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IZVLEČEK
Diplomsko delo se ukvarja z analizo treh karbonatnih blokov med fosilnim plazom Selo in
vasjo Stomaţ.
Podlaga za diplomsko delo je bilo delo Placerja in sod. (2008), ki so bloke v članku Strukturni
pogled na plaz Slano blato omenili, vendar jih natančneje niso analizirali. Poleg članka sta
bloke kasneje popisali ter analizirali Eva Kavčič (2013) in Maja Kocjančič (2014), ki sta se
osredotočili na bloke v okolici vasi Lokavec.
Naloga se osredotoča na območje med fosilnim plazom Selo in vasjo Stomaţ. Območje sodi v
Vipavsko dolino. Njen severni rob, ki strukturno pripada zunanjim Dinaridom, spremlja
narivni stik, kjer mezozojske karbonatne kamnine nalegajo na eocenski fliš. Tu so na
geomorfologijo površja močno vplivali tektonika in vremenski pojavi. Kot posledica
narivanja in tektonske pretrtosti, kamnine močno preperevajo in mehansko razpadajo ter se v
obliki pobočnega grušča transportirajo niţje v dolino, kjer se odlagajo.
Višje, na strmih predelih, se nalagajo v obliki melišč; niţje, na poloţnejših pobočjih, pa se
odlagajo kot pobočni grušč, ki se lokalno lahko sprime v pobočno brečo. Med pobočnim
gruščem najdemo posamezne večje karbonatne bloke, ki kot anomalije v topografiji izstopajo
iz okolice. Z geološkim kartiranjem, analizo senčenega digitalnega modela reliefa in na
podlagi predhodnih raziskav so bili najdeni trije bloki: Zasod, Lukovec in Školj sv. Pavla.
Blok Zasod in Lukovec sestavljena iz apnenca in karbonatne breče, medtem ko je Školj sv.
Pavla sestavljen izključno iz karbonatne breče.
Podatki so bili zajeti na terenu v obdobju med aprilom in julijem 2016. Na terenu je bil na
blokih izmerjen vpad plasti, določena je bila litologija. Poleg analize blokov je bila določena
tudi meja med pobočnim gruščem in flišnimi kamninami. Na koncu so bili podatki analizirani
v GIS okolju, kjer so bile izračunane površine blokov in izrisana karta območja z omejenimi
bloki ter litologijo blokov in okolice. Za posamezni karbonatni blok je bila določena dolţino
premika in tip transporta.

Ključne besede: Vipavska dolina, Čaven, digitalni model višin, mehanizmi transporta,
pobočni sediment, gravitacijski bloki.
Geografska lokacija mej območja: 45° 55' 25,09'' N 13° 48' 18,14'' E; 45° 55' 19,17'' N 13° 50'
27,85'' E; 45° 54' 5,77'' N 13° 48' 16,12'' E; 45° 54' 2,88'' N 13° 48' 16,12'' E.
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ABSTRACT
The final paper analyses three carbonate blocks between the fossil landslide Selo near Ajdovščina and the village of Stomaţ.
The paper relies on the research done by Placer et al. (2008). In their article “Structural aspect
on the Slano blato landslid,”, they mention the blocks, but never analyse them in detail. After
Placer, the blocks were charted and analysed by Eva Kavčič (2013) and Maja Kocjančič
(2014). They focused on the blocks near the village of Lokavec.
The research was focused on the area between the fossil landslide Selo and the village of
Stomaţ, located in the Vipava Valley. The northern edge of the valley, structurally part of the
External Dinarides, was shaped by thrust contact where Mesozoic carbonate rocks extended
onto Eocene flysch. The geomorphology of the area was influenced by tectonics and weathering phenomena. As a consequence of overthrusting and tectonic damage, rocks are mechanically disintegrating and sliding into the valley where they deposit in the form of gravel slope.
Higher, on the steeper parts, the rocks accumulate in the form of scree slopes, whereas in the
lower areas they form gravel slopes able to undergo local lithification into breccia slope.
Among them we can find individual carbonate blocks that stand out in the surroundings like
anomalies in topography. With the use of geological mapping, analyses of digital elevation
model, and consulting the previously mentioned research, three carbonate blocks were located: Zasod, Lukovec, and Školj sv. Pavla. The carbonate block on Zasod and Lukovec are
composed partly of limestone and partly of carbonate breccia, while the block on Školj sv.
Pavla consists solely of carbonate breccia.
The data was gathered on-field between April and July 2016. The dip angles of strata of the
blocks were measured and lithology defined. In addition to the analysis of the blocks, the border between the slope deposit and flysch was determined. Finally, the data were analysed in
the GIS environment, where the area of the carbonate blocks was calculated and a map of the
area with the blocks, their lithology, and the lithology of the surrounding area was drawn. The
shift length and the type of transport were determined for each carbonate block.

Key words: Vipava Valley, Čaven Plateau, digital elevation model, transport mechanism,
slope deposit, gravity-slide blocks.
Geographic location of studied extent: 45° 55' 25,09'' N 13° 48' 18,14'' E; 45° 55' 19,17'' N
13° 50' 27,85'' E; 45° 54' 5,77'' N 13° 48' 16,12'' E; 45° 54' 2,88'' N 13° 48' 16,12'' E.
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1. UVOD
V diplomskem delu sem analiziral karbonatne bloke na pobočju pod Čavnom, med vasjo
Stomaţ in fosilnim plazom Selo (slika 1), z namenom določitve tipa transporta ter količine
rotacije posameznih karbonatnih blokov. Območje, ki tektonsko pripada Zunanjim
Dinaridom, se nahaja v Vipavski dolini, na njenem severnem robu. Na proučevanem območju
mezozojske karbonatne kamnine Trnovske planote narivajo na eocenski fliš Vipavske doline
(Placer in sod., 2008). Kamnine so zaradi narivne zgradbe močno pretrte, zaradi
izpostavljenosti vremenskim pojavom pa močno mehansko preperele. Rezultat vseh vplivov
so obilne količine pobočnih sedimentov, ki se v obliki grušča proizvajajo na robu Trnovske
planote in se s pobočnimi procesi transportirajo v dolino. Na strmejših pobočjih se odlaga v
obliki melišč. Na poloţnejših območjih se na nekaterih mestih lokalno pobočni grušč sprime v
pobočno brečo. Med gruščem se pojavljajo posamezni večji karbonatni bloki, ki izstopajo iz
okoliške topografije. Ti bloki so bili cilj mojih raziskav.
V sklopu diplomske naloge sem območje geološko kartiral z namenom določitve litologije
blokov in okolice ter izdvojil mejo med bloki in okolico. Kjer je bilo razvidno, sem meril
vpade plasti in jih kasneje primerjal z vpadom plasti predvidevanega odlomnega robu, ki sem
ga označil kot referenčno območje. Na podlagi spremembe vpadov sem določil, za koliko se
je spremenila usmerjenost posameznih blokov. Poleg samih blokov sem določil tudi mejo
med pobočnim gruščem ter flišnimi kamninami Vipavske doline. Podlaga za moje diplomsko
delo je članek Placerja in sod. (2008), ki so bloke prvi omenili, vendar jih natančneje niso
analizirali. Kasneje sta v diplomskem delu bloke natančno popisali Eva Kavčič (2013) in
Maja Kocjančič (2014). V okviru diplomske naloge sem karbonatne bloke proučeval vzhodno
od blokov, ki so jih proučevali Placer in sod. (2008), Eva Kavčič (2013) in Maja Kocjančič
(2014).

