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IZVLEČEK
Območje Gradiške gmajne nad Ajdovščino se nahaja v Vipavski dolini v SZ Sloveniji, ki jo na
severu omejujeta narivna robova Trnovskega in Hrušiškega pokrova. Omenjena pokrova sta
sestavljena iz mezozojskih karbonatnih kamnin, ki so narinjene na močno pretrte flišne kamnine
eocenske starosti. Ker so mezozojske karbonatne kamnine podvržene močnemu fizikalnemu
preperevanju, se ob vznožju strmih karbonatnih sten pojavljajo številna sedimentna telesa, ki so
odložena na flišni podlagi. Eno izmed teh sedimentnih teles je tudi večji nanos sedimenta, ki je
večinoma sprijet v pobočno brečo, imenovan Gradiška gmajna, ki se dviguje nad Ajdovščino
blizu izvira reke Hubelj. Gre za pahljačasto obliko fosilnega plazu, ki se nahaja zahodno od izvira
reke Hubelj in ga genetsko uvrščamo med kamninske plazove (Hungr et al., 2014). Glede na
reliefno izoblikovanost območja lahko sklepamo, da je velik del fosilnega plazu danes erodiran.
Sedimente omenjenega plazu so opazili in kartirali že zgodaj, na inženirsko-geološki karti ga je v
svojem diplomskem delu omejil tudi Kodran (2006). Nedoločeni so ostali sestava in zgradba
sedimentnega telesa, njegova natančna omejitev ter volumen plazu.
Z inženirsko-geološkim kartiranjem obravnavanega območja smo dobili podatke o litologiji in
geomorfologiji, ki sem jih obdelala v računalniškem programu ArcGIS. Kot rezultat je nastala
Inženirsko-geološka karta okolice izvira Reke Hubelj pri Ajdovščini v merilu 1 : 5.000.
Podatke za izračun volumna sem prav tako obdelala v programu ArcGIS, kjer sem z interpolacijo
točk z znanimi nadmorskimi višinami izdelala zgornjo in spodnjo ploskev današnjega plazu in
plazu pred erozijo ter izračunala volumen.
Volumen današnjega plazu Gradiška gmajna v povprečju znaša 10 milijonov m3. Volumen plazu
pred erozijo pa 19 milijonov m3.

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

I

Prkić, N. 2016. Fosilni plaz Gradiška gmajna pri Ajdovščini.

Diplomsko delo.

ABSTRACT
The Gradiška gmajna area is located above Ajdovščina in the Vipava valley, in NW Slovenia, a
region which is characterised by Trnovo and Hrušica thrust nappes. The aforementioned nappes
are composed of Mesozoic carbonate rocks, which overlap the heavily deformedEocene flysch.
Since the Mesozoic carbonate rocks are subjected to intense mechanical weathering, many
sedimentary bodies appear at the foot of the limestone cliffs, deposited on the flyschbedrock. One
of these sedimentary bodies is a major sediment deposit (composed primarily of limestone
gravel) called Gradiška gmajna, situated above Ajdovščina, near the source of the Hubelj creek. It
is a fan-shaped fossil landslide located west of the source of the Hubelj creek. It is classified as a
rock avalanche (Hungr et al., 2014). Based on relief morphology of the area it can be assumed
that a large part of the fossil landslide is eroded today. Sediments of the landslide were already
observed and mapped early and portrayed by Kodran (2006)on his engineering-geological map as
part of his diploma thesis. The composition and structure of sedimentary body, its precise
constraints and volume however remained undefined.
We carried out engineering-geological mapping of the area in order to obtain data on lithology
and geomorphology which I processed in ArcGIS. The result is an engineering-geological map of
the area of the source of the river Hubelj near Ajdovščina in the scale of 1 : 5.000.
I also processed the data for the calculation of volume in ArcGIS, where I also created upper and
lower surface of today’s landslide and of landslide before the erosion.
Volume of today’s Gradiška gmajna landslide is averaging 10 million m3. The total volume
before erosion was 19 million m3.
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POVZETEK
Preučevano območje Gradiške gmajne nad Ajdovščino se nahaja v Vipavski dolini v SZ
Sloveniji, ki jo na severu omejujeta narivna robova Trnovskega in Hrušiškega pokrova.
Omenjena pokrova sta sestavljena iz mezozojskih karbonatnih kamnin, ki so narinjene na močno
pretrte flišne kamnine eocenske starosti (Placer, 1981). Ker so mezozojske karbonatne kamnine
podvržene močnemu fizikalnemu preperevanju, se ob vznožju strmih karbonatnih sten pojavljajo
številna sedimentna telesa, ki so odložena na flišni podlagi. Eno izmed teh sedimentnih teles je
tudi večji nanos sedimenta (predvsem gruščev), imenovan Gradiška gmajna, ki se dviguje nad
Ajdovščino blizu izvira reke Hubelj.
Gre za pahljačasto obliko fosilnega plazu, ki se nahaja zahodno od izvira reke Hubelj in ga
genetsko uvrščamo med kamninske plazove (Hungr et al., 2014). Glede na reliefno
izoblikovanost območja lahko sklepamo, da je velik del fosilnega plazu danes erodiran.
Sedimente omenjenega plazu so opazili in kartirali že zgodaj, na inženirsko-geološki karti ga je v
svojem diplomskem delu omejil tudi Kodran (2006). Nedoločeni pa so ostali sestava in zgradba
sedimentnega telesa, njegova natančna omejitev ter volumen plazu.
Hidrogeološke razmere so bile odločilne za sedanje morfološke oblike in pobočne ter ravninske
mase. Na obravnavanem območju sta pri erodiranju največ prispevala potok Lokavšček in reka
Hubelj, pa tudi drugi manjši pritoki, ki so pretransportirali velike količine grušča in flišne
preperine. Kot posledica stalno prisotne erozije so nastale tudi številne strme grape
(Kodran, 2006).
Največji in najpomembnejši vodni izvir na tem območju je izvir reke Hubelj. Ta leži v narivni
ploskvi Trnovskega pokrova, v dnu izrazite, ozke in globoke strukturne depresije. Reka Hubelj
ima več izvirov, ki se pojavljajo v 70 m širokem pasu, na nadmorski višini od 240 do 260 m
(Janež et al., 1997). Območje izvira reke Hubelj gradijo predvsem jurski apnenci.
V diplomski nalogi sem kot rezultat inženirsko-geološkega kartiranja izdelala Inženirskogeološko karto okolice izvira reke Hubelj pri Ajdovščini v merilu 1 : 5.000 in profila v smeri
sever-jug in vzhod-zahod. Na karti so prikazane litološke, strukturne in geomorfološke enote
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obravnavanega območja. Poleg kartiranja sem na terenu določila tudi točke za določitev debeline
v brečo sprijetega sedimenta Gradiška gmajna. Določila sem 16 točk na zgornjem robu nanosa z
znanimi koordinatami (x, y, z), kjer z predstavlja nadmorsko višino, in za teh 16 točk izmerila
nadmorsko višino še na spodnjem robu nanosa. Iz razlike nadmorskih višin sem dobila debelino
breče, kar sem kasneje uporabila pri izračunu volumna plazu danes. Debelina v brečo sprijetega
sedimentnega nanosa se giblje od 8 m na zgornjih delih pahljače do več kot 50 m na spodnjem
širokem delu pahljače. Na zgornji površini nanosa sem določila še 11 dodatnih točk z znanimi
koordinatami za natančnejšo izdelavo zgornje ploskve plazu.
Na terenu pridobljene podatke sem obdelala v računalniškem programu ArcGIS. Podatke za
izdelavo digitalne inženirsko-geološke karte sem zajela v okolju GIS in jih s pomočjo prostorske
podatkovne baze uredila in pripravila za uporabo pri izrisu karte. Za posamezne dele karte sem
ustvarila pojavne objekte, ki sem jim določila geometrijo in atribute. Tako sem litološke enote
izrisala v obliki poligonov, vpade v obliki točk ter narivno ploskev in profile v obliki linij.
Izračunala sem volumen plazu po in pred erozijo. Za obdelavo podatkov in izračun sem uporabila
program ArcGIS. Zgornje in spodnje ploskve plazu po in pred erozijo sem izdelala s pomočjo
interpolacije točk z znanimi nadmorskimi višinami. Za interpolacijo sem uporabila metodo
krigiranja. Rezultati interpolacije so v rastrski obliki, zato sem jih pretvorila v obliko TIN, da sem
lahko s pomočjo orodja Surface Difference izračunala volumen plazu.
Volumen nanosa Gradiška gmajna po eroziji znaša 10 milijonov m3. Volumen plazu Gradiška
gmajna pred erozijo znaša 19 milijonov m3. Za kontrolo dobljenega volumna pred erozijo sem
izračunala tudi volumen izvornega materiala, ki z upoštevanjem faktorja razširjanja volumna
znaša 20 milijonov m3.
Glede na dobljene vrednosti volumna izvornega materiala in volumna plazu pred erozijo bi lahko
rekli, da smo izvorno območje plazu in območje plazu pred erozijo dobro predvideli.
Za še natančnejši izračun volumna in določitev območja plazu pred erozijo bi poleg inženirskogeološkega kartiranja zaledja izvira reke Hubelj in izvornih kamnin plazu Gradiška gmajna
morali izvesti še druge preiskave, kot so: izdelava vrtin in geofizikalne raziskave za določitev
debelin breče in določitev oblike spodnje ploskve plazu na mestu, kjer je odložen v brečo sprijet
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
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sedimentni nanos Gradiška gmajna, vzorčenje in mikroskopiranje kamnin zaledja kot tudi kamnin
sedimentnega telesa plazu za določitev sestave kamnin in opredelitev izvornega območja
splazelega materiala ter datiranje z metodo U/Th.
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SEZNAM OKRAJŠAV
CAD

programi za konstruiranje/tehnično risanje

DMV

digitalni model višin

GIS

geografski informacijski sistem

GPS

globalni sistem pozicioniranje (angl. Global Positioning System)

GNSS

globalni navigacijski satelitski sistemi (angl. Global Navigation Satellite
System) - sistemi za določanje koordinat točk s pomočjo satelitov

LIDAR

3D lasersko skeniranje (angl. Light Detection and Ranging)

TIN

nepravilna trikotniška mreža (angl. Triangular Irregular Network)
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1. UVOD
Plazovi so vzrok številnim naravnim nesrečam po vsem svetu. V Sloveniji so plazovi precej
pogost pojav, ki lahko nastanejo kot posledica številnih dejavnikov. Eden izmed tipov plazov
je tudi kamninski plaz. V Sloveniji kamninski plazovi niso precej pogosti, so pa naraven
pojav. Njihovo sprožitev je težko napovedati. K napovedovanju verjetnosti pojavljanja
kamninskih plazov zelo pripomorejo raziskave fosilnih in recentnih kamninskih plazov. Iz teh
raziskav lahko dobimo veliko koristnih informacij o topografiji in geologiji področij, kjer se ti
plazovi pojavljajo.
V diplomskem delu sem želela s pomočjo inženirsko-geološkega kartiranja okolice izvira reke
Hubelj določiti območje fosilnega plazu Gradiška gmajna pred erozijo ter izračunati njegov
volumen pred in po eroziji.
Preučevano območje Gradiške gmajne nad Ajdovščino se nahaja v Vipavski dolini v SZ
Sloveniji, ki jo na severu omejujeta narivna robova Trnovskega in Hrušiškega pokrova.
Omenjena pokrova sta sestavljena iz mezozojskih karbonatnih kamnin, ki so narinjene na
močno pretrt fliš eocenske starosti. Ker so mezozojske karbonatne kamnine podvržene
močnemu fizikalnemu preperevanju, se ob vznožju strmih karbonatnih sten pojavljajo številna
sedimentna telesa, ki so odložena na flišni podlagi. Eno izmed teh sedimentnih teles je tudi
večji nanos sedimenta (v brečo sprijetih gruščev), imenovan Gradiška gmajna, ki se dviguje
nad Ajdovščino blizu izvira reke Hubelj. Gre za pahljačasto obliko fosilnega plazu, ki se
nahaja zahodno od izvira reke Hubelj. Glede na reliefno izoblikovanost območja lahko
sklepamo, da je velik del tega fosilnega plazu danes erodiran. Sedimente omenjenega plazu so
opazili in kartirali že zgodaj. Plaz je omejen na Osnovni geološki karti SFRJ, list Gorica
(Buser, 1968), v knjigi »Kraški svet med Idrijco in Vipavo: prispevek k razvoju kraškega
reliefa« ga omenja in opisuje njegov nastanek Habič (1968), na inženirsko-geološki karti ga je
v svojem diplomskem delu omejil tudi Kodran (2006). Nedoločeni pa so ostali sestava in
zgradba sedimentnega telesa, njegova natančna omejitev ter volumen plazu.
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2. OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1 GEOGRAFSKA UMESTITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

Ajdovščina leži na zahodnem delu Slovenije in je geografsko umeščena v Vipavsko dolino, ki
leži na strateško zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v osrednjo Slovenijo. Na
severu jo omejuje Trnovski gozd, proti vzhodu sledita Hrušica in Nanos, na jugu jo od Krasa
ločijo Vipavski griči. Območje je geografsko zelo razgibano, nadmorska višina je od 60 m
(rokav Vipave pod Batujami) do 1.495 m (Mali Golaki na Trnovskem gozdu). Na območje
Vipavske doline sta občini Ajdovščina in Vipava.
Obravnavano območje fosilnega plazu Gradiška gmajna se dviguje severno nad Ajdovščino
(Slika 1) (Kodran, 2006) in se nahaja v neposredni bližini izvira reke Hubelj, ki je
najpomembnejši izvir in vodni tok na območju. Hubelj je močan kraški izvir, ki je delno zajet
tudi za oskrbo s pitno vodo Ajdovščine in okolice. Poleg reke Hubelj ima na območju
Gradiške gmajne pomembno vlogo tudi potok Lokavšček, ki je sedimentno telo erodiral na
zahodni strani (Kodran, 2006).

