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GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI LOŠKEGA POLJA
IZVLEČEK
Loško polje je drugo v nizu kraških polj porečja Ljubljanice. Glede na lego, obliko, hidrološke
razmere in gospodarsko izrabo se bistveno loči od ostalih polj omenjenega porečja. Polje se je
izoblikovalo v značilni dinarski smeri ob idrijskem prelomu, ki poteka preko osrednjega dela
polja. Za nastanek in razvoj polja sta pomembna še manjša preloma v severnem delu polja.
Osrednji del polja je dolomitni in ga prekriva holocenska naplavina, vzhodni del pa gradi
apnenec jurske starosti. Višji, vzpeti robni del polja gradi apnenec jurske starosti (na vzhodu),
jurski dolomit v menjavi z apnencem in apnenec (na zahodu) ter bituminozen zrnat dolomit (na
severu in jugu).
Proučevano območje je bilo v preteklosti obravnavano v senci Cerkniškega polja in še nikoli ni
bilo celostno predstavljeno z geomorfološkega in krasoslovnega vidika. V diplomskem delu so
morfološko in morfometrično opisane reliefne oblike, ki smo jih ugotovili na proučevanem
območju. Različna geološka osnova in stik apnenca in dolomita so vplivali na razvoj tipičnih
kraških oblik (jame, brezna, udornice, vrtače, izviri, ponikve, požiralniki, ponori, kopasti
vrhovi, škraplje, škavnice, žlebiči), oblik kontaktnega krasa (zatrepne doline, zatrepi, ponorni
zatrep) ter fluviokraških oblik (dolec, erozijski jarek, suha dolina). Zaradi človekovih posegov
v pokrajino pa so prisotne tudi antropogene oblike (kopi gline, kamnolomi). Posamezne
geomorfološke enote so v diplomskem delu prikazane na kartah v merilu 1 : 30 000.
Ključne besede: geomorfologija, krasoslovje, Loško polje, Loška dolina

GEOMORPHOLOGICAL FEATURES OF THE LOŽ POLJE
ABSTRACT
The Lož Polje is the second polje in a series of karst poljes of the Ljubljanica River basin. In
terms of its location, shape, hydrological conditions and economic use, the Lož Polje
significantly differs from other poljes of the mentioned river basin. The Lož Polje has shaped
in a typical Dinaric direction, along the Idrija Fault running across the central part of the polje.
Two other smaller faults in the northern part of the polje are also important for its creation and
development. The central part of the polje is made of dolomite, which is covered by Holocene
alluvium, while the eastern part is made of limestone from the Jurassic period. The higher part
at the edge of the polje is made of Jurassic limestone (in the east), a combination of Jurassic
dolomite and limestone and limestone alone (in the west), and bituminous grainy dolomite (in
the north and south).
The study area has already been discussed in the past, in the shadow of the Cerknica Polje, and
has never been comprehensively presented from the geomorphologic and karstological
perspectives. This Bachelor's thesis describes landforms found in the study area from a
morphological and morphometric point of view. Various geological bases, the contact of
limestone and dolomite, have had an impact on the development of typical karst features (caves,
shafts, collapse dolines, dolines, springs, swallets, sinkholes, ponors, rounded hill tops, grikes,
solution pans, and solution runnels), contact karst features (pocket valleys, head walls, and

oversteepened walls above sinkholes) and fluviokarst landforms (dell, erosion gullies, and dry
valleys). Due to human activities in the area, other anthropogenic forms are also present
(accumulation of clay, quarries). In the thesis, individual geomorphologic units are shown on
maps at a scale of 1:30,000.
Keywords: geomorphology, karstology, Lož Polje, Lož Valley
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1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je celostno geomorfološko analizirati in kartografsko prikazati
poglavitne reliefne oblike Loškega polja in njegovega obrobja v pasu 300 m.
Cilji diplomskega dela so naslednji:
-

zbrati geomorfološke podatke na podlagi obstoječe literature, kartografskega gradiva in
predvsem terenskega dela,
ugotoviti reliefne oblike proučevanega območja in jih morfografsko, morfometrično in
morfogenetsko opisati,
predstaviti raznolikost geomorfnih enot glede na geološko podlago,
izdelati geomorfološke karte posameznih geomorfnih enot Loškega polja.