Slika 1: Geografska karta širše okolice (spletni vir 1.)
Legenda: Rdeč pravokotnik predstavlja območje proučevanja.
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2. OPIS RAZISKOVALNEGA OBMOČJA
2.1. GEOGRAFSKA UMESTITEV
Izbrano območje, ki ga obravnavam v diplomskem delu, leţi v jugozahodnem delu Slovenije.
Zajema juţna pobočja Trnovskega gozda, ki so pozicionirana severozahodno od mesta
Ajdovščina in segajo v Vipavsko dolino (slika 1).
Nad Vipavsko dolino se od vzhoda proti zahodu dvigujejo planote Nanosa, Hrušice ter rob
Trnovskega gozda. Na jugu dolina z Vipavskimi griči meji na Kras, na zahodu pa dolino
končuje Goriška ravnina. Njeno ravnino doline zapolnujejo kvartarni sedimenti z reko
Vipavo, ki se na koncu svoje poti izliva v Sočo. Podnebje je submediteransko z značilnimi
vetrovi – mornikom, toplim in vlaţnim jugozahodnim vetrom ter mrzlo burjo, ki piha s
severozahoda, s Trnovske planote (Pavšič, 2013).
Povprečna letna temperatura v Vipavski dolini znaša med 10 in 12 °C, s povprečno letno
količino padavin med 1600 in 1800 mm. Rob Trnovskega gozda ima več padavin, med 2000
in 2500 mm, s povprečno letno temperaturo med 8 in 10 °C (spletni vir 7.).
Trnovski gozd je skrajno severozahodni del Dinarskega gorovja. Predstavlja kraško planoto
brez tekoče vode na površju ter z značilnimi kraškimi oblikami kot so škraplje, ţlebiči, jame,
brezna itd. Posebej so značilne jame z veliko snega in ledu, ki so jih v zgodovini izkoriščali za
odvoz ledu čez celotno območje Evrope (spletni vir 4.).
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2.2. GEOLOŠKA ZGRADBA PROUČEVANEGA OBMOČJA
2.2.1. Tektonika

Območje zahodne Slovenije pripada delu Jadranske mikroplošče, ki je locirana na
severovzhodnem robu Jadransko-Evropske kolizijske cone. Pas gub in narivov s slemenitvijo
severozahod-jugovzhod sega od zaledja Istre do osrednje Slovenije in spada v narivni sistem
Zunanjih Dinaridov. Razdeljen je na posamezne narivne strukturne enote (slika 2). Od
najvišjega proti najniţjemu si sledijo Trnovski, Hrušiški, Sneţniški pokrov in najniţje
Komenska narivna gruda. Trnovski pokrov, katerega gradijo mezozojske karbonatne
kamnine, je narinjen na močno naguban in tektonsko porušen terciarni fliš Hrušiškega
pokrova ter posledično daje značilno topografijo severnega in vzhodnega roba Vipavske
doline (Placer, 1998; Vrabec in Fodor, 2006; Popit 2016).
Jeţ in sod. (2011) predstavijo vpliv tektonike na plazenje v Vipavski dolini. Kot razloge za
nastajanje gravitacijskih pobočnih premikanj predpostavljajo vpliv dveh faktorjev, ki sta
povezana s tektoniko. Narivna zgradba karbonatov omogoča karbonate nad flišnimi
kamninami in ustvarja idealne hidrogeološke pogoje za akumulacijo vode v karbonatih ter
izviranje vode na kontaktu s flišem. Poleg tega Jeţ omenja še recentno aktivne zmične
prelome, ki povzročajo pretrtost kamnin ter posledično velike količine grušča.

Slika 2: Makrotektonska razdelitev jugozahodne Slovenije (Popit, 2016)
Legenda: rdeč pravokotnik označuje obravnavano območje.
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2.2.2. Stratigrafija

Stratigrafski podatki proučevanega območja so povzeti po Tolmaču za list OGK Gorica,
avtorja S. Buserja (1973b). Opisane so stratigrafske enote, ki se nahajajo na območju, ki sem
ga proučeval (slika 3).

Slika 3: Izsek iz OGK SFRJ, list Gorica z označenim obravnavanim območjem (Buser in sod.,1973a)

Legenda: T32+3 norijsko-retijski glavni dolomit; J12+3 srednjeliasni apnenci; J1,2 zgornjeliasni in doggerski apnenci
in dolomiti; E1,2 eocenske flišne plasti; s kvartarni sedimenti-grušč; črn pravokotnik označuje obravnavano
območje

2.2.2.1. Zgornji lias in dogger - J1,2

Zgornje liasne in doggerske plasti so strnjeni v pas med Colom in Veliko Ojstrovco. Drugi
pas pa se razprostira od Čavna proti Mali lazni. Plasti predstavljajo značilni plastnati rjavi in
sivi oolitni apnenci, ki lahko lateralno prehajajo v zrnat in masiven dolomit. Zgornjeliasni
rjavi in sivi oolitni apnenci leţijo nad s fosili bogatimi srednjeliasnimi apnenci. V spodnjem
delu skladov najdemo eno ali več plasti z brahiopodi.
Debelino plasti ocenjujejo med 200 in 650 metri.
2.2.2.2. Oxfordij in spodnji kimmeridgij - J31,2

Plasti oxfordijskih in kimmeridgijskih stopenj se razprostirajo od Kovka prek Otlice in
Predmeje proti Veliki Ojstrovici. Nad doggerskimi apnenci leţijo skladoviti rjavo sivi
4

apnenci, ki vsebujejo gomolje roţenca. Omenjeni horizont obsega le 25 m debeline, vendar je
kot horizont pomemben, saj razmejuje doggerske in malmske apnence. Horizont se na
posameznih mestih izklinja. Nad apnencem z roţenčevimi gomolji leţi bel neskladovit koralni
in hidrozojski apnenec. Skladovitost je opazna le v spodnjem in zgornjem delu. Grebenski
apnenec ima debelino med 250 in 500 metri.
2.2.2.3. Eocen – zgornji cuizij in spodnji lutecij - E1,2