Slika 1: Senčen model reliefa (LiDAR) območja Vipavske doline z označenim obravnavanim območjem (vir
lidarja: ARSO, 2015)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

2

Prkić, N. 2016. Fosilni plaz Gradiška gmajna pri Ajdovščini.

Diplomsko delo.

2.2 GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
Geološke značilnosti širšega območja Vipavske doline (Slika 2) sem povzela po Osnovni
geološki karti SFRJ v merilu 1 : 100.000, list Gorica (Buser, 1968), in pripadajočem tolmaču
(Buser, 1973).

Slika 2: Izsek iz Osnovne geološke karte SFRJ v merilu 1 : 100.000 ‒ list Gorica (Buser, 1968)

2.2.1

Tektonska zgradba

Geotektonsko gledano, pripada obravnavano območje Zunanjim Dinaridom, ki je sestavljeno
iz sistema pokrovov, narivnih grud in vmesnih lusk, s smerjo slemenitve severozahodjugovzhod. Krovne dinarske enote (strukturno najvišji Trnovski pokrov, pod njim Hrušiški in
Snežniški pokrov in najnižje Komenska narivna gruda), ki so usmerjene proti jugozahodu, so
nastale od eocena naprej v več deformacijskih fazah z narivanjem, desno-zmičnimi prelomi
dinarske smeri in podrivanjem Istre proti severu (Placer, 1981). Te deformacijske faze se
delijo na starejše, eocensko-oligocenske, kjer je prevladovalo krovno narivanje Trnovskega in
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
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Hrušiškega pokrova, ki sta narinjena na eocenski fliš, in mlajše, zgornje miocenske, kjer se je
dogajalo podrivanje Istre pod Dinaride (Placer, 1981). Celotno območje Vipavske doline je
podvrženo

tudi

neotektonskim

spremembam

in

dodatno

razsekano

s

številnimi

desno-zmičnimi prelomi s smerjo severozahod-jugovzhod (Placer, 2008).

2.2.2

Stratigrafske značilnosti

Jurske karbonatne kamnine (J1,2)
Karbonatne kamnine nad izvirom reke Hubelj so na osnovni geološki karti, list Gorica
(Buser, 1968), stratigrafsko uvrščene v zgornjo juro (oxfordij in spodnji kimmeridgij). Glede
na litološki razvoj pa gre verjetneje za sklade zgornjega liasa in doggerja (rjav in siv oolitni
apnenec, gost apnenec in zrnat dolomit). Območje nad Hubljem (strmo pobočje Trnovskega
gozda) je pretežno zgrajeno iz svetlo rjavega zrnatega apnenca, ki na številnih mestih preide v
oolitni apnenec. Nižje, na izvirnem območju reke Hubelj, je apnenec srednje do
debeloplastnat. Zahodno od izvira reke Hubelj pa se večinoma pojavlja masiven apnenec z
redkeje izraženo plastnatostjo (Janež et al., 1997).
Eocenski fliš (E1,2)
Sedimentno telo fosilnega plazu Gradiška gmajna leži na eocenskem flišu, v katerem se
menjavajo različno debele plasti laporovcev, meljevcev in peščenjakov. Material je v času
sedimentacije fliša prinešen predvsem iz severozahoda in severa, kar je bilo ugotovljeno na
podlagi meritev smeri tokovnih odlitkov (Buser, 1973). V okolici izvira reke Hubelj in okoli
območja Gradiške gmajne je odkritih izdankov fliša malo, saj so fliši večinoma prekriti s
preperinskim pokrovom (Janež et al., 1997).
Kvartarni sedimenti (S, al)
Od kvartarnih sedimentov so na južnih pobočjih Trnovskega gozda pobočni grušči, ki so
sestavljeni iz odlomkov apnenca in dolomita, v nižjih predelih pa se vmes pojavlja tudi fliš.
Pobočni grušči so marsikje sprijeti v pobočno brečo in skoraj v celoti sestavljeni iz jurskih
karbonatov (Buser, 1973). Na območju preučevanja se od kvartarnih sedimentov pojavljajo
predvsem pobočni grušči in pobočne breče, zaznati pa je tudi podore in melišča, ki se
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
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oblikujejo še danes. Na širšem območju se pojavljata dva tipa pobočne breče, ki se ločita tudi
po starosti. Starejša pobočna breča je deloma plastnata, z bolj zaobljenimi robovi in trdneje
sprijeta in gradi previsni rob in polico jugovzhodno od reke Hubelj. Bolj kaotična,
debelozrnata in blokovna pa je mlajša pobočna breča (Janež et al., 1997).
Kvartarne starosti so tudi aluvialni nanosi, ki so jih ustvarile reke in potoki na območju
Vipavke doline. Na aluvialnih nanosih leži tudi mesto Ajdovščina, kjer nanose sestavljajo
predvsem prodniki jurskih karbonatov, v manjši količini so zastopani tudi prodniki peščenjaka
in laporovca (Buser, 1973).

2.2.3

Hidrogeološke značilnosti obravnavanega območja

Na območju Trnovskega gozda in Hrušice so hidrogeološke razmere pogojene s strukturno in
litološko zgradbo ozemlja. Geološka zgradba ozemlja, ki smo ji priča danes, je posledica
starejše terciarne narivne tektonike in neotektonskih premikov ob prelomih. Rezultat vsega
naštetega pa je vrsta pokrovov, narivnih grud in manjših vmesnih lusk (Placer, 1981).
Hidrogeološke razmere so bile odločilne za sedanje morfološke oblike in pobočne ter
ravninske mase. Na obravnavanem območju sta pri erodiranju največ prispevala potok
Lokavšček in reka Hubelj, kakor tudi drugi manjši pritoki, ki so transportirali velike količine
grušča in flišne preperine. Kot posledica stalno prisotne erozije so nastale tudi številne strme
grape (Kodran, 2006).
Največji in najpomembnejši vodni izvir na tem območju je izvir reke Hubelj (Slika 3). Ta leži
v narivni ploskvi Trnovskega pokrova, v dnu izrazite, ozke in globoke strukturne depresije.
Reka Hubelj ima več izvirov, ki se pojavljajo v 70 m širokem pasu na nadmorski višini od
240 do 260 m (Janež et al., 1997).
Napajalno območje izvira Hubelj gradijo predvsem jurski apnenci, ki so zaradi svoje kraške in
razpoklinske poroznosti dobro prepustni. Fliš v podlagi tvori za kraški vodonosnik
neprepustno južno in jugozahodno bočno in ponekod talno hidrogeološko pregrado. Kjer je
razvoj podlage močno karbonaten, je hidrogeološka pregrada delno prepustna. Na smer
odtekanja kraške podzemne vode bistveno vplivata oblika in nagib neprepustne in delno
prepustne podlage. Fliš v okolici reke Hubelj je večinoma prekrit z deluvialnim in
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preperinskim pokrovom. Zaradi svoje medzrnske poroznosti imajo pomembno vlogo tudi
kvartarni karbonatni grušči in pobočne breče, ki tvorijo dobro prepustna območja
(Habič, 1968; Janež et al., 1997; Kodran, 2006).

Slika 3: Izvir reke Hubelj nad Ajdovščino (fotografija: Nina Prkić)
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3. TEORETIČNE OSNOVE
3.1 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV
Fosilni plaz Gradiška gmajna pri Gradišču nad Ajdovščino je bil do sedaj v literaturi le redko
omenjen, čeprav so njegove sedimente opazili in kartirali že zgodaj. Leta 1968 je bila izdana
Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, list Gorica, katere avtor je Buser (1968). Na karti
je omejen fosilni plaz Gradiška gmajna, ki ga sestavljajo kvartarni grušči, ponekod sprijeti v
pobočno brečo. Vse skupaj leži na podlagi iz eocenskega fliša, v katerem se menjavajo
različno debele plasti laporovcev, glinavcev in peščenjakov. V tolmaču osnovne geološke
karte list Gorica, katerega avtor je prav tako Buser in je izšel leta 1973, v brečo sprijet
sedimentni nanos ni posebej omenjen, opisani so kvartarni grušči, ki so ponekod sprijeti v
pobočno brečo.
Najstarejši zapis, ki omenja nanos Gradiška gmajna, je iz leta 1968, kjer avtor Habič piše, da
je globoko spodaj pri Ajdovščini sredi fliša pri Gradišču krpa breče, ki se je očitno odtrgala
izpod strmih sten pri Fužinah in spolzela navzdol. Polzenje naj bi pospešile vode Hublja, ki so
namakale drsno ploskev ob stiku grušča s flišno podlago. Ker ob izviru Hublja ni mlajšega
drobirja, je bil verjetno odstranjen z erozijo močnega kraškega izvira. Habič pojasnjuje, da bi
lahko s podrobnimi geomorfološkimi študijami na območju izvira Hublja ugotovili, kdaj je
nastala vrzel pod steno Navorša in kakšne so bile hidrografske razmere, preden je erozija
odstranila več metrov debelo plast podornega gradiva. Piše tudi, da dosedanje preiskave
kažejo, da je bila krpa grušča in breče na Gradišču premaknjena že po zlepljenju grušča v
brečo. Odstavek o krpi breče pri Gradišču zaključi z mislijo: »Če je bil pod Navoršem kraški
izvir že pred nasipom starejšega, v brečo zlepljenega grušča, ki smo ga zasledili po vsej
Vipavski dolini in tudi na obrobju Pivške kotline, je moral ta drobir za dalj časa zajeziti veliki
kraški izvir. Takšna zajezitev bi lahko nastala le, če so bile večje množine grušča nasute v
prvotno strugo v razmeroma kratkem času. To pa se je lahko zgodilo le ob močnejših
potresnih sunkih.« (Habič, 1968; str. 197).
Sedimentno telo fosilnega plazu Gradiška gmajna je na inženirsko-geološki karti v svojem
diplomskem delu omejil tudi Kodran (2006). V omenjenem delu opisuje iz pobočne breče
zgrajeno gmoto Gradiška gmajna, ki leži na flišni podlagi in jo je pri svoji obravnavi petih
večjih fosilnih plazov na območju severno od Ajdovščine opisal kot del plazu pod Zatrepom.
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo
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Avtor je mnenja, da je izravnava Zatrep posledica nabiranja mlajšega pobočnega grušča za
oviro iz starejše pobočne breče, ki je v preteklosti že plazila in se je ustavila na določenem
delu pobočja. Brečasta gmota Gradiška gmajna je po njegovem del plazine breče, ki se je
odlomil pod Zatrepom, opredelil jo je kot peto tega fosilnega plazu, ki jo reka Hubelj deli na
dva dela (en del je Gradiška gmajna – zahodno od izvira Hublja; drug pa je na vzhodni strani
izvira Hublja). Kot vzroke za današnjo obliko nanosa Gradiška gmajna navaja erozijsko moč
Lokavščka in Hublja. Plazu pod Zatrepom pripisuje okoli 1000 m dolg odlomni rob in meni,
da se je odlom zgodil v pobočni breči, ker se tudi nižje v plazini pojavi pobočna breča.
Površino omenjenega plazu je ocenil na 2,5 km2, njegov volumen pa na 2 milijona m3.
Prvotna oblika telesa plazu je bila po njegovem podolgovata, ki pa se je zaradi erozije Hublja
in drugih potokov precej spremenila. Globino drsne ploskve plazu je ocenil na 20‒30 m
globoko.
Kodran (2006) je v svojem diplomskem delu interpretacijo inženirsko-geološke karte podprl
tudi z digitalnim modelom višin kartiranega območja. Pri interpretaciji omenjenega
digitalnega modela višin je omejil tudi območje plazu pod Zatrepom (Slika 4), ki vključuje
tudi v brečo sprijet sedimentni nanos Gradiška gmajna. V interpretaciji je poleg območja
plazu označil tudi njegovo podorno območje (odlomni rob) ter omejil območje masnega
primanjkljaja in peto plazu.