1.2. METODE DELA
Terensko delo je potekalo 20 dni. Vključevalo je pregled proučevanega območja in
morfografsko kartiranje. Pri kartiranju smo uporabili temeljne topografske načrte v merilu 1 :
5000 in 1 : 10 000 ter senčen relief LIDAR. Morfometrične podatke smo dobili na podlagi
terenskih ocen in omenjenih topografskih načrtov. Ugotovljene geomorfne enote smo tudi foto
dokumentirali.
Kabinetno delo je obsegalo pregled obstoječe literature, virov in kartografskega gradiva, ki se
navezuje na temo diplomskega dela. Pregledana je bila geomorfološka, geološka in hidrološka
literatura o Loškem in sosednjih poljih. Teoretska izhodišča o krasu in geomorfologiji so
spisana na podlagi splošne literature, in sicer predvsem z del Kras v Sloveniji v prostoru in času
(Gams, 2003), Karst Hydrogeology and Geomorphology (Ford, Williams, 2007), Fizična
geografija krasa (Stepišnik, 2011) in Slovenska kraška terminologija (Gams, Kunaver, Radinja,
1973). Osnovni vpogled v geomorfološke značilnosti Loškega polja smo pridobili v naslednjih
delih: Nekaj geografskih značilnosti Loške doline (Habič, 1977), Podolje notranjskih kraških
polj (Melik, 1955), Kraški pojavi Cerkniškega polja (Gospodarič, Habič, 1979) in Regionalna
geografija Loške doline (Čad,1996). Pregledana in uporabljena je bila dokumentacija jam in
brezen proučevanega območja, ki smo jo dobili pri Jamarskem društvu Rakek in spletnem
katastru jam Društva za raziskovanje jam Ljubljana. S programom ArcGis 10.3.1 so bile
izdelane geomorfološke karte posameznih geomorfnih enot Loškega polja v merilu 1 : 30 000.
Karte so nastale na podlagi terenskega dela, podatkov ARSO, podatkov GURS in katastra jam.
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2. KRAŠKO POLJE
2.1.TEORIJE O NASTANKU KRAŠKEGA POLJA
Termin »polje« je južnoslovanskega izvora in je sinonim za površinsko kraško obliko. Prvič ga
kot oznako za morfološko obliko uporabi Mojsisovicz (1880) v svojem delu Zur Geologie der
Karsterscheinung pri opisu bosanskega krasa. Polje je po njegovem ravnica z debelo plastjo
prsti, naokoli pa je skalnato kraško površje (Mazi, 2002; Gams, 2004). V splošnem pa je polje
živo ljudsko ime pri vseh slovanskih narodih in pomeni večji sklenjen kompleks njiv. Tako so
z imenom polje ljudsko poimenovane tudi nekatere doline (Planinska, Cerkniška, Ribniška,
Loška) in uvale (Bločiško polje) v Sloveniji. Iz geomorfoloških in geoloških opisov Dinarskega
krasa, kjer so polja najizrazitejša oblika kotanj, se je v mednarodni literaturi tako uveljavilo
bosansko-hercegovsko ime. Da ne bi prišlo do zamenjav pojmov polje kot zemljiška kategorija
in polje kot morfološka enota, je leta 1935 geograf Anton Melik v kraško terminologijo vpeljal
izraz kraško polje, ki ga uporabljamo še danes (Gams, 1973).
Srbski krasoslovec Cvijić je v svojem znanstvenem delu Karst (1895) prvi podal definicijo
kraškega polja. Po njegovem so za polje bistveni velikost kotanje, prostrano dno, oster prelom
v naklonu iz dna v pobočje ter jasno izražena dolga os. Cvijić je svojo definicijo večkrat
spremenil, a je kasneje prvotna definicija kljub temu prešla v mednarodno literaturo (Gams,
1973).
Cvijičevo delo je nadaljeval Grund z razpravo iz leta 1903, kjer je predstavil svoje stališče glede
poplav na kraških poljih in predlagal omejitev termina kraško polje za t. i. zaprta polja, torej
polja s podzemnim pretakanjem vode, ki nimajo površinskega odtoka (Sweeting, 1972; cv:
Mazi, 2002).
V začetku 20. stoletja so o definiciji kraških polj razpravljali različni avtorji, to so Gavazzi
(1903, 1904), Penck (1904), Knebel (1906), Lindner (1910), Krebs (1916), Nopcsa (1918),
Lehmann (1926, 1960), Spöcker (1931, 1932), Roglić (1932), Löhnberg (1934) in mnogi drugi
