike Slovenije,
Geodetska uprava Republike Slovenije, lidarski posnetek, 2014).
Glavni cilj diplomskega dela je bila primerjava senčenih digitalni modelov reliefa iz leta 2010
(Popit et al., 2016) – pred sprožitvijo plazu, in iz leta 2014 (Javne informacije Republike
Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, lidarski posnetek, 2014) – po sprožitvi
plazu. Na podlagi obeh senčenih digitalnih modelov reliefa smo analizirali spremembo
volumna na območju plazu.
Senčene digitalne modele reliefa smo za nadaljnjo analizo pretvorili iz oblike raster v obliko
TIN (slika 11) s pomočjo ukaza Raster to TIN. Tako smo dobili nepravilno trikotniško mrežo.
Slednje pomeni, da se povežejo tri znane točke v čim bolj enakostranične trikotnike TIN. Vse
skupaj poteka z Delaunayevo triangulacijo. Torej se ohranijo trikotniki, ki jim lahko očrtamo
krog, in ne vsebuje drugih točk (Verbovšek, 2012). Z različnimi barvami so označena
območja z različnimi nadmorskimi višinami.
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SLIKA 11: Pretvorjeni karti iz oblike raster v obliko TIN (slika A iz leta 2010 (Popit et al., 2016), slika B iz leta 2014 (Javne
informacije Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, lidarski posnetek, 2014)).

Za nadaljnjo analizo smo uporabili funkcijo Surface difference, ki izračuna razlike v volumnu
med obema TIN-oma. Kot referenčno osnovo izberemo lidarski višinski sloj iz leta 2010
(Popit et al., 2016), ki ga primerjamo z lidarskim višinskim slojem iz leta 2014 (Javne
informacije Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, lidarski posnetek,
2014). Dobimo vektorski sloj, ki prikaže največja odstopanja med slojema. Drugi podatek,
dobljen s to funkcijo, je rastrski sloj, ki pokaže razlike v višinah po rastrskih celicah.

6.4 SONDE GEASENSE
Sonde Geasense so namenjene za natančno spremljanje premikanja tal. Take sonde je podjetje
Dat-Con d. o. o. leta 2012 namestilo tudi na plazu Stogovce (slika 12), vendar so jih konec
leta 2015 premestili na plaz Slano blato (Verbovšek et al., še neobjavljeno (2017)).
V primeru plazu Stogovce je razdalja med sondami in referenčno postajo znašala od 300 m do
970 m. Sonde so uporabljali za zaščito vasi Slokarji pred plazom. Sistem deluje tako, da če se
sonda premakne v 24 urah za 10 cm ali če je meritev večja od 10 cm, se sproži alarm v štabu
Civilne zaščite Ajdovščina (Verbovšek et al., še neobjavljeno (2017)).
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Podatke sem prejela v excel datoteki, katera je vsebovala koordinate lokacij sond ter
povprečne mesečne premike tal od 1. 2. 2012 do 1. 5. 2015. S temi podatki sem izračunala
premike sond in jih pretvorila v graf.

SLIKA 12: Razporeditev sond Geasense podjetja Dat-Con d. o. o. na plazu Stogovce (Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava
Republike Slovenije, TTN 5 in TTN 10, 1999; Verbovšek et al., še neobjavljeno, 2017).
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7 REZULTATI IN DISKUSIJA
7.1 KLASIFIKACIJA PLAZU STOGOVCE
Plaz Stogovce je po sestavi flišna preperina z apnenčevimi grušči, ki je splazela po flišni
podlagi. Glede na klasifikacijo po sestavi splazele mase ga uvrščamo v zemljino oziroma
zemljinski plaz, saj je preperina sestavljena iz fliša in grušča.
Plaz Stogovce spada glede na vsebnost vode v tri od štirih kategorij. Vzrok je v različni
kamninski sestavi plazu. Karbonatni del je za vodo dobro prepusten (suha plazina), zato voda
hitro odteče, flišne kamnine zadržujejo vodo (vlažna plazina). Tako so ob večjih padavinah
prepojene z vodo (z vodo prepojena plazina).
Plazu glede na globino drsne ploskve pripišemo lastnosti globokih in regionalnih plazov. K
regionalnim plazovom spadajo plazovi, vezani na narivne zgradbe, tektonske in litološke
meje. V tem primeru je plaz Stogovce le sto do dvesto metrov pod narivnico in ga lahko
uvrščamo v to kategorijo. V kategorijo globokih plazov ga uvršča odlom nekaj deset metrov
debele plasti (Petkovšek et al., 2011).
Glede na aktivnost plazu plaz Stogovce uvrščamo med aktivne plazove, kar nam kažejo
zabeleženi premiki plazine s pomočjo sond Geasense. Povprečni mesečni premik znaša 1 cm,
kar uvršča plaz Stogovce po klasifikaciji glede na hitrost premikanja kot zelo počasen oz.
izjemno počasen plaz. Plaz Stogovce se še zmeraj konstantno premika.