Zgornjecuizijske in spodnjelutecijske plasti, ki gradijo ozemlje Vipavske doline, so razvite
kot fliš. Meja pod flišnimi plastmi je ponekod erozijska, ponekod postopna. Plasti na
severnem robu Vipavske doline transgresivno nalegajo na različno stare kamnine. V plasteh
se menjujejo laporji, peščenjaki, argiliti, alevroliti. Vmes med njimi pa se ponekod pojavljajo
vloţki breč, konglomeratov in kalkarenitov. Debelino plasti ocenjujejo na 600 metrov.
2.2.2.4. Kvartarni sedimenti

Juţno pobočje Trnovskega gozda sestavlja grušč iz apnenčastih in dolomitnih kosov. V niţjih
predelih med njimi najdemo tudi ostanke flišnih kamnin. Celotna pobočja pokrivajo podorni
bloki in melišča. Podorni bloki so kosi kamnin različnih velikosti, ki so se odlomili od
referenčnega bloka in sedaj s pobočnimi procesi potujejo navzdol.
Popit (2016) v svoji doktorski disertaciji opisuje pobočne grušče širšega območja Vipavske
doline. Pod čelom celotnega narivnega robu na severnem in severovzhodnem robu Vipavske
doline se pojavljajo obseţne akumulacije karbonatnega grušča. Močno tektonsko pretrte
kamnine ter vpadi plasti povzročajo razpadanje kamnin ter njihov transport v dolino. Melišča
se pojavljajo na mejah med strmimi karbonatnimi stenami in poloţnim flišnim področjem.
Sestavljajo jih deloma sprijet ali pa nesprijet karbonatni grušč. Pod stenami so melišča
nesprijeta in stoţčaste oblike. Niţje, pod stoţčastimi melišči, se sprijetost melišč povečuje in
prehaja v pobočne breče. Melišča se lahko s pobočnimi procesi transportirajo navzdol v
dolino. Med gruščem najdemo večje karbonatne bloke, ki se rušijo z roba visokih karbonatnih
sten, ki so posledica skalnih podorov. Na nekaterih območjih izpod pobočnih breč izdanja
primarna flišna podlaga.
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2.2.3. Geomorfologija

Površje se je preoblikovalo zaradi podnebnih dogajanj. Na območjih neprepustnih kamnin je
prevladalo površinsko spiranje ter rečno vrezovanje, medtem ko so bili apnenci in dolomiti
podvrţeni zakrasevanju z raztapljanjem ter podzemnim odnašanjem. Območje leţi na prehodu
med submediteranskim in alpskim kontinentalnim podnebjem. Klima se je v času pleistocena
zaostrila. Prišlo je do menjavanja toplih in hladnejših oziroma sušnih in bolj vlaţnih obdobij.
V času hladnih obdobij je bil velik del Visokega krasa izpostavljen obledeniškim procesom.
To je močno pripomoglo k mehanskem razpadu zakraselih apnencev in dolomitov. Obseţna
zarasla melišča, ki se nahajajo ob vznoţju kraškega roba nad Vipavsko dolino, so dokaz za
omenjene dogodke(Janeţ et al., 1997).
Popit in sod. (2016) so primerjalio metode geomorfometričnih analiz hrapavosti površja na
območju Vipavske doline. Detajlno so proučili pet metod, ki so uporabne za analizo
hrapavosti površja kot tudi potencialno za proučevanje kamninske podlage in gruščnatih
pobočnih sedimentov. Metoda variabilnosti višin predstavlja najprimernejšo metodo, ki je
uporabna kot dodatek terenskega zajema podatkov ter pomemben pripomoček pri geološkem
in geomorfološkem kartiranju.
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2.2.4. Hidrogeologija

Hidrogeološke razmere Trnovskega gozda in Banjšic so določene z litološko ter strukturnogeološko zgradbo ozemlja (slika 4). Eocenski fliš Vipavske doline, ki pripada Hrušiškemu
pokrovu, predstavlja neprepustno podlago za kraški vodonosnik Trnovskega gozda in Banjšic.
Osrednji del vodonosnika gradijo zgornjetriasne, jurske ter kredne apnenčeve kamnine med
Vodicami, Colom, Predmejo, Golaki, Čepovansko dolino, Lokovcem, Banjšicami in dolino
Soče. Padavine iz tega območja napajajo kraški vodonosnik. Na smer odtekanja kraške
podzemne vode pomembno vplivata oblikovanost in nagnjenost neprepustne podlage. Voda
se na najniţjih točkah neprepustnega flišnega obrobja izliva na površje pri Hublju, Mrzleku,
občasno pri Lijaku ter na severozahodu proti izviru Kajţa. Severno mejo kraškega
vodonosnika pa gradijo dolomitne kamnine zgornjetriasne starosti, ki imajo vzdolţ Trebušice
in Belce v podlagi neprepustne karnijske klastične kamnine (Janeţ et al., 1997).

Slika 4: Hidrološka skica Visokega krasa (Janež, 1997)

Legenda: 1 – pobočni grušči, dobro prepustne plasti z medzrnsko poroznostjo; 2 – apnenci, dobro prepustne
plasti s kraško poroznostjo; 3 – dolomiti, srednje prepustne plasti z razpoklinsko poroznostjo; 4 – fliš, delna
''viseča'' hidrogeološka pregraja; 5 – fliš, neprepustne plasti, bočna in talna podlaga kraškega vodonosnika; črn
pravokotnik označuje obravnavano območje.