Slika 4: Kodranova interpretacija digitalnega modela višin (Kodran, 2006)
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Na Sliki 4 rdeča črta z oznako A predstavlja narivnico, rdeča črta z oznako B je domneven
prelom. Z rimskimi številkami od I do IV so označene večje gmote, svetlo modra črta
ponazarja njihove meje. S črko X je označena trasa geološke meje med aluvialnimi nanosi in
drugimi geološkimi členi. Trasi večjih plazišč sta označeni z zeleno barvo, številka 2 je plaz
pod Zatrepom, ki vključuje tudi Gradiško gmajno. Roza je obarvano podorno območje plazu
(2a), z modro pa območje masnega primanjkljaja (2b). Peta plazu je označena z rumeno (2c)
(Kodran, 2006).
S pomočjo prepoznavanja geomorfometričnih lastnosti površja so Popit in sodelavci (2015)
predstavili geomorfometrično analizo dveh večjih sedimentnih teles. Eno izmed njih je tudi
sedimentno telo fosilnega plazu Gradiška gmajna. Uporabili so hrapavost površja z metodo
variabilnosti višin in v senčenih modelih reliefa, izdelanih iz lidarskih podatkov učinkovito
prepoznali geomorfometrične elemente. Ugotovili so, da karbonatni grušč oz. breča pripada
sedimentnemu telesu fosilnega plazu Gradiška gmajna, pri katerem so »glede na veliko
površino zgornje drsne ploskve in dobro izraženega odlomnega robu ter veliko pahljačasto
obliko v spodnjem delu plazine« mnenja, da predstavlja plaz Gradiška gmajna ogromen podor
v začetni fazi, ki se je kasneje razvil v drobirski plaz in se na koncu odložil v obliki pahljače
na dnu Vipavske doline.
Za izračune volumnov različnih tipov plazenja se učinkovito uporablja metoda 3D-laserskega
skeniranja (lidar). Lidarske podatke se s pomočjo računalnika pretvori v digitalni model
reliefa, s pomočjo katerega se potem primerja teren pred nastankom plazu in po odložitvi in
na podlagi tega se lahko izračuna volumen plazu (Du in Teng, 2007).
O uporabi lidarskih podatkov pri preučevanju plazov govori tudi Jaboyedoff in sodelavci
(2012), ki pravi, da se tehnike daljinskega zaznavanja za preučevanje plazov zelo hitro
razvijajo in tudi vedno več uporabljajo. S pomočjo lidarskih podatkov se lahko izdela zelo
natančne digitalne modele višin, s pomočjo katerih se potem lahko preučuje tipe plazov.
Z računanjem volumnov plazov se je ukvarjalo že nekaj avtorjev. Ena izmed teh sta tudi Popit
in Verbovšek (2011a), ki sta predstavila metodologijo za izračun volumna plazu na primeru
plazu pri Selu. Za opredelitev volumna omenjenega plazu sta uporabila tri metode, in sicer:
kartiranje terena, georadarske metode in GIS za obdelavo prostorskih podatkov in računanje
volumna (Popit in Verbovšek, 2011a).
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Metode iz Popitovega in Verbovškovega prispevka za izračun volumna plazu pri Selu je v
svoji diplomski nalogi z naslovom uporabila Teran (2012), ki je z merjenjem debelin
karbonatnega grušča z merilnim trakom in georadarjem na terenu pridobila podatke, ki jih je
obdelala z računalniškim programom ArcGIS, s pomočjo katerega je z interpolacijo točk z
znanimi nadmorskimi višinami in debelinami karbonatnega grušča ustvarila zgornjo in
spodnjo ploskev plazu, ter z metodo Cut/Fill izračunala volumen plazu pred erozijo in
volumen erodiranega karbonatnega grušča.
O računalniškem simuliranju skalnih odlomov in podorov, kjer je prevedeno tudi izrazoslovje
je pisala Petje (2005). Avtorica pravi, da je poznavanje zakonitosti gibanja skalnih odlomov in
podorov, nujno za načrtovanje preventivnih ukrepov pred njimi.
Na širšem območju so pogosti pojavi različnih tipov plazenja. Gre za porušitve naravnega
ravnotežja na pobočjih, ki jih strokovno delimo na: skalne podore, padanje skal in kamnov,
preperinske plazove in drobirske tokove. Ribičič (2014) je v knjigi »Vipavska dolina« v
poglavju o zemeljskih plazovih opisal za vsako od naravnih porušitev po en pojav. Skalni
podor lahko opazujemo na primeru Podrte gore nad Ajdovščino. Velik preperinski plaz, kjer
apnenčast grušč drsi po flišni podlagi se nahaja v Razdrtem. Kot primer drobirskega toka je
navedel zgodovinski blatno-drobirski tok na območju Sela in Črnič. To so trije največji pojavi
na širšem območju Vipavske doline. Poleg teh je na tem območju še kar nekaj drugih
ogrožujočih plazov. To so veliki plaz Slano blato nad Lokavcem, plazovi na Rebernicah na
odseku hitre ceste Razdrto-Podnanos, lezenje na območju vasi Gorenje, plazenje v vasi
Šmihel in plaz Znosenca (Ribičič, 2014).
Na pobočjih nad Lokavcem so poleg pobočnega grušča prisotni tudi enotni karbonatni bloki
večjih dimenzij. Identificirali so 10 blokov (Mala gora, Gola gorica, Visoko, Križec, B,
Gradišče, Č, D, E in blok F). Podlaga za to so bile predhodne raziskave, osnovno geološko
kartiranje in analizo digitalnega modela višin (Kocjančič, 2014). O gravitacijskih blokih, ki se
pojavljajo na pobočju Male gore je pisala tudi Kavčič (2013) v svoji diplomski nalogi.
S plazenjem na Rebernicah, mehanizmi transporta in sedimentacijskimi procesi pobočnih
sedimentov, ter z možnostjo pojavljanja plazov, sta se ukvarjala Jež (2005) in Popit (2016).
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3.2 INŽENIRSKA GEOLOGIJA IN IZDELAVA INŽENIRSKO-GEOLOŠKIH
NAPOVEDI
Inženirska geologija je po definiciji aplikacija geologije, s katero se rešuje praktična vprašanja
na področju gradbeništva, rudarstva in drugih strok. S pomočjo inženirske geologije pa se
rešuje tudi praktične probleme pri človekovih posegih v okolje (predvsem v tla) in pri
odpravljanju posledic teh posegov (Dearman, 1991; Ribičič, 2002). Pri reševanju določenih
problematik je lahko inženirska geologija tudi samostojna in služi kot podlaga za nadaljnje
delo drugih strokovnjakov (npr. geotehnologov, geomehanikov). Eno izmed takih del je tudi
izdelava inženirsko-geoloških kart (napovedi), ki opredeli vse značilne inženirsko-geološke
posebnosti terena za določeno območje. Poleg tega je zelo pomemben del inženirske geologije
tudi izdelava kart hazarda, ranljivosti in tveganja. Pri tem je delo inženirske geologije
podobno geološkemu kartiranju, le da je več pozornosti posvečene posledicam, ki izhajajo iz
geološke zgradbe za človeške posege (Ribičič, 2002).
Izdelava inženirsko-geoloških napovedi in kart je eno izmed najpomembnejših del
inženirskega geologa, saj skorajda vsak poseg v teren zahteva najprej na idejnem nivoju
splošno inženirsko-geološko kartiranje, kasneje še usmerjeno inženirsko-geološko kartiranje
za izdelavo projekta. Pri splošnem inženirsko-geološkem kartiranju je osnova geološko
kartiranje, kjer se poleg reševanja litološke zgradbe terena posebej posvetimo tudi
preučevanju tektonske zgradbe, ki ima ključno vlogo pri ugotavljanju poškodovanosti kamnin
in debeline preperine. Usmerjeno inženirsko-geološko kartiranje vedno sledi določenemu
cilju, ki ga kot odgovor zahteva naročnik dela. Na podrobni inženirsko-geološki karti se
geoloških elementov ne prikazuje, na njej se prikaže le elemente, ki dajejo odgovor naročniku
(npr. na inženirsko-geološki karti prikažemo kategoriziran teren v več razredov dopustne
nosilnosti tal) (Ribičič, 2002).

3.3 POBOČNI MASNI PREMIKI – SKALNI PODOR, KAMNINSKI IN DROBIRSKI
PLAZ
Slovenija je zaradi svoje pestre kamninske sestave, tektonske porušenosti kamnin in velike
morfološke razgibanosti na mnogih območjih (približno četrtini državnega ozemlja) zelo
izpostavljena pobočnim masnim premikom (Komac in Jemec, 2007).
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Pobočne masne premike klasificiramo glede na vrsto premikanja in vrsto materiala
(Preglednica 1).
Preglednica 1: Klasifikacija pobočnih masnih premikov glede na vrsto premikanja in vrsto
materiala (povzeto po Varnes, 1978, v Hungr et al., 2014)
VRSTA MATERIALA
ZEMLJINE

VRSTA POBOČNEGA
PREMIKANJA

PADANJE

KAMNINE

Debelozrnata

Drobnozrnata

(velikost zrn >

(velikost zrn <

2 mm)

2 mm)

Padanje kamenja Padanje drobirja Padanje zemljine

PREVRAČANJE

Kaminsko

Prevračanje

Zemljinsko

prevračanje

drobirja

prevračanje
Zemljinski

PLAZENJE ROTACIJSKO

Zdrs drobirja

zdrs/usad

Drobirski plaz

Zemljinski plaz

Kamninsko

Drobirsko

Zemljinsko

razmikanje

razmikanje

razmikanje

Drobirski tok

Zemljinski tok

Kamninski plaz

TRANSLACIJSKO
RAZMIKANJE

Kamninsko
TEČENJE

lezenje
(globoko lezenje)

KOMPLEKSNO/SESTAVLJENO Kombinacija dveh ali več vrst pobočnih premikanj

V primeru Gradiške gmajne sta se predvidoma odvila dva procesa pobočnih masnih
premikanj. To sta skalni podor (angl. rock fall) in kamninski plaz (zdrs; angl. rock avalanche;
nem. bergsturz). Kamninski plaz, pa je v tesni povezavi z drobirskim plazom (angl. debris
avalanche), zato bom podala teoretične opise vseh treh procesov.
Pri skalnem podoru gre za naravno porušitev v hribini, kjer se ob subvertikalni steni zgodi
hribinski (kamninski) podor iz trdne stene, ki je največkrat posledica potresa (Slika 5). Podor
je nenaden pojav, ko v trenutku s stene pade velika gmota hribinskih mas. Gmota se premika
pretežno v obliki prostega padanja, pojavljata pa se še odbijanje od tal in kotaljenje. Podor se
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lahko nadaljuje tudi s kakšno drugo obliko plazenja, kot so gruščnati in drobirski plazovi.
Najpogosteje se pojavljajo v gorskem svetu, na klifnih morskih obalah in strmih bregovih rek
(Ribičič, 2002).