23

Diplomsko delo
Daša Pečar

7.2 INŽENIRSKO-GEOLOŠKA KARTA
Omejila sem območje plazu in označila kamnine, ki ga omejujejo.

SLIKA 13: Inženirsko-geološka karta (Podloga karte: Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, TTN 5 in
TTN 10, 1999)

Plaz sestavljajo slika 13.
 Karbonatni grušč s preperino fliša, ki zavzema večino območja plazu. Je apnenčaste
sestave in sive barve. Velikost klastov je v razponu od nekaj mm do približno 50
centimetrov.
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Fliš je rjavo sive barve, srednje zrnat, plasti so debele od 1 cm pa do 20 cm (slika 14).

SLIKA 14 Izdanek fliša (Foto: Daša Pečar).





Breča (pobočna) je sestavljena iz apnenčastih klastov sive barve, zrna se med seboj ne
dotikajo, plavajo v vezivu, vezivo je ponekod sive barve, ponekod svetlo rjave barve.
Klasti so velikosti 1 cm in večji.
Karbonatni bloki so veliki od 1 m3 in tudi 5 do 10 m3. Ležijo na grušču kot osamelci
(slika 15).

SLIKA 15: Apnenčast blok (Foto: Daša Pečar).

25

Diplomsko delo
Daša Pečar

7.3 ANALIZA SENČENIH DIGITALNIH MODELOV RELIEFA IZ LET
2010 IN 2014
S primerjavo senčenih digitalnih modelov reliefa je opaziti napake na senčenem modelu
reliefa iz leta 2010.
Na sliki 16A vidimo večje trikotnike. Nastali so zaradi napake pri laserskem skeniranju
površja. Napake so najverjetneje nastale zaradi goste vegetacije, saj je bil čas snemanja med
aprilom in junijem. Prav tako so napake zaradi strmih pobočij, ki predstavljajo težavo pri
meritvah z vertikalnim snemanjem površja.
Slika 16B je v primerjavi s sliko 16A bolj jasna, kjer natančneje vidimo bolj strme dele.
Posnetek ja nastal v zimskem času, kar pomeni, da ni bilo goste vegetacije. Žarek je lažje
dosegel površje. Slika 16B prikazuje bolj kvalitetno pridobljene podatke.

A

B

SLIKA 16: Primerjava senčenih digitalnih modelov reliefa 2010 (slika A) in 2014 (slike B) (Popit et al., 2016; Javne informacije
Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, lidarski posnetek, 2014).

Slika 17 prikazuje primerjavo obeh senčenih digitalnih modelov reliefa. Na sliki 17B v
osrednjem delu omejenega plazu opazimo številne poti, ki so jih uporabljali pri odvažanju
splazelega materiala, medtem ko na sliki 17A tega ni, je pa opaziti staro cesto, ki poteka čez
območje kasnejšega plazu. Nova cesta je bila narejena v letu 2011.
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SLIKA 17: Slika A prikazuje senčen model reliefa iz leta 2010 (Popit et al., 2016), slika B prikazuje senčen model reliefa iz leta 2014
(Javne informacije Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, lidarski posnetek, 2014).