Jeţ (2007) omenja, da se apnenčastim pobočnim gruščem in brečam spreminjajo
hidrogeološke lastnosti glede na zrnavost ter količino glinene frakcije. Grušči, ki jih
sestavljajo debeli odlomki apnenca in imajo manj glinenih in meljastih zrn, so bolj prepustni.
Podzemna voda se pretaka v sedimentu, na območju zaglinjenih con, ki se pojavljajo v
spodnjih delih apnenčastega horizonta. Pretakanje potrjujejo izviri, ki se pojavljajo na
spodnjih delih gruščnatih pokrovov.
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3. TEORETIČNE OSNOVE
3.1. POBOČNI PROCESI
Na nastanek reliefa Trnovskega gozda in Vipavske doline ter meje med njima imajo velik
vpliv pobočni procesi. Narivni stik med karbonatnimi kamninami in flišem je prekrit s
pobočnim gruščem. Na strmejših pobočjih najdemo melišča, niţje v dolini pa pobočni grušč
lahko prehaja v pobočno brečo.
Zaradi narivnega kontakta Trnovskega gozda karbonatne sestave in spodaj leţečih flišnih,
močno pretrtih kamnin, se ustvarjajo idealni pogoji za ustvarjanje velike količine grušča,
podornih blokov in posledično delovanja pobočnih procesov. Celotno pobočje Trnovskega
gozda je prekrito z melišči, zato narivna ploskev ni vidna. Izjema je le nad Lokavcem, v
pobočju Male Gore, nad zgornjo mejo plazu Slano blato (Placer in sod., 2008).
Kot omenja tudi Jeţ (2007), nestabilnost pobočnih gruščev izhaja iz nagnjenosti terena,
prisotnosti talnih vod in zaglinjenih con na kontaktih med gruščem in flišem. Kot dokaze za
fosilno plazenje podaja horizonte, kjer so pomešani pretrti ostanki flišnih kamnin in apnencev,
ki se mešajo sočasno z drsenjem. Zaglinjene cone omogočajo precejanje vod in ustvarjajo
drsne ploskve, ki pospešujejo pobočne procese.
Delovanje eksogenih sil (preperevanje, erozija potokov in rek ter precejanje podzemne vode)
na eni strani in na drugi endogenih (dvigovanje tektonskih blokov, spreminjanje erozijske
baze rek) povzročijo, da se na določenih območjih, kjer istočasno deluje več neugodnih
endogenih in eksogenih sil, naenkrat pojavi porušitev ravnoteţja in zdrs dela pripovršinske
kamnine ali hribine (Ribičič, 2002).
Do zdrsa pride, ko teţa dela kamnine prekorači striţno trdnost na kritični ploskvi. Torej sta za
pojave plazenja, kot imenujemo opisane zdrse, pomembna dva dejavnika, ki delujeta eden
proti drugemu. Prvi je gravitacija (zunanje sile), ki teţi k premiku višje leţečih kamnin
navzdol. Drugi je notranja trdnost kamnine, ki preprečuje premik. Zaradi dolgotrajnega
delovanja eksogenih sil se spreminja oblika terena in zmanjšuje trdnost kamnine, dokler
gravitacijske sile ne preseţejo striţne trdnosti na najbolj šibki ploskvi znotraj kamnine.
Pogosto k splazitvi pripomore tudi človek s svojimi posegi v teren (Ribičič, 2002).
Pobočna premikanja ali pobočni transport so različna gibanja kamninskih (hribinskih),
sedimentnih in preperinskih (zemljinskih) mas po pobočju, pod vplivom gravitacije
(Skaberne, 2001).
Opredelitev pobočnih premikanj oziroma pobočnega transporta (slika 5) je opisan po
predlogih Skaberneta (2001).
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Slika 5: Osnovni način težnostnih premikanj na pobočjih in njihovi sedimenti (Skaberne, 2001)

Prevračanje je rotacijsko premikanje strmo vpadajočih blokov in plošč kamnin, koherentnih
sedimentov in preperine, ki so ločene z diskontinuitetami (plastnatost, razpoke, foliacija itd.)
(Skaberne, 2001).
Padanje in kotaljenje je hitro, neodvisno gibanje: prosto padanje, poskakovanje in kotaljenje
dela kamnine, sedimenta ali preperine ob navpičnem ali po strmem pobočju. Pri tem lahko
drobci udarjajo ob pobočje, vendar med njimi ni pomembnejše interakcije. Ločimo primarno
padanje sveţe odlomljenih kosov kamnin in preperine ter sekundarno padanje kamenja, ki je
bilo ţe prej mehansko ločeno in nekoliko premaknjeno (Skaberne, 2001).
Plazenje je translacijsko ali rotacijsko gibanje kamninskih (hribinskih), sedimentnih in
preperinskih (zemljinskih) mas po pobočju, po eni ali več bolj ali manj jasnih drsnih ploskvah
ali plazinskih porušnih območjih. Običajno je splazela gmota notranje sorazmerno malo
deformirana (Skaberne, 2001).
Tečenje bi lahko opredelili kot zvezno, nepovratno deformacijo materiala, ki nastane zaradi
napetostnega stanja v materialu, izzvanega s teţnostjo. Geološki material, ki ga obravnavamo,
predstavlja zmes trdnih delcev oziroma sedimenta ter vode in zraka. Odziv materiala na
delovanje sil teţnosti ni odvisen le od njegove sestave in zgradbe, temveč tudi od drugih
dejavnikov, kot so na primer temperatura, čas in razvoj deformacij (Skaberne, 2001).
Sedimentne težnostne (gravitacijske) tokove bi lahko v sklopu različnih tokov opredelili
kot tokove sedimentnega materiala, ki imajo večjo gostoto od obdajajoče tekočine in se pod
vplivom teţnosti gibljejo po pobočju hitreje od obdajajočega medija. Med sedimentne tokove
tako ne uvrščamo tokov transportnih medijev – npr. vodnih in zračnih tokov, ki prenašajo
svojo kinetično energijo na zrnati material, ki ga nosijo s seboj (Skaberne, 2001).
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3.1.1. Raziskave pobočnih procesov na območju Vipavske doline