Slika 5: Skalni podor (Spletni vir 1)

Kamninski plaz (zdrs; angl. rock avalanche; nem. bergsturz) je hipen dogodek, pri katerem se
načeloma brez prisotnosti vode s strmega pobočja odlomi večja masivna gmota kamnine, ki se
ob stiku s podlago pobočja, ob katero udari, razdrobi na manjše kose in translacijsko zdrsi v
dolino. Ko se gibanje kamninske mase upočasni, postane bolj podobno toku, ki vsebuje
posamezne večje bloke kamnine. Kamninski plaz je lahko tudi nadaljevanje skalnega podora.
Izvorne kamnine kamninskega plazu so lahko kamnine katere koli vrste (sedimentne,
metamorfne …). Kamninski plazovi so praviloma plazovi večjega obsega, kjer se prostornina
materiala giblje od enega milijona kubičnih metrov pa do več sto milijonov kubičnih metrov
kamninskega materiala. Najpogosteje se pojavljajo v visokogorskem svetu, povzročijo pa
lahko tudi veliko gmotno škodo. Sprožijo se lahko kot posledica potresa, zmrzali, vodnega
pritiska in samega pritiska kamnin. Kamninski plaz lahko tekom svojega »toka« preide v
drobirski plaz (Varnes, 1978; Hungr et al., 2001; Hungr, 2006; Hungr et al., 2014;
Popit, 2016).
Drobirski plaz (angl. debris avalanche) je vrsta hitrejšega vztrajnostnega zrnastega toka, kjer
se hitrost giblje med 6 in 35 m/s (Hungr et al., 2001; Skaberne, 2001). Pojavlja se predvsem v
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

13

Prkić, N. 2016. Fosilni plaz Gradiška gmajna pri Ajdovščini.

Diplomsko delo.

strmih pobočjih. Drobirski plaz se začne z večjimi skalnimi bloki, ki ob hitrem drsenju po
pobočju razpadajo (Slika 6). Premikanje mase proti dnu je podobno drobirskemu toku, le da
pri drobirskem plazu ni nujno prisotna voda (Hungr et al., 2001; Skaberne, 2001; Germain in
Ouellet, 2013; Hungr et al., 2014).

Slika 6: Drobirski plaz (Spletni vir 1)

3.4 RAZMERJE H/L
Razmerje H/L je razmerje med maksimalno razliko v nadmorski višini Hmax, ki je vzeta od
odlomnega roba v izvornem območju do konca pete plazu, in maksimalno dolžino transportne
poti plazu Lmax, ki se razteza od izvornega mesta do konca pete plazu. Na podlagi teh
podatkov pa lahko določimo tudi kot gibanja (angl. angle of reach), αapp (Straub, 1997), ki ga
izračunamo iz dobljenega razmerja H/L po enačbi αapp = arctan H/L, saj je tan αapp= H/L.
Geometrijske relacije delov toka plazu so ponazorjene na Sliki 7. Dolžina transportne poti
plazečega materiala je odvisna predvsem od njegovega volumna (Legros, 2002). Z relacijo
med koeficientom trenja plazečega materiala in njegovim volumnom lahko določimo
velikostni razred plazu. Večji kot je plaz, relativno daljša je njegova transportna pot in s tem
nižji koeficient trenja µapp (Straub, 1997).
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Slika 7: Geometrijske relacije delov plazu za izračun koeficienta trenja µ app in določitev »kota gibanja« (angl.
angle of reach) αapp (povzeto po Straub, 1997)

3.5 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM – GIS
Po definiciji ESRI (Environmental System Reaearch Institute – proizvajalec programske
opreme ArcGIS) je geografski informacijski sistem (GIS) integrirana zbirka računalniške
strojne in programske opreme ter podatkov, ki se uporabljajo za zbiranje, upravljanje,
pregledovanje, analiziranje, modeliranje in prikaz prostorskih podatkov. Sistem nam omogoča
razumevanje, prikazovanje, poizvedovanje, interpretacijo in vizualizacijo podatkov, s čimer
lahko v obliki kart, globusov, poročil, grafov, odkrivamo vzorce, trende in povezave med
prostorskimi podatki (ESRI, 2016). Na Sliki 8 je prikazana zgradba geografskega
informacijskega sistema oz. kaj vse potrebujemo v procesu od zajema podatkov, njihove
obdelave v okolju GIS do posredovanja informacij o podatkih in njihove distribucije.
Natančneje slika prikazuje model funkcionalnega geografskega sistema, v katerem se v
sistemu GIS hranijo prostorski podatki z logično povezanimi atributnimi podatki v
podatkovni bazi. Z njihovo uporabo in uporabo analitičnih funkcij pa lahko izdelamo različne
produkte (Tomlinson, 2003).
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Slika 8: Zgradba geografskega informacijskega sistema (prirejeno po Tomlinson, 2003)

3.5.1

Vrste podatkov

Podatek je katero koli zabeleženo dejstvo, ki o določeni stvari, predmetu, pojavu kaj pove in
je temelj za sklepanje. To dejstvo je v taki obliki, da se lahko obdeluje z računalnikom
(islovar, 2016). Za obdelavo in interpretacijo podatkov so zelo pomembni njihova natančnost,
verodostojnost in količina.
Geografski informacijski sistem lahko obdeluje več vrst podatkov. Ti so razdeljeni na:
‒

prostorske ali lokacijske podatke,

‒

opisne ali atributne podatke in

‒

metapodatke.

Prostorski podatki opredeljujejo lokacijo in obliko pojavov. Večinoma so podani v obliki
prostorskih koordinat (x, y, z) ali topologije. Opisni ali atributni podatki dopolnjujejo
prostorske podatke in so na njih vezani. Z njimi opišemo prostorske podatke. Metapodatki pa
so podatki o podatkih. Iz njih dobimo informacije o vsebini, sestavi, nastanku, organizaciji in
datumu zajema podatkov. Metapodatkovni opisi omogočajo oceno primernosti uporabe
določenega podatkovnega niza za načrtovano vrsto rabe (Kvamme et al., 1997).
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Tipi prostorskih podatkov

V sistemu GIS poznamo dva osnovna načina shranjevanja prostorskih podatkov, to sta
vektorski in rastrski način (Slika 9) (Kvamme et al., 1997).
Vektorski prostorski podatki
Vektorsko shranjevanje prostorskih podatkov temelji na domnevi, da lahko vse pojave v
prostoru definiramo z določenim zaporedjem koordinatnih parov (x, y). Pri določitvi pojavov
v prostoru pa je dobro, če poleg njihovih koordinat poiščemo še vsaj njihova imena oz.
atribute, saj z njimi povemo, kaj neko zaporedje koordinat predstavlja. Prostorske podatke v
vektorski obliki prikazujemo s točkami, linijami in poligoni, ki so med seboj povezani. Pri
točkah je prostorski podatek predstavljen s koordinatnim parom in atributom. Opisovanje
linijskih pojavov v prostoru predstavlja zaporedje koordinatnih parov. Vsak linijski pojav pa
mora imeti vsaj dva koordinatna para, to sta začetna in končna točka črte. Poligon oz.
območje nekega prostorskega pojava ponazorimo z nizom koordinatnih parov, s katerim
označimo njegove meje. Da lahko to naredimo, potrebujemo vsaj tri koordinatne pare in ker
želimo, da je območje sklenjeno, mora biti zadnji koordinatni par enak prvemu (Kvamme et
al., 1997).
V vektorski obliki lahko prikazujemo ročno digitalizirane podatke, podatke iz GPS-a in iz
programov CAD. Vektorske oblike podatkov so zelo natančne in svojo natančnost ohranijo
tudi pri spreminjanju merila. Uporabljamo pa jih predvsem za nezvezne prostorske podatke
(npr. geološke plasti) (Verbovšek, 2015).
Rastrski prostorski podatki
Pri rastrski obliki shranjevanja podatkov dobimo mrežo kvadratkov, ki je položena čez
obravnavano območje. V kvadratkih dobimo segmente realnega sveta, ki jih registriramo v
računalniku. Položaj objektov pri rastrski obliki prikazovanja podatkov ni tako natančen kot
pri vektorski. Prostorski položaj objekta je definiran s položajem vrstice in stolpca v rastrski
mreži (Kvamme et al., 1997; Verbovšek, 2015). Celice rastrske mreže lahko povežemo s
položajem v prostoru, ko podamo ustrezni položaj vrstice in stolpca ter velikost celice mreže.
Natančnost določanja položaja je zelo odvisna od velikosti celice (npr. če je celica velika
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25 × 25 metrov, lahko položaj objektov v rastrskem sloju določimo na 25 metrov natančno)
(Kvamme et al., 1997).
V rastrski obliki lahko prikažemo podatke s fotografij in satelitskih posnetkov. Oblike
podatkov niso zelo natančne in pri spreminjanju merila svoje natančnosti ne ohranijo.
Uporabljamo jih za zvezne podatke (npr. višine) (Verbovšek, 2015).

Slika 9: Prikaz vektorskega (na sliki levo; Vector) in rastrskega (na sliki desno; Raster) modela podatkov
(Univerza v Indiani, oddelek za geografijo, 2016)

3.5.3

Podatkovna baza

V sistemu GIS so podatki shranjeni v podatkovnih bazah. Ker sta izdelava in vzdrževanje baz
podatkov zelo zahtevna, je za to razvit poseben in zelo zahteven programski sistem. To je
sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami (DBMS – DataBase Management System), ki je
računalniški program za shranjevanje in dostop do podatkov v podatkovnih bazah
(Verbovšek, 2015).
Podatkovna baza je zbirka urejenih podatkov o določenem pojavu, njena organizacija pa nam
omogoča, da lahko podatke v njej zajemamo, pregledujemo, dodajamo in spreminjamo
(Verbovšek, 2015).
Podatkovne tabele so osnovna oblika zapisa podatkov. Za njih je značilna preglednost, kar
nam omogoča boljše in enostavnejše upravljanje s podatki (Verbovšek, 2015). V njih so
razvrščeni podatki o vrsti značilnosti. Podatki v tabelah so urejeni tako, da vsaka vrstica
predstavlja lastnost, vsak stolpec pa predstavlja atribute te lastnosti. Tabele pa so v
podatkovnih bazah razvrščene glede na objektne razrede (Longley, 2001). V podatkovnih
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bazah lahko shranjujemo velike količine podatkov, kar je poleg hitrega in natančnega prenosa
podatkov preko računalniških mrež ter hitre obdelave podatkov zelo velika prednost
(Verbovšek, 2015).

3.5.4

GIS podatkovni model geološke karte

Izdelovanje digitalnih geoloških kart se je z več vidikov izkazalo za zelo pozitivno. Kljub
temu, da postopek priprave in izdelave digitalnih kart ni med najbolj enostavnimi, je njihovo
vzdrževanje, popravljanje in ažuriranje precej enostavnejše in stroškovno ugodnejše
(Komac, 2001). Postopek izdelave digitalnih kart detajlneje vključuje dodatne korake v okolju
GIS, saj je digitalna karta sinteza več oblik podatkov (prostorskih, opisnih in legend).
GIS podatkovni model geoloških (in tudi drugih) kart temelji na informacijskih slojih, v
katerih so zajeti posamezni vsebinski podatki o geologiji, pedologiji, vegetaciji, hidrografski
in cestni mreži, urbanih površinah in podobno, ki so med seboj ločeni, ampak vezani na
ustrezen geografski položaj. Informacijske sloje lahko po želji med seboj prekrivamo. Tako
med seboj združujemo podatke, ki bi jih radi prikazali za obravnavano območje. Zelo
pomembno je, da zagotovimo skupno bazo podatkov, ki je razdeljena na različne
informacijske sloje. Posamezne vsebinske podatke potem delimo še na logične strukturalne
plasti, ki so npr. za geološko karto litologija, geološke meje, strukturne enote, vpadi plasti ipd.
(Šinigoj in Komac, 2002).
V letih 1991‒1993 je bil na zasnovan postopek izdelave geološke karte v okolju GIS in s tem
digitalni geološki model, ki so ga kasneje tudi nadgrajevali. Rezultat je geološka karta v
okolju GIS, ki predstavlja kompleksen, večdimenzionalen sistem geoloških podatkov, zajetih
na obravnavanem območju. Ta sistem geoloških podatkov pa je sestavljen iz grafičnih in
opisnih podatkov, ki so združeni v enotno prostorsko bazo (Šinigoj in Komac, 2002).
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4. METODE IN PODATKI
4.1 INŽENIRSKOGEOLOŠKO KARTIRANJE
Kot osnovo za izdelavo terenske inženirsko-geološke karte se uporablja temeljne topografske
načrte v merilu 1 : 5.000 ali 1 : 10.000, kot pomoč pa tudi že obstoječe geološke karte
določenega območja (npr. Osnovna geološka karta SFRJ – listi, ki pokrivajo ozemlje
Slovenije). V današnjem času si lahko na terenu pomagamo tudi z lidarskimi posnetki, kjer
dobimo veliko podatkov o reliefu in lahko že na njihovi podlagi sklepamo na različne pojave.
Izbiro merila za končno karto prilagajamo velikosti raziskovanega območja. Inženirskogeološke karte se največkrat izdeluje v merilih od 1 : 25.000 pa vse do 1 : 500.000 (npr.
Inženirsko-geološka karta Slovenije je izdelana v merilu 1 : 400.000). Inženirsko-geološke
karte manjših meril so običajno izdelane za manjša območja (Dearman, 1991; Ribičič, 2002).
Metode, ki jih bomo na terenu izvajali, so odvisne od zahtev projekta. Ena zelo uporabnih in
osnovnih metod kartiranja je »metoda vseh izdankov«, kjer se na trasi, ki jo prehodimo,
preučuje in zapisuje vsak izdanek primarnih kamnin, v primeru preučevanja pobočnih
premikov pa tudi kamnine, ki so posledica le-teh. Opazovati moramo vse hidrogeološke,
morfološke in geodinamične pojave in njihove posledice. To metodo sem pri inženirskogeološkem kartiranju terena uporabljala tudi jaz.