(Löhnberg 1934; cv Mazi 2002).
V drugi polovici 20. stoletja Sweeting (1972) opredeli kraško polje kot veliko depresijo z
izrazito ravnim dnom, ki večinoma leži v dinarski smeri SZ–JV. Velikost polja je različna, in
sicer med 2 in 60 km. Po večini imajo ovalno obliko ali pa so vsaj daljša kot širša. Prehod iz
dna polja na pobočja je strm (Sweeting, 1972).
Prav tako kot ostali tudi Jennings (1985) izpostavi, da je za kraško polje bistveno ravno dno,
strm prehod iz dna polja na okoliška pobočja in nastanek vzdolž prelomov. Pri svoji definiciji
upošteva tudi Gamsov velikostni kriterij, kjer dno polja ne sme biti manjše od 500 m. Polje je
lahko večkrat na leto poplavljeno, preko pa teče ponikalnica (Jennings, 1972).
Kraška polja kot depresije v apnencu opredeljuje Bonacci (1986). V splošnem naj bi bila polja
ovalne oblike z relativno blagim prehodom od cone izvira do cone ponora. Dno polja naj bi bilo
prekrito z neogenimi in kvartarnimi sedimenti (največkrat s terra rosso). Velikost polj niha od
zelo majhnih (cca 0,5 km²) do največjih v velikosti 500 km² (Bonacci, 1986).
Po Whitu (1988) so polja največkrat podolgovate ali ovalne depresije, široke od 1 do 5 km in
dolge do 60 km. Nastanejo ob tektonskih prelomnicah v značilni dinarski smeri SZ–JV. Dno je
ravno in naplavljeno, obdano z višjim, navadno apnenčastim svetom. Za polje je značilna
ponikalnica, ki izvira in ponika na polju. Zaradi (pre)velikega dotoka vode je polje lahko
večkrat na leto poplavljeno (White, 1988).
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Najmlajša definicija kraškega polja po Fordu in Williamsu (2007) opredeljuje polje kot zaprto
depresijo z velikim ravnim dnom znotraj kraške pokrajine. Znotraj krasa se pojavljajo vložki
fluvialnega reliefa, torej površinski tok, ki je oblikoval depresijo in ki teče po njej (Ford,
Williams, 2007).
Specifične geomorfološke enote, med njimi še posebej kraška polja, so bila na ozemlju
Slovenije opažena in dobro raziskana že v času Avstro-Ogrske na prelomu iz 19. v 20. stoletje,
ko je bilo največ raziskovanj. Prva raziskovanja in zapisi slovenskih raziskovalcev se pojavijo
v povojnem obdobju. Začetnik raziskovanj kraških polj in krasa je bil Jože Rus, ki je svoja
videnja o naši deželi strnil v knjigi Slovenska zemlja, ki je izšla leta 1924. Kasnejše obdobje
pri nas so zaznamovali še Hočevar (1940), Melik (1950,1955, 1961), Pleničar (1953), Gams
(1965, 1966, 1973, 1974, 1977, 1978, 2004) in mnogi drugi (Mazi, 2002).
Glede na zgornje definicije kraškega polja lahko izločimo bistvene značilnosti kraškega polja,
ki jih izpostavlja večina avtorjev; gre za večjo zaprto kraško depresijo, z uravnanim dnom,
strmim prehodom na okoliška pobočja, kraškim dotokom in kraškim odtokom. Kraška polja so
pogosto poplavljena, na njihov razvoj pa vpliva tektonika.
Danes vemo, da kraško polje nastaja kot rezultat delovanja talne in robne korozije. Naplavina
na dnu kraških polj je posledica akumulacije z višjega robnega sveta, predvsem pa zmanjšane
možnosti spiranja v podzemlje, saj je gradient zaradi višine talne vode v krasu pod dnom polj
majhen. Naplavina preprečuje ponikanje tekoče vode v podzemlje. Tako po mnenju nekaterih
geomorfologov preprečuje korozijo na robu naplavnega dna, kjer vode ponikajo. Korozija pa
je intenziven in aktiven proces tudi pod naplavino. Tako imenovana talna korozija omogoča
poglabljanje živoskalnega dna polja oziroma dna na sploh (Mihevc, 1996).
V sledečem poglavju o vrsti kraških polj predstavljamo Gamsovo definicijo in klasifikacijo
polj, saj je v slovenski in mednarodni literaturi največkrat uporabljena in smo se po tej pri
pisanju tega dela orientirali tudi sami.