Plaz ima nepravilno linijo odlomnega roba. Površina plazu, izračunana v programu ArcGIS na
podlagi posnetka 2014, znaša 26 ha. Material plazu Stogovce se je premaknil v smeri proti
jugozahodu.
Slika 18 prikazuje razlike v višini med višinskima slojema 2010 in 2014. Slednje pomeni, da
rdeče območje znotraj plazu prikazuje erodiran material oz. primanjkljaj. Modro območje
znotraj plazu prikazuje nakopičen material. Iz tega interpretiramo, da je bil plaz najaktivnejši
v osrednjem delu omejenega plazu, in sicer na levem bregu potoka Lokavšček.
Napake lidarskih posnetkov vplivajo na nadaljnjo analizo, saj lahko stvari interpretiramo
narobe, kot na primer na sliki 18. Na severnem delu območja na sliki je opaziti veliko modro
območje, kar iz karte pomeni, da je material nakopičen. V resnici gre za napako lidarskega
posnetka, ki najverjetneje nastala zaradi goste vegetacije ali zaradi strmih pobočij.
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nova cesta

SLIKA 18: Karta razlik višin plazu Stogovce (Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, TTN 5 in TTN
10, 1999)

Opaziti je tudi novo cesto Ajdovščina – Predmeja (slika 18), ki so jo zgradili po tem, ko je
staro odnesel plaz Stogovce. Nova cesta seka severni del omejenega plazu.
Slika 19 ponazarja razlike v volumnih, območje pa predstavlja aktivni del plazu, ki je v
sredini omejenega območja plazu. Zelena barva prikazuje nakopičenje materiala, medtem ko
rumena barva prikazuje primanjkljaj oz erodiran material.
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SLIKA 19: Območje največje spremembe volumna plazu Stogovce (Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike
Slovenije, TTN 5 in TTN 10, 1999).

Vrednosti volumnov prikazuje atributna preglednica 1. Podaja spremembo volumna med
obema obravnavanima slojema, površino območja ter simbol 1 (povečanje volumna) oz. –1
(zmanjšanje volumna).
PREGLEDNICA 1: Atributna preglednica volumna, površine in sprememb volumna (simbol 1 povečanje volumna, simbol -1
zmanjšanje volumna) posameznih enot plazu Stogovce.
3

2

FID

Volumen [m ]

Površina [m ]

Sprememba volumna

0
1
2
13
18
29
41
115
3
54
20
39
32
59
7
35

80000
43000
2000
610
600
500
403
390
305
289
288
287
200
180
161
130

46000
28000
5100
1300
800
1300
1400
860
280
500
320
650
680
450
430
160

–1
1
–1
–1
1
–1
–1
1
1
1
1
1
1
–1
1
1
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118
34
27
8

128
114
113
102

380
300
170
190

1
–1
1
1

Iz preglednice 1 je razvidno, da volumen največjega erodiranega območja znaša približno
82.000 m3 (območje s številko FID 0 in 2, ki je v preglednici poudarjeno, označeno z modro
črto na sliki 20), nakopičenega materiala pa znaša približno 43.000 m3 (območje s številko
FID 1). Največje območje je označeno na sliki 20.

SLIKA 20: Označeno območje največje spremembe volumna (Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije,
TTN 5 in TTN 10, 1999).
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Analiza in primerjava obeh senčnih digitalnih modelov reliefa je pokazala, da je prišlo do
največjega premika karbonatnega grušča v osrednjem delu označenega plazu. Volumen
premaknjenega materiala znaša 82.000 m3, nakopičenega materiala pa 43.000 m3. Iz teh dveh
podatkov lahko izračunamo približno vrednost odvoženega materiala, ki znaša 39.000 m3. Po
sprožitvi so v okviru sanacije odpeljali približno 50.000 m3 splazelega materiala (Benko,
2016, osebni pogovor). Manjkajoči volumen materiala so v sklopu sanacije odpeljali na
bližnje letališče. Splazeli material se je premaknil v jugozahodni smeri. Ta nakopičen material
je nekonsolidiran in je viden na samem plazu, saj še ni v celoti zaraščen (slika 21).