4.2 UPORABLJENE METODE V OKOLJU GIS ZA PRIKAZ KARTE IN IZRAČUN
VOLUMNA
Maska (angl. Mask)
Maska je orodje, ki nam omogoča izvajanje analiz in izračunov samo v celicah znotraj
omejenega območja. Uporabljamo jo lahko samo v prostorskih in 3D-orodjih, katerih rezultat
so rastrski zapisi. Z Masko lahko obdelujemo vektorske in rastrske sloje, najprej pa jo
moramo ustvariti (omejiti območje, ki nas zanima). V primeru, da je sloj rastrski, bodo v
Maski zajete samo celice, ki imajo določene vrednosti, celice brez vrednosti pa bodo
opredeljene zunaj območja (ESRI, 2016).
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Interpolacijske metode
Pri interpolaciji gre za proces izdelave ploskev iz točk, kjer nam nove vrednosti, izračunane
na osnovi točk opazovanja, tvorijo zvezno gladko površino, ki zapolnjuje nezveznosti med
točkami opazovanja. Obstaja več tehnik izvajanja metode interpolacije. Za katero se
odločimo, je odvisno od tipa podatkov, ki jih želimo interpolirati, oz. od oblike ploskve, ki jo
predstavljajo točke opazovanj (Vižintin, 1999). Obstaja več znanih tehnik interpolacije, ena
izmed teh je tudi krigiranje (angl. kriging). Pri obeh tehnikah kot rezultat dobimo rastrsko
obliko podatkov.
Krigiranje je geostatična metoda, ki nam kot rezultat poda ustrezno interpolacijsko ploskev na
osnovi semivariograma (graf, ki opisuje lastnosti prostorske spremenljivke in ga uporabljamo
za ugotavljanje uteži, ki jih moramo upoštevati v posamezni kontrolni točki za oceno
vrednosti v novi točki) (Longley, 2001).
Za pojasnitev razlik v površini metoda krigiranja predpostavlja, da razdalja ali smer vzorčnih
točk odraža prostorsko povezavo. Krigiranje na podlagi izračuna kvadrata med vsakim parom
točk in izračuna utežnega povprečja vrednosti v bližnjih točkah interpolira vrednosti za vsako
točko (rastrsko celico). Cilj analize je pripisati optimalen niz uteži v vseh smereh na različnih
oddaljenostih okoli obravnavane točke (ESRI, 2016).
»Surface Difference«
»Surface Difference« je orodje v programu ArcGIS, s pomočjo katerega lahko izračunamo
geometrično razliko med dvema ploskvama površja. Deluje z izvajanjem geometrične
primerjave med nepravilnimi trikotniškimi mrežami (TIN – Triangular Irregular Network)
dveh vhodnih površin, kjer so trikotniki prve vhodne ploskve klasificirani kot nad ali pod
drugo vhodno površino, lahko pa jo tudi sekajo. Kadar pride do sečišč, se trikotniki ponovno
razdelijo na dele, ki so nad ali pod drugo vhodno površino, ali pa ležijo v isti ravnini kot
druga vhodna površina oz. so z njo komplanarni. Za pridobitev rezultata se sosednji trikotniki
in trikotniški deli združijo v poligone, njihovi volumni se seštejejo v skupen volumen za vsak
poligon. Informacije o volumnih posameznih poligonov so zapisane v izhodnem poligonu
(ESRI, 2016).
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Orodje »Surface Differece« za izračun geometrične primerjave med dvema ploskvama
uporablja Delaunayevo metodo triangulacije, kjer vrednosti z predstavljajo razliko v višini
med vhodnima površinama. Kadar višine obeh vhodnih površin sovpadajo (so enake), dobimo
za z vrednost 0. Pozitivne vrednosti z označujejo območja, kjer je prva vhodna ploskev nad
drugo, negativne vrednosti z označujejo območja, kjer je prva vhodna ploskev pod drugo
(ESRI, 2016).
Kot vhodni podatek v orodje »Surface Difference« lahko vpeljemo samo podatke v obliki
TIN, medtem ko lahko pri izhodnih podatkih izbiramo med obliko TIN in rastrsko obliko
(ESRI, 2016).
Kadar želimo rastrsko obliko izhodnih podatkov, orodje TIN pretvori v raster s pomočjo
linearne interpolacije. Če pa želimo izhodne podatke v obliki TIN, jih lahko dobimo tudi več,
v primeru, da rezultat vsebuje več točk, kot jih orodje lahko shrani v en TIN (ESRI, 2016).

4.3 LIDARSKI PODATKI, DIGITALNI MODEL VIŠIN IN SENČEN MODEL RELIEFA
Izdelava digitalnega zapisa oblikovanosti površja je pomemben korak pri preučevanju
zemeljskega površja. Izdelava modelov površja na klasičen način poteka z interpolacijo
podatkov, zajetih iz topografskih kart (plastnic in značilnih točk). Za izdelavo topografije
površja lahko uporabimo digitalne podatke reliefa, zemeljske diferenčne GNSS-meritve in
najbolj natančne podatke laserskega skeniranja (lidar) (Oštir, 2006). Lidar (Light Detection
and Ranging) ali lasersko skeniranje je ena izmed metod daljinskega zaznavanja, s katero
lahko pridobimo veliko količino podatkov o zemeljskem površju v zelo kratkem času. Z njo
lahko izdelamo zelo natančne in podrobne digitalne modele višin, saj je lasersko skeniranje
trenutno najbolj natančna tehnika za ta namen. Laserski sistem proti opazovanim predmetom
pošilja kratke laserske pulze in beleži jakost njihovega odboja. Tako pridobiva zelo natančne
podatke o izoblikovanosti površja (Popit et al., 2011b).
Največja prednost laserskega skeniranja je, da omogoča izdelavo DMV tudi na gozdnih
področjih, kjer lahko naprava za lasersko skeniranje zajame podatke tal pod gozdom. Tako
lahko opazujemo Zemljino površje tudi pod gozdom, kjer prej ni bilo geoloških podatkov.
Lidarski digitalni modeli višin so zelo uporabni pri preučevanju recentnih (aktivnih) plazov,
kot tudi pri proučevanju fosilnih plazov (Popit et al., 2011b).
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V diplomski nalogi sem z uporabo lidarskih podatkov z mentorjevo pomočjo za obravnavano
območje izdelala digitalni model višin in senčen model reliefa z ločljivostjo 1 × 1 m
(Slika 10).
Lidarski podatki za območje cele Slovenije so od konca leta 2015 javno dostopni na spletnem
portalu Agencije RS za okolje (ARSO, 2015)

Slika 10: Senčen model reliefa obravnavanega območja

4.4 KOORDINATNI SISTEM
V Sloveniji za določitev koordinat uporabljamo Gaus-Krügerjev koordinatni sistem, kjer je
koordinata x oddaljenost v metrih od ekvatorja (smer sever-jug), koordinata y pa je
oddaljenost v metrih od osrednjega poldnevnika (smer vzhod-zahod). Naš državni koordinatni
sistem, ki sem ga uporabljala za obdelavo podatkov v diplomski nalogi, ima oznako D48.
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4.5 TERENSKO DELO
Kot osnovo za izdelavo terenske inženirsko-geološke karte sem uporabljala temeljne
topografske načrte v merilu 1 : 5.000 (TTN 5) in 1 : 10.000 (TTN 10) (Geodetska uprava
Republike Slovenije, 1999), ki sem jih prekrila s senčenim modelom reliefa ločljivosti 1 ×
1 m, izdelanim iz lidarskih podatkov (ARSO, 2015). Na terensko karto sem vrisovala
geološke in inženirsko-geološke podatke, kot so litološke značilnosti in meje med litološkimi
enotami, vpadi plasti, izviri, močila, podor, ipd. Hkrati pa sem si v terenski dnevnik
zapisovala podrobne opise posameznih terenskih točk. Na prehojeni trasi sem preučevala vsak
izdanek primarnih kamnin kot tudi kamnine, ki so posledica pobočnih premikov. Poleg
geoloških pripomočkov, kot so geološki kompas, kladivo in terenski dnevnik (zvezek), sem na
terenu uporabljala tudi tablični računalnik. Na njem sem imela naloženo aplikacijo Oruxmaps,
v katero sem naložila geopozicionirano terensko karto. S pomočjo aplikacije Oruxmaps in
GPS-a je aplikacija snemala in beležila mojo terensko traso (Slika 11) v obliki točk prehojene
poti, na katero sem označevala tudi vse terenske točke, ki sem jih podkrepila s fotografijami.

Slika 11: Tablični računalnik z odprto aplikacijo OruxMaps, z eno izmed terenskih tras

Prednost takšnega načina kartiranja je, da imamo vse točke, ki jih na terenu označimo,
geopozicionirane (za vsako točko imamo znane koordinate in nadmorsko višino). Prav tako pa
imamo geolokacije tudi fotografije, ki jih na terenu posnamemo in označimo kot »foto« točke.
Ker me je še posebej zanimal v brečo sprijet sedimentni nanos Gradiška gmajna in ker za
izračun volumna potrebujemo tudi podatke o debelini sedimentnega telesa, sem na zgornjem
robu nanosa Gradiška gmajna določila 16 točk (Slika 12, Preglednica 2) in jim izmerila
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nadmorsko višino in na spodnjem robu nanosa prav tako izmerila nadmorsko višino. Razlika
v nadmorski višini je debelina pobočne breče, ki gradi sedimentni nanos Gradiška gmajna.

Slika 12: Točke na zgornjem robu v brečo sprijetega sedimentnega nanosa Gradiška gmajna z določenimi
koordinatami (x, y, z)
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Preglednica 2: Koordinate (x, y, z) posameznih točk zgornjega roba v brečo sprijetega
sedimentnega nanosa Gradiška gmajna in koordinata z spodnjega roba nanosa
TOČKA

GKX_zg

GKY_zg

Z_zg [m]

Z_sp [m]

Debelina [m]

D1

415100,7

84821,3

176,9

173,8

3,1

D2

414867,6

84717,1

168,8

164,2

4,6

D3

414715,8

84563,5

194,0

172,8

21,2

D4

414678,9

84466,4

186,6

168,1

18,4

D5

414678,2

84348,4

189,8

173,3

16,5

D6

414680,6

84323,7

187,5

170,5

17,0

D7

414772,8

84151,4

191,7

183,0

8,7

D8

414918,9

84048,2

183,4

170,2

13,1

D9

415086,6

84007,5

176,6

161,5

15,1

D10

415182,9

84007,1

176,8

168,1

8,7

D11

415263,2

84214,8

197,2

188,7

8,5

D12

415252,7

84420,9

213,8

182,1

31,6

D13

415273,9

84508,6

226,4

173,1

53,4

D14

415348,7

84670,9

216,8

189,8

27,0

D15

415275,5

84863,4

211,1

211,1

0,0

D16

415277,7

84751,5

205,8

205,0

0,8

Dodatno sem na zgornji površini nanosa Gradiška gmajna določila še 11 točk (Slika 13,
Preglednica 3) z znanimi koordinatami (x, y, z), kjer z predstavlja nadmorsko višino točke. Te
točke sem določila, da bi dobila natančnejše rezultate pri interpolaciji zgornje ploskve plazu.
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Slika 13: Točke zgornje površine Gradiške gmajne z znanimi koordinatami (x, y, z)

Preglednica 3: Koordinate (x, y, z) posameznih točk zgornje površine Gradiške gmajne
(koordinata z predstavlja nadmorsko višino)
TOČKA

GKX

GKY

Z [m]