2.2. VRSTE KRAŠKIH POLJ
Gams (1973) je v Slovenski kraški terminologiji definiral bistvene, ne pa tudi tipične značilnosti
kraškega polja:
-

najmanj 500 m široko ravno dno; s tem izločimo dolge, ožje slepe in suhe doline z ravnim
dnom,
sklenjen višji obod, ki je lahko na nekaterih mestih visok le nekaj metrov nad robom
ravnine; odprtih polj torej ni,
večji ali manjši del polja je ravnica, običajno obdelovalna zemlja, ki se največkrat nahaja
na naplavini ali debeli prsti.

Polja so si med seboj zelo različna, zato so že zelo zgodaj nastale različne klasifikacije polj, ki
so upoštevale različne kriterije. Najmanj sporna in najsplošnejša je delitev polj glede na
pretočne razmere (Gams, 2004).
Glede na način pritekanja in odtekanja voda na polje se polja delijo na (Gams, 2004):
 Pritočno ponorniško polje: značilni so površinski pritoki iz vododržnega sveta, ki na
kraškem polju poniknejo (Grosupeljsko in Logaško polje).
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 Prelivno ali izvorno-ponorniško polje: kraški izviri se nahajajo na eni strani in ponori
na drugi strani polja. Nepropustne ali polprepustne kamnine na dnu polja delujejo kot
jez, zato se podzemeljske vode na pritočni strani dvigujejo na površje in se površinsko
prelijejo čez dno polja, na drugi strani na robnem apnencu pa spet poniknejo (Planinsko
polje). Med prelivna polja uvrščamo tudi proučevano območje, torej Loško polje.
 Izvirno-ponorniško polje zajezenega krasa ali polje v epifreatični coni: dno je blizu
piezometričnega nivoja, zato se podzemeljski pretoki v njem dvignejo ali ostanejo na
površju. Piezometrični nivo vzdržujejo reke, neprepustne sedimenti ali pa nivo morske
gladine na odtočni strani (Globodol z dnom blizu piezometričnega nivoja v višini izvira
Prečne).
 Raztočno-ponorniško polje: na dnu polja je večja zaplata nepropustnih sedimentov,
od koder se vode raztekajo na robne apnence in v njih ponikajo v bolj ali manj ločenih,
slepim dolinam podobnih kotanjah. Čez taka polja večkrat poteka razvodnica
(Postojnsko in Kočevsko polje).
 Suho polje: Primer je Dobrepolje, ki pa ga na severozahodnem delu ob izrednih
poplavah zalije podaljšana Rašica. Takrat dobi vlogo pritočno-ponorniškega polja.