SLIKA 21: Del nakopičenega materiala na plazu Stogovce (foto: Daša Pečar).

7.4 ANALIZA SOND GEASENSE
Graf 1 prikazuje premike sond na plazu v času 2012 – 2015. Največji premiki so bili zaznani
na sondi 1 in sondi 4. Obe sta se v štirih letih premaknili za 45 cm, sondi 2 in 3 za 10 do 13
cm, medtem ko sonda 5 ni pokazala nobenih premikov (Verbovšek et al., še neobjavljeno
(2017)).
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GRAF 1: Grafični prikaz premikov sond (cm) v času 2012-2015.
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Najbolj znatni premiki so bili v letu 2014, ko se je sonda 1 premaknila za 19 cm. Sonda 4 se
je istočasno premaknila za 26 cm (Verbovšek et al., še neobjavljeno (2017)).
Sondi številka 4 in 5 sta v začetku leta 2012 podajali zelo pomanjkljive podatke, saj sta bili
postavljeni na poraščenem terenu, ki je oviral signal GPS. Zato so ju premaknili na novo
lokacijo (Ogrič, 2013).
Iz premikov sond je opazno, da so nekateri deli plazu bolj aktivni od drugih. Sonda 5, ki je
locirana izven plazu, kaže neaktivno območje. Medtem ko sonda 1, locirana na
severozahodnem delu plazu, in sonda 4, locirana na jugovzhodu plazu, kažeta na bolj aktiven
del. Sondi 2 in 3, ki sta postavljeni med sondama 1 in 4 kažeta manjše premike.
Iz tega lahko povzamemo, da je plaz še vedno aktiven, kar kažejo premiki plazine, zabeleženi
s sondami Geasense.
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8 ZAKLJUČEK
Obravnavano območje na severno-severovzhodnem robu Vipavske doline zaradi svoje lege,
naklona, količine padavin in litologije značilno plazovito. Plaz Stogovce je manj raziskano
območje.
Eden od namenov mojega diplomskega dela je bila izdelava inženirsko-geološke karte na
podlagi terenskega kartiranja, s katerim sem določila litološko sestavo plazu ter območje
plazu. Nato je sledila analiza senčenih digitalnih modelov reliefa, katere namen je bil izračun
volumna premaknjenega materiala na plazu Stogovce.
Izdelana inženirsko-geološka karta prikazuje, da je plaz v večini sestavljen iz pobočnega
grušča, najdemo tudi pobočno brečo, karbonatne bloke sklanega podora ter izdanke fliša.
S senčenim digitalnim modelom reliefa, v kombinaciji s terenskimi opazovanji, sem ugotovila
domnevno količino splazelega materiala (82.000 m3), ki predstavlja potencialno nevarnost
tudi v prihodnje. Volumen nakopičenega materiala znaša 43.000 m3. Pri lidarskem skeniranju
površja so opazne tudi napake, katere vodijo v napačne izračune, če kvalitete lidarskih
posnetkov vnaprej ne preverimo in jih slepo uporabimo.
Meritve premikanja tal so pokazale, da je plaz še vedno aktiven. Premiki znašajo do 45 cm v
štirih letih.
V prihodnje obstaja nevarnost razvoja plazu v drobirski tok v času velike količine padavin
zaradi velike količine nekonsolidiranega materiala.

8.1 NADALJNJE RAZISKAVE
Plaz Stogovce je še zmeraj aktiven, kar so omenili že nekateri avtorji. Ponovno bi morali
vzpostaviti sistem sond Geasense, saj bi tako spremljali premike in dogajanje na samem
plazu.
Z laserskim skeniranjem območja in meritvami premikov v programu ArcGIS bi analizirali
vsakoletne spremembe in identificirali kritična območja. Slednjim bi posvetili večjo pozornost
in preprečili morebitne katastrofe.
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