Kočevar in Ribičič (2002) sta opisala geološke, hidrogeološke in geomehanske raziskave
plazu Slano blato. Ocenila sta, da je takrat plaz zavzemal površino 15 hektarov. Kot glavni
razlog začetka plazenja leta 2000 označujeta obilno deţevje. Zaradi svoje velikosti sodi plaz
Slano blato med največje pojave nestabilnosti v Sloveniji, zato so bile raziskave naročene s
strani Drţavne komisije za sanacijo pri Ministrstvu za okolje in prostor RS. Cilj raziskav je bil
pripraviti program nujnih sanacijskih ukrepov, s katerim bi zmanjšali ogroţanje vasi Lokavec.
Fifer Bizjak in Ribičič (2004) sta predstavila geotehnične raziskave za plaz Slano blato. Kot
poglavitni razlog za sproţitev plazenja sta določila dotok vode v plazino ob neugodnih
geoloških in geomorfoloških razmerah. Z izračuni prostornine plazine sta ugotovila, da se
tako območje plazenja kot tudi sama masa plazenja, iz leta v leto povečujeta.
Jeţ (2007) se je v študiji osredotočil na vzroke in mehanizme zemeljskega plazenja na
območju Rebrnic. Nestabilnost pobočnih gruščev izhaja iz nagnjenosti terena, zaglinjene cone
na kontaktu med gruščem in flišem ter prisotnosti talne vode. Vrtine, ki so bile zavrtane v
pobočni grušč, so prišle do štirih glavnih horizontov. Najbliţje površju imamo apnenčev
pobočni grušč in brečo z vmesnimi zaglinjenimi conami. Pod njim se nahaja mešan grušč,
sestavljen iz flišnih kamnin in apnenca. Ta se odlaga na preparele flišne kamnine, pod tem pa
so kompaktne flišne kamnine. Debeline horizontov se preko pobočja močno spreminjajo.
Dokazi za fosilno plazenje so vidni v horizontih, kjer so pomešani pretrti ostanki flišnih
kamnin in apnencev, ki se mešajo sočasno z drsenjem. Gruščnati pokrovi imajo jezičasto
obliko. Zaradi zaglinjenih con se omogoči precejanje vode, kar ustvari drsne ploskve, ki še
pospešijo pobočne procese. Procese je umestil med kompaktne regionalne plazove, z
enostavno obliko ter suho naravo. Plazenje največ teţav povzroča hitri in regionalni cesti
Razdrto-Vipava. Red velikosti premikov mas je bil izmerjen med nekaj in 15 milimetrov
mesečno.
Kočevar (2011) opisuje razloge za gravitacijske premike mas v treh primerih: Slano blato,
Stogovci in Strane. Nestabilnost je posledica geoloških in morfoloških razmer. Zgornji deli
pobočij, ki segajo do višin 1300 metrov nadmorske višine, gradijo mezozojske karbonatne
kamnine. So zelo strmi, kar predstavlja idealne pogoje za proizvajanje pobočnega grušča.
Flišne kamnine se zaradi tektonike gubajo in gnetejo. Kontakt fliša s karbonatnimi kamninami
je pokrit s pobočnim gruščem, ki prihaja s pobočij. Tudi Kočevar v svoji študiji omenja
teţave, ki so se dogajale pri gradnji hitre ceste Razdrto-Vipava, saj podobni procesi
spremljajo celotno Vipavsko dolino. Vsi procesi niso vezani le na recentne aktivnosti, ampak
se najdejo morfološki dokazi za podobne dejavnosti tudi v preteklosti. Primer je plaz pri Selu,
pleistocenske starosti (Popit, 2003).
Na temo analize karbonatnih blokov na območju Vipavske doline sta bili napisani dve
diplomi. Prvo je napisala Kavčič (2013), ki se je osredotočila na bloke nad vasjo Lokavec.
Drugo pa Kocjančič (2014), ki je raziskala širšo okolico Lokavca. Maja Kocjančič je
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identificirala 10 blokov. Določila je njihove poloţaje, litologijo, jim določila vpad plasti ter
določila vpad referenčnega območja Čavna. Čaven predstavlja izvorno območje, s katerega se
bloki lomijo ter potujejo v dolino.
Popit (2016) se je osredotočil na raziskavo kvartarnih pobočnih gruščev ter njihovih
mehanizmov transporta na območju Rebrnic. Glede na litologijo, stratigrafijo ter značilnosti
pobočnih sedimentov je ločil 16 različnih faciesov, ki so jih povzročili različni mehanizmi
transporta. Pobočje Rebrnic označuje kot izredno primeren prostor za študijo pobočnih
procesov.
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3.2. DIGITALNI MODEL VIŠIN (DMV)
Komac (2005) v monografiji digitalni model višin (DMV) opredeli kot del digitalnega modela
reliefa (DMR), v katerem so zapisani podatki o višini točk v prostoru, ki so lahko zapisane v
obliki mreţe pravilnih ali nepravilnih točk (TIN) oziroma v obliki plastnic. DMV je
pridobljen z lidarskim laserskim skeniranjem ozemlja iz zraka ali z večjih vzpetin.
Izraz lidar je okrajšava za Light Detection And Ranging oziroma svetlobno zaznavanje in
merjenje razdalj ali Laser Imaging Detection And Ranging oziroma lasersko snemanje,
zaznavanje in merjenje razdalj. Gre za tehnologijo, ki omogoča določanje razdalje do
objektov ali površin z uporabo laserskih pulzov. Razdaljo med senzorjem in opazovanim
predmetom namreč določimo z merjenjem časa potovanja elektromagnetnega impulza. Pri
lidarju uporabljamo laserje, ki delujejo v vidnem in bliţnjem infrardečem delu
elektromagnetnega spektra (Oštir, 2006).
DMV predstavlja le del podatkov, ki ga vsebuje DMR. DMR predstavlja digitalni opis
oblikovanosti zemeljskega površja, ki poleg prikaza površja vsebuje tudi njegov opis z
nakloni, ekspozicijo in plastnicami, padnicami, točkami vrhov ter z drugimi značilnimi črtami
in točkami (Podobnikar, 2003).
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3.3. GEOGRAFSKO INFORMACIJSKI SISTEMI (GIS)
Geografski informacijski sistem (GIS) je računalniško podprt prostorski informacijski sistem,
ki omogoča sodobno upravljalsko, organizacijsko in poslovno osnovo za zajemanje,
shranjevanje, iskanje, obdelavo, analiziranje, prikazovanje in razširjanje prostorskih podatkov
(Kvamme et al., 1997). Posamezni vsebinski podatki o geologiji, pedologiji, vegetaciji,
hidrografski in cestni mreţi, urbanih površinah in podobno so med seboj ločeni, vendar
vezani na ustrezni geografski poloţaj. Govorimo o informacijskih slojih tematskih podatkov,
ki jih lahko neovirano prekrivamo in tako zdruţujemo ustrezne podatke za izbrani in
obravnavani prostor. Pomembno je zagotoviti skupno bazo podatkov, logično razdeljeno na
različne informacijske sloje podatkov. Po navadi posamezne tematike delimo še na logične
strukturalne plasti, kot so pri geološki karti litologija, geološke meje, strukturne enote, podatki
o vpadu plasti ipd. GIS-baza podatkov vsebuje prostorske in opisne podatke, pri čemer
prostorski podatki določajo lokacijo, obliko ter odnose med elementi prostora in so shranjeni
v prostorski bazi. V relacijski bazi podatkov pa so shranjeni podatki, ki opisujejo lastnosti
prostorskih elementov. Prostorski in opisni podatki so neposredno povezani preko enolično
določene številke elementa v prostoru (identifikator, koda) (Šinigoj & Komac, 2002).
V splošnem razlikujemo tri osnovne tipe prostorskih elementov:
 točka; definira lokacijo nekega objekta in prikazuje podatek, ki je omejen na
posamezno lokacijo,
 linija; predstavlja obliko nekega objekta oziroma predstavlja mejo med različnimi
značilnostmi terena in
 poligon; definira obliko neke homogene enote v prostoru.
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4. METODE DELA
Namen diplomskega dela je bil proučevanje gravitacijskih karbonatnih blokov na pobočju
Trnovskega gozda ter določitev njihovega transporta.
Karbonatni bloki so na terenu dobro opazni, vendar so zaradi goste poraščenosti na nekaterih
mestih teţko dostopni. Za lociranje posameznih blokov sem si pomagal s senčenim digitalnim
modelom reliefa, z ločljivostjo 1 x 1 m, pridobljenim z lidarsko tehnologijo. Za kartiranje na
terenu sem uporabljal Android telefon z naloţeno aplikacijo OruxMaps, geološki kompas,
temeljni topografski načrt v merilu 1:5000 oziroma 1:10.000, 10 % HCl kislino, terenski
dnevnik ter natisnjeno karto senčenega digitalnega modela reliefa, za sprotno označevanje
meja med bloki ter litologijami.
Z senčenim digitalnim modelom reliefa obravnavanega območja sem se seznanil ţe pred
začetkom terenskega dela. S pregledovanjem območja, ki sem ga kasneje obhodil, sem si ţe
pred odhodom na teren okvirno začrtal, katere spremembe v topografiji bi lahko bile
posamezni gravitacijski bloki. Na samem modelu višin so topografske anomalije laţje
razvidne.
Terenske raziskave sem opravljal med aprilom in julijem 2016. Bloke sem obhodil, jim
določil litologijo in izmeril vpad plasti, kjer je bilo to mogoče. S pomočjo programa
OruxMaps sem dodajal točke, kjer sem opravljal meritve vpadov plasti, foto točke ter lastne
beleţke, ki so mi koristile za sam izris karte in razumevanje terena. Sam teren je močno
poraščen z vegetacijo, zaradi česar so nekatere meje med blokom in pobočnim gruščem slabo
razvidne. Te meje sem kasneje izrisal s pomočjo analize senčenega digitalnega modela reliefa,
na kateri so meje veliko bolje razvidne. Najbolj razvidne so juţne meje blokov, ki izdanjajo
kot strme stene, pod njimi pa so dobro opazna melišča. Za samo dostopnost do blokov sem
koristil gozdne poti in pešpoti (slika 6).