Po nastanku število tipov polj skrčimo na naslednje kompleksne enote (Gams, 1977, 1978, cv:
2004):
 Robna polja na stiku vododržnih in kraških kamnin: kotanja se pojavi šele niže ob
reki. Hidrološko gre za pritočno-ponorniška polja in periodično poplavljena. V Sloveniji
je večina takšnih polj na stiku dolomitov in apnencev (Grosupeljsko, Babno, Logaško
polje).
 Periferna (obrobna) polja: sestavljajo jih povezana dna robnih slepih dolin.
Hidrološko je polje raztočno-ponorniško in mestoma periodično poplavljeno
(Postojnsko polje).
 Pretočna polja: navadno sodijo med periodično poplavljena (Planinsko in Loško
polje).
 Polja v piezometrični gladini: piezometrično gladino vzdržuje bližnja morska voda ali
izvir v višini okoliškega vododržnega ozemlja. Ob visokem stanju voda poplavi polje
delno ali v celoti (Globodol). Hidrološko so lahko izvirno-ponorniška ali jezerska
(Cerkniško polje).
 Piedmontska gorska polja: nastanejo zaradi velike prodonosnosti hudourniškega
pritoka z večjih nadmorskih višin, kar pomeni obdoben dotok agresivne snežnice,
prodonosnost in hitro izgubljanje voda v grobo naplavino. Naplavno dno je posledično
razmeroma majhno. Ima nekaj značilnosti robnega polja, a za nastanek zadostujejo
manjši vložki vododržnih kamnin. Ob prehodu golega v pokriti kras je prisotna tudi
korozija vode (Velo polje pod Triglavom).
4

Slika 1: Tipi kraških polj po Gamsu.

Vir: Gams, 2004
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2.3. LOŠKO POLJE ALI LOŠKA DOLINA?
V slovenski kraški terminologiji so bile dolgo časa dileme med terminoma dolina in polje.
Loško polje je primer, za katerega se uporabljata oba pojma (Čad, 1996).
Skozi zgodovino prebivalci proučevanega območja Loško polje imenujejo dolina, torej Loška
dolina. Ime Loška dolina zasledimo v geografski literaturi, na zemljevidih, uporablja pa se tudi
kot ime občine (Čad, 1996).

Slika 2: Laaser Thal (Loška dolina) na Slika 3: Loška dolina v Atlasu Slovenije,
karti Spezialkarte der Österreichisch- 1 : 50 000.
ungarischen Monarchie, Lass und Čabar, 1
: 75 000.

Vir: Meier, Schwarz, 1914

Vir: Atlas Slovenije, 1985

Glede na Gamsovo opredelitev kraških polj menimo, da je primernejši izraz za poimenovanje
obravnavanega območja Loško polje, saj želimo s tem poudariti kraški značaj polja:
-