T1

415128,1

84785,5

185,4

T2

415075,5

84701,6

198,4

T3

414898,3

84677,7

181,6

T4

414862,5

84564,2

200,1

T5

414881,6

84406,2

207,4

T6

414860,2

84224,4

198,1

T7

415099,9

84168,9

198,4

T8

415187,2

84261,5

199,9

T9

415011,8

84360,2

213,8

T10

415128,4

84439,5

218,8

T11

415118,1

84589,6

215,1
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4.6 OBDELAVA PODATKOV S PROGRAMOM ArcGIS
4.6.1

Podatkovni model GIS inženirsko-geološke karte

Terenske podatke sem uredila in že na terenski karti označila glavne litološke enote in glavne
značilnosti, ki jih mora vsebovati tudi končna digitalna inženirsko-geološka karta. Pripravila
sem tudi kabinetne podatke, s katerimi sem si pomagala pri izrisu in interpretaciji inženirskogeološke karte. Za podlago sem uporabila temeljne topografske načrte v merilu 1 : 5.000
(TTN 5) in 1 : 10.000 (TTN 10) (Geodetska uprava Republike Slovenije, 1999)) ter lidarske
podatke območja (ARSO, 2015), iz katerih smo izdelali digitalni model višin in senčen model
reliefa z ločljivostjo 1 × 1 m, kot sem že omenila. V pomoč pa sta mi služili tudi Inženirskogeološka karta ozemlja severno od Ajdovščine v merilu 1 : 10.000 (Kodran, 2006) in Osnovna
geološka karta SFRJ, list Gorica, v merilu 1 : 100.000 (Buser, 1968). Omenjeni karti sem
uporabila predvsem za izris trase narivne ploskve in karbonatnega zaledja, kar sem po njih
tudi povzela. V pomoč pa so mi bile tudi pri interpretaciji.
Po pripravi vseh potrebnih podatkov sem terenske podatke zajela v okolje GIS s pomočjo, v
teoretičnem delu opisane, programske opreme ESRI ArcGIS. Za izdelavo podatkovnega
modela inženirsko-geološke karte sem uporabila ArcCatalog, v katerem sem ustvarila
datotečno podatkovno bazo (File Geodatabase) GG_IGkarta.gdb in posamezne sloje dodajala
v njo s pomočjo objektnih razredov (Feature class). Vsakemu objektnemu razredu sem
določila geometrijo, koordinatni sistem in polja v atributni tabeli. Vse vsebine so v našem
starem državnem koordinatnem sistemu D48. Podlage in senčen model reliefa so rastrski
podatki, ki sem jih v podatkovno bazo uvozila. Zaradi lažjega pregleda sem opis posameznih
prostorskih objektov podatkovnega modela inženirsko-geološke karte GG_IGkarta.gdb in
njihovih atributov naredila v drevesni strukturi podatkovnega modela v ArcCatalogu
(Slika 14).
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Slika 14: Struktura in vsebina podatkovnega modela GGinz_karta.gdb (ArcGIS for Desktop – ArcCatalog)

Sledilo je delo v programu ArcMap, kjer sem izrisala vsak posamezen sloj v prej določeni
geometriji. Za izris litoloških enot sem uporabila poligone, vpade plasti sem upodobila kot
točke, narivno ploskev, ki seka območje, sem izrisala s pomočjo linije, prav tako profile. V
Preglednici 4 je podrobnejši opis slojev, njihove geometrije in atributov.
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Preglednica 4: Sloji v bazi podatkov, ki sem jo ustvarila v ArcCatalogu za digitalizacijo
inženirsko-geološke karte
SLOJ

TIP PODATKOV

GG_area

Poligon

GG_lito

Poligon

GG_nariv

Linijski

GG_vpadi

Točkovni

GG_profilA_A'

Linijski

GG_profilB_B'

Linijski

ATRIBUTI
LITO_OPIS
x_koord
y_koord

x_koord
GG_pot1 dan

Točkovni

y_koord
elevation (z_koord)
desctription
x_koord

GG_pot2 dan

Točkovni

y_koord
elevation (z_koord)
desctription
x_koord

GG_pot3 dan

Točkovni

y_koord
elevation (z_koord)
desctription
x_koord

GG_pot4 dan

Točkovni

y_koord
elevation (z_koord)
desctription

IzvirReke Hubelj

Točkovni

Najprej sem izrisala sloj s poligonom GG_area, ki predstavlja celotno območje kartiranja, ki
sem ga kasneje v poligonskem sloju GG_lito razdelila na litološke enote. Vsaka litološka
enota predstavlja svoj poligon. Na terenu sem kartirala pet različnih litoloških enot, ki sem jih
izrisala v sedmih poligonih, saj se dve enoti pojavita dvakrat, in jih v atributni tabeli tudi
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opisala. Po litologiji sem v vektorskem linijskem sloju izrisala traso narivne ploskve
Trnovskega gozda. Vpade plasti fliša sem izrisala v vektorskem točkovnem sloju z znanimi
koordinatami x in y.
V bazo podatkov sem dodala tudi TTN 5 in TTN 10 podlage ter senčen model reliefa. Trase
sem v vektorske točkovne sloje naložila iz datotek .gpx, ki sem jih izvozila iz OruxMaps
aplikacije. Datoteke .gpx sem v programu ArcMap najprej pretvorila v pojavne razrede in jih
naložila v točkovne vektorske sloje GG_pot1dan, GG_pot2dan, GG_pot3dan in GG_pot4dan.
Na koncu sem sloje uredila v dve tematski karti: inženirsko-geološko karto in reliefno karto z
označenimi terenskimi trasami.
Na karti sem označila tudi dva profila, za katera sem s pomočjo orodja Profile Graph v
programu ArcGIS 3D-Analyst izrisala površino (Slika 15), jih ročno dokončala in prerisala v
programu Adobe Illustrator.

Slika 15: Višinski profil za Profil B-B'

4.6.2

Obdelava podatkov za izračun volumna karbonatnega grušča

Podobno kot pri izdelavi podatkovnega modela Inženirsko-geološke karte okolice izvira Reke
Hubelj pri Ajdovščini v merilu 1 : 5.000 sem tudi podatke za izračun volumna uredila in
vnesla v datotečno podatkovno bazo. Najprej sem v programu ArcCatalog ustvarila datotečno
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podatkovno bazo (angl. File Geodatabase) GGvolumen.gdb. V bazo sem dodala sloje s
pomočjo objektnih tipov in jim določila geometrijo, koordinatni sistem in polja v atributni
tabeli. Vsi podatki so prav tako v starem državnem koordinatnem sistemu D48. V
Preglednici 5 so navedeni vsi sloji, ki sem jih uporabila pri izračunu volumna, njihova
geometrija in atributi.

Preglednica 5: Sloji v bazi podatkov, ki sem jo ustvarila v programu ArcCatalog za izračun
volumna v brečo sprijetega sedimentnega nanosa Gradiška gmajna
SLOJ

TIP PODATKOV

GG_obseg

Poligon

GG_obseg

Linijski

ATRIBUTI

X_koord
GG_tockeDEB

Točkovni

Y_koord
NMVzg
NMVsp
X_koord

GG_tockePOV

Točkovni

Y_koord
NMV

Poligon za sloj GG_obseg sem izrezala iz litološkega poligona. Sloja s točkami debelin in
točkami zgornje površine Gradiške gmajne sem ustvarila iz datotek .gpx iz aplikacije
OruxMaps ‒ enako kot pri terenskih trasah.
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5. REZULTATI IN DISKUSIJA
5.1 KARTA TERENSKIH OBHODOV
Izdelala sem karto terenskih obhodov v merilu 1 : 5.000 (Slika 16), na kateri so izrisane
terenske trase posameznih terenskih dni. Za podlago tej karti sem izbrala senčen model reliefa
in sloja plastnic in vodotokov iz TTN 5 in TTN 10 (Geodetska uprava Republike
Slovenije, 1999)). Trase so zaradi boljše preglednosti združene v štiri obdobja obhodov (po
mesecih) in niso izrisane po dnevih. Senčen model reliefa pa je upodobljen s 40-%
prosojnostjo.

Slika 16: Karta terenskih obhodov. (Geodetska uprava Republike Slovenije, 1999)
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5.2 OPIS KARTIRANIH ENOT
Litostratigrafske enote, ki so zastopane na obravnavanem ozemlju, sem v splošnem opisala že v
2. poglavju. V tem delu bom še podrobneje opisala značilnosti litostratigrafskih enot, ki sem jih
opazovala na terenu. Na trasi terena sem opazovala in popisala eocenski fliš, kvartarni karbonatni
pobočni grušč in pobočno brečo.

Slika 17: Zaledje izvira reke Hubelj od daleč, fotografirano z vrha Gradiške Gmajne (fotografija: Nina Prkić)

Na obravnavanem območju je poleg starejših (fosilnih) ostankov pobočnih mas opaziti tudi
številne mlajše podore in melišča. Na terenu in tudi na senčenem modelu reliefa je moč opaziti
veliko geomorfoloških oblik, ki so posledica intenzivnih pobočnih premikanj, za katere je na tem
območju glavni vzrok kombinacija fliša in na njem odloženega kvartarnega grušča.
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Jurski karbonati

Jurskih karbonatov, ki gradijo zaledje izvira reke Hubelj (Slika 17) in najverjetneje predstavljajo
izvorno točko splazenega materiala, nisem direktno kartirala, saj ležijo na zelo težko dostopnem
območju. Njihovo lego in značilnosti sem za izris karte povzela po Osnovni geološki karti SFRJ
v merilu 1 : 100.000 (Buser, 1968) in Inženirsko-geološki karti območja severno od Ajdovščine v
merilu 1 : 10.000 (Kodran, 2006).
Karbonati jurske starosti se pojavljajo v zaledju izvira reke Hubelj in predstavljajo izvorne
kamnine plazu Gradiška gmajna. Na izvirnem območju reke Hubelj lahko vidimo srednje do
debelo plastnat svetlorjav zrnat apnenec (Slika 18) medtem ko se zahodno od reke Hubelj
pojavlja predvsem masiven apnenec z redkeje izraženo plastnatostjo. Območje nad reko Hubelj je
pretežno zgrajeno iz svetlorjavega zrnatega apnenca, ki mestoma prehaja v oolitni apnenec. Na
določenih delih je apnenec dolomitiziran (Janež et al., 1997).

Slika 18: Jurski apnenec na območju izvira reke Hubelj (fotografija: Nina Prkić)

5.2.2

Eocenski fliš

Izdankov fliša je na obravnavanem območju izredno malo. Fliš je večinoma prekrit z debelim
preperinskim pokrovom in poraščen. Na njegovo prisotnost lahko sklepamo iz preperine, ki je
značilne rjavo-sive barve, v njej pa se pojavljajo drobni delci laporovca, peščenjaka ali glinavca.
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Manjše izdanke primarnega fliša lahko najdemo tudi v brežinah sprehajalnih poti in cest
(Slika 19), ker so to lahko kosi kamnine, ki so lahko ujeti tudi med korenine dreves, je vpade
težko izmeriti.