Slika 6: Fotografija s terena, kjer se nahaja pobočni grušč, ki je prekrit z vegetacijo (foto: Klemen Klančič)
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Za obdelavo podatkov in izris karte sem uporabljal odprtokodni program QGIS, ki je
prostodostopen na spletu (spletni vir 5.). V programu sem izdelal sloj s povprečnimi vpadi
plasti in sloj z lokacijami izvirov, ki so prosto dostopni na spletni strani Evropskega
okoljskega informacijskega in opazovalnega omreţja (EIONET) kot podatkovni sloj (spletni
vir 2.). Za njihov prostorski element sem izbral točko. V atributno tabelo pri sloju vpadv plasti
sem vnesel ime točke, vpad in azimut. Poleg omenjenih dveh slojev sem ustvaril še sloj s
podatki o litologiji terena, za katerega sem uporabil prostorski element poligon.
Za laţjo orientacijo na terenu sem uporabljal OruxMaps aplikacijo v navezi s pametnim
telefonom. Aplikacija omogoča uvoz geopozicioniranih kart, s katerimi si olajšamo
orientacijo na terenu. Uporabljal sem senčeni digitalni model reliefa in temeljno topografsko
karto. S funkcijo ustvarjanja točk sem si na terenu beleţil vpade plasti, litologijo in dodajal
lastne opombe za kasnejši izris karte proučevanega območja. Aplikacija je prostodostopna na
spletu (spletni vir 3.).
Za analizo in prikaz vrednosti vpadov plasti blokov in referenčnega območja sem uporabil
program Stereonet 9. Računalniški program je prosto dostopen na svetovnem spletu (spletni
vir 6.). Na posameznih izdankih, kjer so bile vidne plasti, sem popisal podatke o naklonu in
azimutu le-teh. S pomočjo programa Stereonet 9 sem jim določil povprečni vpad saj omogoča
tridimenzionalno vektorsko analizo podatkov. Program podatke izriše na Schmidtovi mreţi na
spodnji stereografski polobli. Izračunane povprečne vpade plasti ter polov plasti sem
zaokroţil na 5° natančno. Tako je izračunan povprečni vpad polov plasti bloka Lukovec
147,5/61,2 zaokroţen na vrednost 150/60.
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5. REZULTATI IN RAZPRAVA
Karbonatni bloki so z vseh strani, z izjemo juţne, zakriti s pobočnimi sedimenti ter porasli z
bujno vegetacijo, zato je njihovo prepoznavanje na terenu oteţeno. V veliko pomoč mi je bila
uporaba senčenega digitalnega modela reliefa (slika 7); (Javne informacije Republike
Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije). Pod juţnimi stenami blokov nastajajo
melišča (slika 8). Zaradi konstantnega kopičenja novega pobočnega grušča blok sčasoma
zasuje z vseh strani, z izjemo juţne. Tako je pobočje za bloki izravnano. Izviri se pojavljajo
na meji med flišnim območjem in pobočnim gruščem. Večina jih zaradi večje
vodoprepustnosti terena leţi na območju pobočnega grušča.

Slika 7: Senčeni digitalni model reliefa z imeni blokov (Javne informacije Republike Slovenije, Geodetska uprava
Republike Slovenije)

16

Slika 8: Melišče pod južno steno bloka Zasod (foto: Klemen Klančič)

Na območju, ki so ga preučili Placer s sod. (2008), je na področje, ki sem ga obravnaval v
svoji diplomi, segal le blok Lukovec. Poleg omenjenega bloka Lukovec sem proti zahodu, po
pobočju do fosilnega plazu, lociral še dva bloka. Od njih je eden apnenčasti, drugi pa
predstavlja karbonatno brečast blok, najverjetneje ostanek starejšega litificiranega melišča
(Popit, 2016), ki se je odlomil ter odpotoval v dolino. Bloka sem poimenoval Školj sv. Pavla
in Zasod (slika 7). Poleg gravitacijskih blokov sem določil še mejo med pobočnim gruščem in
flišem. V tabeli 1 so prikazane meritve vpadov plasti referenčnega območja. Povprečni vpad
je bil določen s pomočjo programa Stereonet 9.
Tabela 1: Meritve vpada plasti referenčnega območja
AZIMUT

VPAD

182

15

240

20

270

25

260

20

Povprečna vrednost: 245/20

Površine blokov sem določil v programu QGIS. V tabeli 2 so zbrani bloki s podatki o
litologiji ter površine posameznih karbonatnih blokov.
Tabela 2: Litologije in površine blokov
Površina (m2)

Blok

Litologija

Školj sv. Pavla

karbonatna breča

44.476

Zasod

apnenec in karbonatna breča

213.209

Lukovec

apnenec in karbonatna breča

184.733

17

Za namen prikaza obravnavanega območja sem izdelal karto (slika 9), na kateri sem omejil
posamezne karbonatne bloke in označil njihovo litologijo in litologijo okolice. Označene so
lokacije, na katerih sem izmeril vpoad plasti ter lokacije izvirov. Na karti sta čez karbonatne
bloke izrisana dva profila, ki prikazujeta spremembe v topografiji.