-

najmanj 500 m široko ravno dno → Loško polje v dolžino meri 6 km, v širino 4 km,
sklenjen višji obod → obod Loškega polja je sklenjen, polje leži v objemu višjih kraških
planot,
večji ali manjši del polja je ravnica, običajno obdelovalna zemlja, ki se največkrat nahaja
na naplavini ali debeli prsti → Loško polje je večinoma ravninsko, razčlenjeno je le na
skrajnem severozahodnem delu,
na Loškem polju se pojavljajo občasne in redne poplave, kar je značilnost tudi ostalih
kraških polj,
ima kraški izvir in ponor in ga glede na način pritekanja in odtekanja voda uvrščamo v
prelivna kraška polja.
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2.4. DOSEDANJE RAZISKAVE LOŠKEGA POLJA
Literature, ki bi izključno obravnavala samo Loško polje, ni. Loško polje je bilo omenjeno ali
pa skromno obravnavano le v okviru proučevanja celotnega Notranjskega podolja ali pa v
okviru raziskovanj Cerkniškega polja.
Prve omembe Loškega polja in Loža segajo v leto 1689, ko je Janez Vajkard Valvasor v delu
Slava Vojvodine Kranjske pisal o projektu stalne ojezeritve Cerkniškega polja. Je tudi prvi, ki
je zapisal ime Lož, in pravi, da je to ime mesta in gradu (Loška dolina, 2016).
V letih 1851 in 1881 nastopijo visoke poplave na Notranjskem, ki sprožijo prva proučevanja in
raziskovanja kraške hidrografije. Schmidel (1854) opisuje obisk jame Golobina in predlaga
prekop požiralnikov pri Danah do jame Golobina. S tem naj bi se zmanjšale poplave na Loškem
polju. Rešitev za odpravo poplav se loti tudi dunajski krasoslovec, geograf in speleolog Kraus.
Melioracijskih načrtov se poslužita Vicentini (1875) in Putick (1888–1890) (Habič, 1987).
Putick na podlagi enoletnih raziskav izdela načrt Generalproject zur unshädlichen Ableitung
der Hochwässer aus den Kesselthälern von Planina, Zirknitz und Laas-Altenmarkt in
Innenkrain za zmanjšanje zimskih in preprečitev poletnih poplav. V načrtu predvideva prekop
struge Obrha do ponorne jame Golobina in njeno razširitev (Kranjc, 1986). Leta 1893 Cvijič
prvi definira Loško polje kot kraško polje (Šušteršič, 1996).
V začetku 20. stoletja Schenkel (1912) v knjigi Karstgebiete und seine Wasserkräfte predvideva
dve stopnji v porečju Ljubljanice, to sta Planinsko polje–Barje ter Lož–Cerknica–Borovnica.
Cerkniško jezero bi po njegovem imelo reguliran odtok, hkrati pa bi ga energetsko izkoriščali.
Po drugi svetovni vojni Šlebinger iz Gospodarskega sveta FLRJ v Beogradu napiše razpravo
Vodne sile Slovenije, v kateri na Loškem polju predvideva akumulacijski bazen, povezan z
rovom Cerkniškega jezera, pri Gorenjem Jezeru pa bi stala hidroelektrarna (Kranjc, 1986). S
hidrologijo se nadalje ukvarja Šerko (1946). Z barvanjem ponikalnic ugotovi podzemeljske
zveze med Loškim potokom ter Velikim in Malim Obrhom na Loškem polju. Barvanje pokaže
tudi zveze Obrha pri Golobini z izviri Cemun in Okence na Cerkniškem polju. Ponovne posege
za odpravo poplav predvideva Vodnogospodarsko rešenje (1954) (Kranjc, 1986).
Prvi o geomorfoloških značilnostih Loškega polja piše Melik (1955 in 1959). Znotraj
proučevanja notranjskih kraških polj se osredotoči na oblikovanost in razvoj reliefa Loškega
polja, na njegove hidrološke značilnosti in gospodarske razmere. Z nadaljnjim delom (1961)
razlaga o nastanku in razvoju kraških polj v pliocenu. Omeni tudi tri vzporedne suhe doline
Loškega polja. Splošnih geografskih značilnosti Loškega polja se loti tudi Habič (1977), ki prav
tako kot Melik posveti pozornost razvoju in oblikovanosti površja, vodam, podnebju ter
gospodarstvu. Dve leti pozneje v sodelovanju z Gospodaričem (1979) raziskujeta kraške pojave
Cerkniškega polja, kjer nekaj pozornosti namenita tudi genezi, geologiji, geomorfologiji in
hidrologiji Loškega polja. Loško polje z vidika hidrologije obravnava Habič (1984a), v delu,
namenjenemu poplavam Cerkniškega jezera, pa ga omenja tudi Kranjc (1986).
Speleološke raziskave segajo v leto 1987, ko se Habič posveti proučevanju ponorne jame
Golobina. V svojem delu opiše razvojne faze jame, morfološke in hidrografske značilnosti.
Istega leta izide zbornik Notranjska, ki je nastal v okviru 14. zborovanja slovenskih geografov,
kjer se lotijo že prej omenjenih tematik. Med leti 1987 in 1988 Gospodarič v okviru Inštituta za
raziskovanje krasa opravi speleohidrološke raziskave obrobja Cerkniškega in Loškega polja.
Po letu 1990 sta Loškemu polju nekaj malega pozornosti namenila Šušteršič (1996) in Gams
(1994). Poleg splošnih fizično in družbeno geografskih značilnostih polja v diplomskem delu
Čada (1996) prvič najdemo tudi malo bolj podrobnejši geomorfološki vpogled in skico Loškega
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polja. Nekatere geomorfološke enote polja prouči tudi Kržič (2004). Nadalje polje omenjajo še
Gams (2004), Smrekar (2005) ter Kogovškova s sodelavci (2008).
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3. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Loško polje po naravnih značilnostih spada v tipična kraška polja, se pa od ostalih kraških polj
v porečju Ljubljanice bistveno razlikuje po legi, obliki in vodnih razmerah pa tudi po
gospodarski izrabi površja (Habič, 1977).
Loško polje poteka v dinarski smeri severozahod–jugovzhod in je drugo v nizu kraških polj
Notranjskega podolja. Po površini meri 12 km² (Gams, 2004). Njegovo precej ravno in deloma
poplavno dno leži med Blokami (700–800 m) na severu, Racno goro (1140 m) na vzhodu in
Snežnikom (1796 m) na jugu in zahodu. V skrajni zahodni del polja sega tudi manjši krak
kraške planote Javorniki (600–1200 m).
Karta 1: Pregledna karta Loškega polja.