Slika 19: Fliš v brežini sprehajalne poti ca. 300 m od vodnega zajetja (fotografija: Nina Prkić)

Na kontaktu fliša z gruščem se pojavljajo tudi kontaktni izviri, saj fliš za vodo predstavlja
neprepustno podlago. Fliš najdemo tudi v strugah površinskih vodnih tokov (Slika 20).
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Slika 20: Fliš v strugi potoka, ki teče v gruščih (Učna pot ob Hublju, ca. 500 m zahodno od izvira reke Hubelj)
(fotografija: Nina Prkić)

Fliš na tem območju sestavljajo menjavanje plasti laporovcev, glinenih laporovcev, glinavcev,
apnenčevo kremenovih peščenjakov in kalkarenita. Razmerja med plastmi so različna, v glavnem
pa sem ugotovila, da na kartiranem območju v flišu prevladujejo laporovci, sledijo peščenjaki, v
manjši meri sem opazila tudi glinavce. Na redko najdenih razgaljenih izdankih, predvsem tistih
večjih, so laporovci skrilavi in precej prepereli. Apnenčevo kremenovi peščenjaki so na
preperevanje bolj odporni. Pogosto precej izstopajo iz izdanka (Slika 21).
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Slika 21: Plasti peščenjaka, ki gradi fliš (fotografija: Nina Prkić)

Kljub pokritosti in preperelosti sem na nekaterih izdankih fliša lahko izmerila vpade plasti
(180/85, 180/80, 250/40, 280/30, 300/10), ki so tudi vrisani na karti. Na večini območja plasti
fliša vpadajo v pobočje. Ker se vpadi fliša hitro spreminjajo, lahko sklepamo na nagubano
zgradbo fliša v podlagi, ki je posledica bližine narivne cone Trnovskega pokrova. Na območju
Gradiške gmajne, ki jo gradi pobočna breča in leži na flišni podlagi, so določili sinklinalno
strukturo s smerjo osi sinklinale v dinarski smeri, ki tone proti vzhodu, podoben vpad naj bi imele
tudi osi manjših gub na tem območju (Buser, 1968).
5.2.3

Kvartarni pobočni sedimenti (grušč in breča)

Pobočni grušči so poleg fliša v največji meri zastopani sedimenti na obravnavanem območju.
Gradijo tako ozemlje zahodno od izvira reke Hubelj kot tudi vzhodno. Na obeh delih so zgrajeni
iz različno velikih klastov jurskih karbonatov. Velikost gruščnatih blokov in debelina samih
gruščnatih nanosov sta zelo različni in se gibljeta od nekaj centimetrov do nekaj deset metrov
(Slika 22).
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Slika 22: Pobočni grušči vzhodno od reke Hubelj (fotografija: Nina Prkić)

Grušči so odloženi na flišni podlagi in ponekod sprijeti v pobočno brečo. Leča pobočne breče se
na zahodno stran od izvira reke Hubelj vleče skoraj od izvira, pa malo naprej od izravnave Stara
baba pod Zatrepom. Ker je dostop do izdanka breče zelo poraščen in prekrit z mlajšimi skalnimi
podori, je obliko brečaste leče težko točno določiti. Na karti sem brečo na tem mestu izrisala
tako, kot sem ji na površju lahko sledila, predvidevam, da se nahaja tudi pod mlajšimi
gruščnatimi nanosi.
Pobočna breča, odložena v obliki pahljače, gradi sedimentni nanos Gradiška gmajna, ki se nahaja
vzhodno od izvira reke Hubelj in se razteza vse do Ajdovščine. Tukaj brečo prav tako gradijo
jurski karbonati, na določenih delih je opaziti tudi kalcitno vezivo. Klasti karbonatov v breči so
različnih velikosti, od nekaj mm pa do nekaj deset cm (Slika 23). Debelina sedimentnega telesa
pobočne breče se giblje od slabih 8 m na vrhu pahljače sedimentnega telesa do preko 50 m
debeline na spodnjem širokem delu pahljače.
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Slika 23: Pobočna breča Gradiške gmajne (fotografija: Nina Prkić)

5.3 INŽENIRSKO-GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI KARTIRANEGA OZEMLJA
Obravnavano območje je močno izpostavljeno pobočnim masnim procesom. Večje masne
primanjkljaje in viške lahko vidimo tudi na senčenem modelu reliefa, ki je izdelan iz lidarskih
podatkov in ga bom v nadaljevanju tudi interpretirala. Omenjen senčen model reliefa mi je bil na
terenu v veliko pomoč pri omejevanju sedimentnih nanosov, ki so nastali kot posledica pobočnih
masnih premikov. Da je območje močno podvrženo plazenju, nam kažejo tudi v smeri premikov
nagnjena drevesa (Slika 22).
Največji nanos na obravnavanem območju predstavlja v brečo sprijet sedimentni nanos Gradiška
gmajna, ki leži zahodno od izvira reke Hubelj. Nanos sem zelo natančno omejila in določila tudi
njegov zgornji in spodnji rob, kar je opisano že v poglavju o terenskem delu.
Vzhodno od izvira reke Hubelj je na pobočju pod Zatrepom opaziti več manjših podorov kamnin,
predvsem breč in karbonatov.
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Na vzhodnem delu obravnavanega območja sem skušala določiti tudi območje plazu Gradiška
gmajna pred erozijo. Iskala sem izdanke grušča ali breče, ki bi bili enake sestave kot breča in
grušči Gradiške gmajne, a jih nisem našla. Zato smo območje plazu pred erozijo določili do
struge reke Hubelj in kasneje tudi izračunali njegov volumen.
Opazovala sem tudi največji primanjkljaj v karbonatni steni v zaledju izvira reke Hubelj.
Območje je zaradi svoje lege težko dostopno. Predvidevamo, da je to izvorno območje plazu
Gradiška gmajna. Območje sem označila tudi na inženirsko-geološki karti in izračunala njegov
volumen.

5.4 INŽENIRSKO-GEOLOŠKA KARTA V MERILU 1 : 5.000
Kot rezultat inženirsko-geološkega kartiranja na terenu in kasneje obdelave podatkov v okolju
GIS sem izdelala Inženirsko-geološko karto okolice izvira reke Hubelj pri Ajdovščini v merilu
1 : 5.000 (priloga 1) s pripadajočima profiloma A-A' in B-B' (Slika 24 in Slika 25). Kot
pomemben pripomoček pri izdelavi končne karte in njeni interpretaciji so se izkazali lidarski
podatki in iz njih izdelan senčen model reliefa z ločljivostjo 1 × 1 m, katerega bom v
nadaljevanju tudi interpretirala.

5.4.1

Opis profilov

Izdelala sem dva profila v merilu 1 : 5.000, ki sem ju predhodno označila na karti.
Prvi profil, profil A-A' (Slika 24), poteka preko Gradiške gmajne v smeri sever-jug. Začne se v
flišu, ki obdaja v brečo sprijet sedimentni nanos Gradiška gmajna. Večji del profila predstavlja
breča Gradiške gmajne, ki se pojavi na 198 m nadmorske višine, zaključi pa se na 160 m
nadmorske višine s prehodom v karbonatne pobočne grušče. Grušči so prav tako odloženi na
flišu, s katerim se profil tudi nadaljuje. Profil se zaključi v aluvialnih nanosih, ki so najverjetneje
odloženi na flišu.
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Drugi profil, profil B-B' (Slika 25), poteka v smeri zahod-vzhod in seka vse značilne kamnine
obravnavanega območja. Profil se začne v aluvialnih kvartarnih kamninah, ki so kot vse ostale
kvartarne kamnine območja odložene na eocenskem flišu. Na 172 m nadmorske višine se v
dolžini 700 m pojavi pobočna breča Gradiške gmajne, ki jo obdaja okoli 100 m široka plast
karbonatnih gruščev. Sledi fliš, ki tvori tudi oba bregova in strugo reke Hubelj. Na vzhodni strani
reke Hubelj na 225 m nadmorske višine fliš preide v karbonatne grušče, kjer se na 310 m
nadmorske višine nadaljujejo v lečo pobočne breče, ki se nadaljuje z grušči, v katerih se na
nadmorski višini 370 m profil tudi zaključi.
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Slika 24: Profil B-B'

Slika 25: Profil A-A'
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5.5 INTERPRETACIJA SENČENEGA MODELA RELIEFA
Senčen model reliefa obravnavanega območja je izdelan iz lidarskih podatkov z ločljivostjo
1 × 1 m. Na njem so lepo vidne nekatere izrazite geomorfološke oblike terena, ki jih zaradi
poraščenosti in kakšnih drugih vzrokov na terenu težko opazimo. Vidne so predvsem spremembe
v topografiji (nanosi, izravnave …). Opazimo lahko tudi masne primanjkljaje in viške, kar je pri
preučevanju pobočnih premikanj ključnega pomena.
Na Sliki 26 je z rdečo barvo označen v brečo sprijet sedimentni nanos Gradiška gmajna, z modro
je označen največji primanjkljaj v karbonatni steni, kjer je na vrhu najverjetneje tudi odlomni rob
plazu Gradiška gmajna. Označena je tudi breča pod Zatrepom (rumena barva), ki jo nekateri
avtorji opisujejo kot izvorne sedimente plazu Gradiška gmajna (Habič, 1968; Kodran, 2006), kar
pa se nam zdi malo verjetno, saj je težko predstavljivo, da bi se tolikšna količina breče odtrgala v
enotnem kosu in se odložila na pobočju. Prav tako bi reka težje erodirala litificirano kamnino
(brečo) kot pa nevezan sediment (karbonatni grušč). Na senčenem modelu reliefa je zelo dobro
vidna tudi struga reke Hubelj, ki tik pred Gradiško gmajno močno zavije, v tem primeru
najverjetneje drži trditev Habiča (1968), ki pravi, da je karbonatni grušč najverjetneje zajezil
kraški izvir. Reka si je potem z erodiranjem pobočnega materiala utrla novo pot v dolino. Iz
reliefa sicer težko ločujemo litološke enote, lahko pa vidimo, da je vzhodno (do struge reke
Hubelj) od Gradiške gmajne zagotovo erodiranega še kar nekaj gruščnatega materiala. Po tem
lahko sklepamo, da je bil prvotni obseg plazu Gradiška gmajna večji. Na Sliki 25 sem z zeleno
barvo izrisala predvideno območje plazu pred erozijo, ki ustreza tudi s kartiranjem pridobljenim
podatkom, in sem ga uporabila tudi pri izračunu volumna plazu pred erozijo. Ker ne moremo z
gotovostjo trditi, da je bilo območje pred erozijo res takšno, je izračun volumna pred erozijo
samo približek dejanskemu stanju. Senčen model reliefa je pri kartiranju zelo uporaben. Z
njegovo pomočjo sem na terenu odkrila mejo med grušči in flišem (Slika 26, vijolična barva), saj
je bila na senčenem modelu reliefa vidna sprememba v morfologiji terena, kar sem preverila na
mestu samem in ugotovila, da tam poteka litološka meja, ki sem ji lahko sledila.
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Slika 26: Interpretacija senčenega modela reliefa z označenim nanosom Gradiška gmajna

5.6 IZRAČUN VOLUMNA
Eden izmed ciljev diplomske naloge je s pomočjo inženirsko-geološkega kartiranja ozemlja v
okolici izvira reke Hubelj določiti obseg plazu Gradiška gmajna pred erozijo in izračunati njegov
volumen pred erozijo in po eroziji.
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Izdelava ploskev plazu po eroziji (današnje stanje)

Zgornjo ploskev plazu sem v programu ArcGIS izrisala s pomočjo na terenu pridobljenih točk z
znano nadmorsko višino na zgornjem robu in zgornji površini nanosa Gradiška gmajna. Za
spodnjo ploskev sem uporabila točke z znano nadmorsko višino spodnjega roba nanosa Gradiška
gmajna. Ker ne vemo, kakšen je bil relief pred odložitvijo pobočnih sedimentov, sem za spodnjo
ploskev privzela, da je bila linearna in to uporabila pri interpolaciji spodnje ploskve. Območje za
interpolacijo ploskev plazu Gradiška gmajna po eroziji je prikazano na Sliki 27.

Slika 27: Območje v brečo sprijetega sedimentnega nanosa Gradiška gmajna po eroziji

Glavni atributi za izris zgornje (podatki na robu in na sredini ploskve) in spodnje (podatki samo
na robu ploskve) ploskve so podatki o nadmorski višini obeh ploskev. Obe ploskvi sem nato
interpolirala z metodo krigiranja.
Za izvedbo interpolacije sem najprej s funkcijo Maska določila območje za interpolacijo in
kasneje izračun volumna. To je območje nanosa Gradiška gmajna, ki je izrisano v sloju
GG_obseg. V ukazu Kriging sem najprej izbrala vhodne podatke, ki so GG_tockeDEB. Za vsako
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ploskev sem izbrala še atribute za izračun, ki so za zgornjo ploskev NMV_zg in za spodnjo
ploskev NMV_sp . Interpolacija poteka za vsako ploskev posebej (Slika 28 in Slika 29).

Slika 28: Zgornja ploskev v brečo sprijetega sedimentnega nanosa Gradiška gmajna, ustvarjena z metodo krigiranja

Slika 29: Spodnja ploskev v brečo sprijetega sedimentnega nanosa Gradiška gmajna, ustvarjena z metodo krigiranja
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Izračun volumna po eroziji (današnje stanje)

Za izračun volumna sem s pomočjo orodja Raster to TIN pretvorila rezultate interpolacij iz
rastrske oblike v obliko nepravilne trikotniške mreže (TIN) za obe ploskvi plazu. Podatke sem
vnesla v orodje Surface Difference, kjer sem dobila rezultat v dveh oblikah. Ena oblika je
poligonska, druga pa rastrska (Slika 30 ). Rezultat v poligonski obliki je predstavljen s
pozitivnimi in negativnimi vrednostmi, kjer pozitivne vrednosti označujejo območja, kjer je prva
vhodna ploskev nad drugo. Z negativnimi vrednostmi so označena območja, kjer je prva vhodna
ploskev pod drugo. Podatke dobimo prikazane v atributni tabeli. V mojem primeru negativnih
vrednosti ni. Rezultat v rastrski obliki nam prikaže razlike v nadmorski višini.