Slika 9: Karta območja z označenimi poteki profilov, ki sem jo izrisal v sklopu diplomskega dela
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5.1. BLOK ŠKOLJ SV. PAVLA
Slika 10 prikazuje karbonatni blok Školj sv. Pavla. Njegova površina znaša 44.476 m2. Meja
med samim karbonatnim blokom in okolico je dobro razvidna zaradi spremembe v topografiji
in litologiji. Okolico sestavlja pobočni grušč, poraščen z bujno vegetacijo. Blok gradi
karbonatna breča.

Slika 10: Blok Školj sv. Pavla prikazan na senčenem digitalnem modelu reliefa

V karbonatni breči, ki sestavlja blok, so razvidne plasti. Na podlagi omenjenih plasti sem na
naključnih lokacijah meril vpade plasti čez celotno mejo bloka in okolice. V tabeli 3 so
prikazane posamezne meritve in povprečen vpad plasti celotnega karbonatnega bloka.
Povprečni vpad znaša 325/20 in je bil določen s pomočjo programa Stereonet 9 z uporabo
kroţne statistike.
Tabela 3: Meritve vpadov plasti na bloku Školj sv. Pavla
AZIMUT

VPAD

270

20

320

15

330

25

340

20

340

20

340

20

325

25

330

30

320

15

Povprečna vrednost: 325/20
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V bloku so opazne debele plasti, ki so dobro razvidne zaradi intenzivnejšega preperevanja
med njimi (slika 11). Te plasti bi lahko predstavljale plasti starih pobočnih gruščev oziroma
melišč, ki so bila litificirana (Popit, 2016). Glede na vpad plasti, ki vpada proti pobočju,
sklepam, da se je karbonatni blok premaknil in pri tem preko horizontalne osi rotiral proti
pobočju.

Slika 11: Plasti v breči bloka Školj sv. Pavla (foto: Klemen Klančič)
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5.2. BLOK ZASOD
Slika 12 prikazuje karbonatni blok Zasod. Na juţni strani bloka izdanjajo visoke stene
plastnatega apnenca. Pod stenami se pojavljajo melišča, njen vzhodni rob pa gradi karbonatna
breča. Površina bloka znaša 213.209 m2.

Slika 12: Blok Zasod na senčenem digitalnem modelu reliefa

Na terenu sem izdvojil vzhodno in juţno mejo karbonatnega bloka in okolice ter mejo, ki
ločuje njegov apnenčasti in brečasti del. Severna in zahodna meja bloka na terenu zaradi
zasutja s pobočnim gruščem in bujne vegetacije ni bila razvidna. To mejo sem kasneje
korigiral s pomočjo senčenega digitalnega modela reliefa, na katerem oblika severne in
zahodne meje bloka povsem sovpada z njegovim odlomnim robom v zaledju.
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Vzhodni del bloka gradi sprijeta karbonatna breča (slika 13).

Slika 13: Karbonatna breča na vzhodnem delu bloka Zasod (foto: Klemen Klančič)

Tako kot pri karbonatnem bloku Školj sv. Pavla so v breči opazne debele plasti z vpadom
10/15 (slika 14).

Slika 14: Plasti karbonatne breče na vzhodnem delu bloka Zasod (foto: Klemen Klančič)
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Plasti v apnencu izdanjajo le na enem mestu, zato sem meritve opravljal samo tam (slika 15).
Nahajajo se na juţni steni karbonatnega bloka. Na preostalih apnenčevih izdankih, zaradi
intenzivnega preperevanja, plasti niso opazne. Vpad plasti znaša 345/35.

Slika 15: Plasti na južnem pobočju bloka Zasod (foto: Klemen Klančič)

V tabeli 4 so podane meritve vpadov plasti. Povprečni vpad plasti je bil določen s pomočjo
programa Stereonet 9.

Tabela 4: Meritve vpadov plasti na bloku Zasod

AZIMUT

VPAD

340

40

340

40

350

35

355

30

355

25

325

30

Povprečna vrednost: 345/35
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Pri karbonatnem bloku Zasod gre najverjetneje za translacijsko rotacijski tip transporta. Glede
na izmerjene plasti bloka in plasti referenčnega območja znaša kot med njima 45° (slika 16) .
Kot je bil določen v programu Stereonet 9. Blok se je glede na njegov predviden odlomni rob
premaknil 350 metrov v smeri juga. Premik je bil določen na podlagi končne karte ter
zaokroţen na 50 metrov natančno. Pri tem je rotiral okrog horizontalne osi proti pobočju.

Slika 16: Plasti bloka Zasod in referenčnega območja prikazane v krogelni projekciji

Njegov premik je bil najverjetneje v več fazah, saj zahodni del bloka gradi karbonatna breča.
Ta je nastala z litifikacijo pobočnega grušča. Ko se je blok ponovno premaknil, je s seboj
premaknil tudi pobočno brečo, ki je bila sprijeta na blok, ter znova rotiral, saj plasti breče na
bloku vpadajo 10° proti pobočju. Podobne primere navaja tudi Popit (2016) z območja
Rebrnic.
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Slika 17 prikazuje profil, ki poteka čez pobočje Čavna, bloka Zasod in Školj sv. Pavla.
Shematsko je prikazana geološka zgradba terena. Na profilu je razvidna sprememba v
topografiji, ki je posledica premikov posameznih karbonatnih blokov. Zaradi same rotacije so
povrišne blokov izravnane (Popit, 2016). Konstantno nastajanje novega pobočnega grušča, ki
prihaja z roba Trnovskega gozda, povzroča postopno zasutje karbonatnih blokov in njihove
okolice.

Slika 17: Profil Zasod

Legenda: A - apnenec; B – breča; F – fliš; PG – pobočni grušč.