Slika 30: Poligonski (levo) in rastrski (desno) prikaz izračuna volumna plazu Gradiška gmajna danes

Ocenjeni volumen v brečo sprijetega sedimentnega nanosa Gradiška gmajna znaša
10 milijonov m³.

5.6.3

Izdelava ploskev plazu pred erozijo

Območje plazu pred erozijo (Slika 31) sem z mentorjevo in somentorjevo pomočjo določila na
podlagi s kartiranjem pridobljenih podatkov. Za izdelavo zgornje ploskve plazu sem modificirala
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plastnice (na 5 m) terena tako, da sem lahko v določenem območju plazu pred erozijo zapolnila
vsa območja, s katerih je bil material erodiran. Določila sem točke, ki sem jim pripisala
nadmorske višine, skladno z vrednostmi izohips. Pri izdelavi spodnje ploskve plazu pred erozijo
sem uporabila stanje današnjega reliefa, kjer sem istim točkam kot pri zgornji ploskvi pripisala
nadmorske višine iz digitalnega modela višin.

Slika 31: Predvideno območje plazu Gradiška gmajna pred erozijo

Za izvedbo interpolacije sem najprej s pomočjo Maske določila območje za interpolacijo in
kasneje izračun volumna. Interpolirala sem vsako ploskev posebej.
Postopek je potekal enako kot pri interpolaciji ploskev plazu po eroziji, samo da so bili tukaj
uporabljeni sloji za območje plazu pred erozijo. Kot vhodni podatek sem izbrala sloj točk
TGGpred. Za izračun sem za vsako ploskev posebej izbrala še atribute. Za zgornjo ploskev so to
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NMV_zgPRED in za spodnjo NMV_spPRED. Interpolacija poteka za vsako ploskev posebej
(Slika 32 in Slika 33).

Slika 32: Zgornja ploskev plazu Gradiška gmajna pred erozijo, ustvarjena z metodo krigiranja

Slika 33: Spodnja ploskev plazu Gradiška gmajna pred erozijo, ustvarjena z metodo krigiranja
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Izračun volumna plazu pred erozijo

Tudi ta del je potekal enako kot pri izračunu volumna plazu po eroziji. Najprej sem rezultate
interpolacije pretvorila iz rastrske v obliko TIN in jih vnesla v orodje Surface difference. Dobila
sem izračun volumna v poligonski in rastrski (Slika 34) obliki.

Slika 34: Poligonski (levo) in rastrski (desno) prikaz izračuna volumna plazu Gradiška gmajna pred erozijo

Ocena volumna plazu Gradiška gmajna pred erozijo znaša 19 milijonov m3.

5.6.5

Izračun volumna izvornega materiala

Za izračun volumna izvornega materiala na predvidenem izvornem območju plazu Gradiška
gmajna (Slika 35) sem za pridobitev prvotne oblike površja modificirala plastnice na 15 m
(Slika 36). Plastnice (vertikalno na 15 m) sem izrisala od vzhodnega do zahodnega roba območja
masnega primanjkljaja. Z njimi sem ponazorila prvotno obliko površja pred zdrsom. Tako sem
dobila zgornjo ploskev območja masnega primanjkljaja. Za spodnjo ploskev sem vzela obliko
današnjega reliefa. Po končani modifikaciji plastnic sem iz sloja modificiranih plastnic z orodjem
»Create TIN« ustvarila TIN zgornje ploskve. Iz sloja plastnic, ki predstavljajo današnje površje,
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sem ustvarila TIN spodnje ploskve. Volumen sem izračunala z orodjem »Surface Difference«.
Izračun volumna sem dobila v poligonski in rastrski obliki (Slika 37).

Slika 35: Predvideno izvorno območje plazu Gradiška gmajna

Slika 36: Modificirane plastnice (izohipse) na 15 m za izdelavo površja izvornega območja pred sprožitvijo plazu
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Slika 37: Poligonski (levo) in rastrski (desno) prikaz izračuna volumna izvornega materiala na predvidenem
izvornem območju plazu Gradiška gmajna

Ocenjeni

volumen

izvornega

materiala

na

območju

masnega

primanjkljaja

znaša

3

16 milijonov m .
Izračunani volumen zajema samo izvorni material, ki se je nahajal na mestu masnega
primanjkljaja v karbonatni steni. Ker material tekom transporta razpada in se razdrobi, se njegova
masa povečuje, zato je pri izračunu volumna izvornega materiala potrebno upoštevati še faktor
razširjanja volumna (Hungr in Evans, 2004). Pri končnem izračunu volumna izvornega materiala
sem upoštevala 25-% faktor razširjanja volumna, ki je po literaturi primeren za karbonate, ki
gradijo predvideno izvorno območje plazu Gradiška gmajna (Hungr in Evans, 2004). Prej
dobljeno vrednost sem množila s faktorjem razširjanja volumna in dobila volumen izvornega
materiala (1,25 ∙ 16 ∙ 106 m3 = 20 ∙ 106 m3), ki znaša 20 milijonov m3.

5.6.6

Razmerje H/L (koeficient trenja)

V primeru plazu Gradiška gmajna imamo opraviti z dolžino plazu Lmax, ki znaša 2.400 m ter
razliko v nadmorski višini H, ki znaša 690 m (Slika 38). Iz tega dobimo razmerje H/L = 0,29.
Pripadajoči kot gibanja, izračunan po zgoraj zapisani enačbi (αapp = arctan H/L = arctan 0,29),
znaša 16°.
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Slika 38: Topografski profil od predvidenega odlomnega roba plazu do konca pete plazu ‒ za izračun razmerja H/L.

Na Sliki 39 je prikazan graf, ki prikazuje razmerje med volumnom in razmerjem H/L z
upodobljenimi velikimi plazovi iz globalne baze plazov. Negativna korelacija med pripadajočim
razmerjem H/L in volumnom plazu je očitna (Straub, 1997; Legros, 2002). Na grafu je z rdečo
točko označen tudi plaz Gradiška gmajna. Glede na vrednosti razmerja H/L in volumna plazu
Gradiška gmajna je plaz v skladu s podatki o plazovih primerljivih dimenzij (Straub, 1997).
Številni plazovi primerljivih dimenzij in kamninske sestave so se sprožili kot kamninski plazovi;
npr. Elm v Švici (V = 0,01 km3, H/L = 0,31) in Frank v Kanadi (V = 0,03 km3, H/L = 0,25)
(Straub, 1997).

Slika 39: Graf razmerja H/L v razmerju z volumnom, na katerem so upodobljeni veliki plazovi iz globalne baze
plazov. Z rdečim kvadratkom je označen plaz Gradiška gmajna (povzeto po Straub, 1997)
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Geneza plazu Gradiška gmajna

Starosti plazu in dogodka, po katerem se je plaz sprožil, ne poznamo. Predvidevamo, podobno
kot Habič (1968), da je fosilni plaz Gradiška gmajna posledica potresa, ki se je zgodil v
preteklosti. Habič (1968) in Kodran (2006) menita, da je na tem mestu plazil sediment že zlepljen
v brečo, medtem ko je naše mnenje, da je to v taki razsežnosti pojava težko verjetno. Naša teorija
geneze plazu Gradiška gmajna je opisana v nadaljevanju.
Ob potresu se je zgodil podor v jurskih karbonatih zaledja reke Hubelj. Material se je v dolino
transportiral v obliki kamninskega plazu in se na območju gradišča nad Ajdovščino odložil v
obliki pahljače. Ob dogodku je gruščnat material verjetno zajezil reko Hubelj, ki je s svojo močjo
toka vode erodirala nanesen karbonatni grušč in si utrla novo strugo. To je lepo vidno tudi na
senčenem modelu reliefa (slika 25), kjer vidimo, da reka v zgornjem delu svojega toka ostro
zavije. Glede na dobljeni volumen plazu lahko trdimo, da je velik del (skoraj polovica) materiala
erodiran.
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6. ZAKLJUČEK
Območje fosilnega plazu Gradiška gmajna pri Ajdovščini, ki ga genetsko uvrščamo med
kamninske plazove (Hungr et al., 2014), gradi eocenski fliš, na katerega so odloženi kvartarni
pobočni sedimenti, to so grušči, ki so ponekod sprijeti v brečo. Zaledje in izvor teh kamnin pa je
zgrajeno

iz

jurskih

karbonatov.

Vse

litološke

enote

so

predstavljene

na

Inženirsko-geološki karti okolice izvira reke Hubelj pri Ajdovščini v merilu 1 : 5.000. Cilj naloge
je bil s pomočjo inženirsko-geološkega kartiranja določiti območje plazu Gradiška gmajna pred
erozijo in izračunati volumen plazu pred in po eroziji.
Kljub temu, da pahljača plazu geomorfološko zelo izstopa, je opaziti, da je del plazu erodiran, kar
lahko sklepamo na podlagi tega, da reka Hubelj v zgornjem delu svojega toka naredi močan
zavoj. Reka je verjetno zaradi zajezitve spremenila prvotno smer in si z erodiranjem splazelega
gruščnatega materiala vtrla novo strugo.
Izračunala sem volumen v brečo sprijetega sedimentnega nanosa Gradiška gmajna, za katerega
sem podatke o nadmorskih višinah in debelinah pobočne breče pridobila med kartiranjem.
Volumen znaša 10 milijonov m3. Gre za oceno volumna, ki je približek dejanskega stanja glede
na pridobljene podatke, saj oblike spodnje ploskve plazu ne poznamo. Pri ustvarjanju spodnje
ploskve plazu sem privzela, da je ploskev linearna.
Volumen plazu Gradiška gmajna pred erozijo znaša 19 milijonov m3 in je prav tako ocena, ki je
približek dejanskega stanja, saj ne moremo z gotovostjo trditi, da je obseg plazu pred erozijo do
potankosti skladen z dejanskim stanjem v preteklosti, preden se je začela erozija.
Izračunala sem tudi volumen izvornega materiala na predvidenem izvornem območju plazu
Gradiška gmajna, ki z upoštevanjem faktorja razširjanja volumna znaša 20 milijonov m³.
Glede na dobljene rezultate volumnov lahko sklenemo, da smo območje plazu Gradiška gmajna
pred erozijo in izvorno območje zelo dobro določili. Vseeno je od vseh izračunov najbolj
zanesljiv izračun volumna plazu Gradiška gmajna danes. Ta del sem med kartiranjem natančno
omejila in pridobila podatke o debelini nanosa. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da prvotne
oblike spodnje ploskve plazu ne poznamo in je v izračunu privzeto, da je spodnja ploskev
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linearna. Prav tako pa se je nanos sedimenta od svojega nastanka do zdaj najverjetneje že precej
posedel in je ob dogodku lahko bil še debelejši.
Da bi lahko z gotovostjo določili obliko in položaj spodnje ploskve plazu Gradiška gmajna danes,
območje plazu pred erozijo in njegovo izvorno območje, bi predlagala sledeče preiskave:
‒

kartiranje predvidenega izvornega območja plazu,

‒

vzorčenje in mikroskopski pregled vzorcev kamnin karbonatov, breč in gruščev za
natančno določitev sestave,

‒

izdelavo vrtin ali izkopov za točnejše podatke o debelini v brečo sprijetega sedimentnega
nanosa Gradiška gmajna,

‒

geofizikalne metode za preučevanje debelin v brečo sprijetega sedimentnega nanosa
Gradiška gmajna in natančnejšo določitev oblike spodnje ploskve plazu,

‒

določanje starosti padlih blokov,

‒

datiranje z metodo U/Th.

Zaključim lahko, da je bilo območje plazu Gradiška gmajna pred erozijo precej večje, kot je
njegov ostanek danes. To sem tudi potrdila z izračunom volumna izvornega materiala plazu.
Razlika v volumnu plazu pred erozijo in volumnu izvornega materiala, nam nakazuje da so bili
poleg erozije najverjetneje prisotni tudi drugi procesi transporta nanesenega materiala. Kateri
procesi so to bili, pa bi lahko bila tema druge diplomske naloge.
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8. PRILOGE
SEZNAM PRILOG:
Priloga 1: Inženirsko-geološka karta okolice izvira Hublja pri Ajdovščini v merilu 1:5000
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