Na sliki 18 je primer izravnave na površini karbonatnega bloka Zasod. Zaradi kmetijske
namembnosti površine je bila meja med apnenčastim in brečastim delom bloka dobro
razvidna.

Slika 18: Izravnava na karbonatnem bloku Zasod (foto: Klemen Klančič)
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5.3. BLOK LUKOVEC
Na sliki 19 je prikazan karbonatni blok Lukovec. Poimenovan je bil ţe v članku Placerja in
sod. (2008). Juţna stran bloka Lukovec izdanja v obliki karbonatnih sten, pod njimi pa so
melišča. Na senčenem digitalnem modelu reliefa se v njegovem zaledju na pobočju Čavna
opazi manjkajoče telo v reliefu. Blok Lukovec je preteţno sestavljen iz plastnatega apnenca, z
izjemo njegovega zahodnega dela, ki ga sestavlja karbonatna breča. Lukovec ima v svojem
zaledju izravnavo, ki jo zapolnjuje pobočni grušč, prav tako pa sta s pobočnim gruščem
pokriti njegova vzhodna in zahodna stran. Vzhodna, zahodna in severna meja karbonatnega
bloka z okolico, zaradi pokritosti s pobočnimi sedimenti, tako na terenu kot tudi na senčenem
digitalnem modelu reliefa ni bila razvidna. Potek meje sem predvidel na podlagi oblike
manjkajočega telesa v zaledju na pobočju Čavna. Njegova površina znaša 184.733 m2.

Slika 19: Blok Lukovec na senčenem digitalnem modelu reliefa
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Na zahodni strani je na blok sprijeta litificirana karbonatna breča (slika 20). Meja med
apnencem in brečo je na juţni strani dobro opazna, saj izdanja na steni karbonatnega bloka.

Slika 20: Breča na skrajno vzhodnem delu južne stene bloka Lukovec (foto: Samo Klančič)

Na juţni steni je bil izmerjen vpad plasti. V tabeli 5 so prikazane meritve. Povprečni vpad
znaša 330/30 in je bil določen s pomočjo programa Stereonet 9.

Tabela 5: Meritve vpada plasti na bloku Lukovec
AZIMUT

VPAD

310

20

330

25

325

30

330

30

335

40

Povprečna vrednost: 330/30
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Plasti so bile v apnencu razvidne le na enem izdanku. Tam so bile opravljene meritve
njihovega vpada (slika 21).

Slika 21: Plasti na južnem pobočju bloka Lukovec

Glede na meritve plasti na karbonatnem bloku, gre za translacijsko rotacijski transport. Kot
med vpadom plasti referenčnega območja in karbonatnega bloka, ki je bil določen s
programom Stereonet 9, znaša 35° (slika 22). Blok se je od svojega odlomnega robu
premaknil 600 metrov v smeri juga ter pri tem rotiral okrog horizontalne osi proti pobočju.
Zaradi pojavljanja breče v zahodnem delu bloka sklepam na večfazni premik.

Slika 22: Plasti bloka Lukovec in referenčnega območja prikazane v krogelni projekciji
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Na sliki 23 je prikazan profil, ki poteka čez blok Lukovec. Shematsko je prikazana geološka
zgradba podlage. Tako kot pri profilu Zasod je v zaledju bloka izravnava, ki je posledica
rotacije blokov (Popit, 2016).

Slika 23: Profil Lukovec

Legenda: A - apnenec; F – fliš; PG – pobočni grušč.

Poleg same analize gravitacijskih blokov sem v sklopu terenskega dela na karti območja
označil tudi mejo med flišnimi kamninami in pobočnimi sedimenti (slika 24). Meja je na
samem terenu preprosto določljiva, saj območja, namenjena kmetijstvu, segajo do meje
pobočnih sedimentov in leţijo na flišnih kamninah. Kmetijske površine so urejene v terase, ki
so razvidne tudi na senčenem digitalnem modelu reliefa.

Slika 24: Meja med brečo in pobočnim gruščem
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6. ZAKLJUČEK
V sklopu diplomske naloge sem območje med fosilnim plazom Selo ter vasjo Stomaţ
geološko kartiral, določil litologijo posameznih karbonatnih blokov in, kjer je bilo mogoče,
izmeril vpade plasti. Izračunal sem spremembo rotacije blokov glede na referenčno območje.
Posameznim karbonatnim blokom sem v GIS okolju izračunal površino ter izrisal karto
območja. V veliko pomoč pri diplomskem delu je bila uporaba senčenega digitalnega modela
reliefa, na katerem sem si poloţaj in potencialne karbonatne bloke ţe pred odhodom na teren
začrtal.
Povprečni vpad referenčnega območja znaša 245/20. Sklepam, da so v taki legi bili tudi bloki
pred odlomitvijo in transportom proti dolini.
Blok Zasod, s povprečnim vpadom 345/35, se je premaknil 350 metrov v smeri juga ter pri
tem rotiral proti pobočju okrog horizontalne osi. Kot med plastmi bloka in referenčnega
območja znaša 45°. Blok je grajen iz plastnatih apnencev ter karbonatne breče.
Blok Lukovec, s povprečnim vpadom 330/30, se je premaknil 600 metrov v smeri juga in pri
tem rotiral proti pobočju okrog horizontalne osi. Kot med plastmi bloka in referenčnim
območjem znaša 35°. Blok sestavlja plastnat apnenec in karbonatna breča.
Blok Školj sv. Pavla, ki ga gradi izključno karbonatna breča, ima povprečni vpad 325/20.
Njegove rotacije nisem uspel določiti zaradi nepoznavanja njegove prvotne lege.
Rotacija bloka Zasod je večja v primerjavi z rotacijo bloka Lukovec. Sklepam, da so bili
premiki blokov večfazni, na kar kaţe pojavljanje pobočne breče, sprijete na posamezne bloke.
Na podlagi spremembe vpadov plasti blokov in referenčnega območja sklepam, da so bili
premiki blokov translacijski ter rotacijski.
Rezulati diplomskega dela kaţejo, da je proučevano območje nestabilno zaradi pojavljanja
melišč, pobočnega grušča in karbonatnih blokov. Posledično imamo na severnem in
vzhodnem robu Vipavske doline pogoste pojave nestabilnosti površja in posledično pobočne
procese, ki močno spreminjajo okolico. Razlika v vpadu plasti proučevanih karbonatnih
blokov in referenčnega območja ter premik blokov v dolino to tudi potrjuje.
V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno območje detajlno geološko kartirati, meriti hitrosti
premikov pobočja in blokov z natančnimi GPS-meritvami, določiti debeline nanosov
pobočnih gruščev ter določiti potencialne nevarnosti za naselja, ki leţijo na območju.
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