Dno polja se nahaja na nadmorski višini med 570 in 590 m. Polje v dolžino meri 6 km, v širino
pa 4 km. Znatno je nagnjeno v smeri JV–SZ oziroma natančneje VJV–ZSZ in nima pravilne
podolgovate oblike kot ostala kraška polja Notranjskega podolja (Melik, 1955). Strm, z gozdom
in grmovjem porasel obod polja na vzhodni strani prehaja v vrhove od 800 do 1200 m, na južni
in zahodni pa še precej višje (Habič, 1977). V polje so pomaknjene nižje kopaste vzpetine Ulaka
(683 m), Kucelj (679 m), Šmaraški vrh (647 m) (Melik, 1959), Križni vrh (691 m) in Devin
(787 m). V obrobnem delu polja se dobro vidijo ostanki nekdanjih rečnih teras. Najvišja naj bi
se nahajala v višini 593–597 m. Široko ohranjena terasa je tudi na višini 640–650 m pri Škriljah
ter med 750–790 m na jugovzhodnem delu polja (Melik, 1959). V severnem delu polja se
nahajata zatrepni dolini Lož in Podlož. Od osrednjega dela polja se dvigata proti robu za dobrih
10 metrov (Čad, 1996). V severozahodnem delu oboda se nahajata prevala proti Cerkniškem
polju in Bloški Polici, dobrih 70–100 m nad dnom polja. Zložnejši prehod najdemo tudi v
jugovzhodnem delu oboda polja med Racno goro in Snežniškim pogorjem proti Babnemu Polju
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in Gorskemu Kotarju. Nad južnim obodom polja se nahaja široka kraška polica, na kateri je
naselje Babna Polica. Tu se nahajata tudi dve suhi dolini (Habič, 1977). Severna se spušča iz
Babnega polja čez Jermendol do prevala na nadmorski višini 753 m, kjer obvisi nad
jugozahodnim pobočjem Loškega polja. Južnejša dolina poteka vzporedno in se konča nad
jugovzhodnim koncem zahodnega roba Loškega polja (Gams, 2004). Spodnji del polja ob
ponorih pri Danah je poglobljen v skalno podlago, prekrito z debelejšo plastjo naplavin. Ob
poplavah je ta del polja najdlje pod vodo, zato je tu manj njiv oziroma so le te pomaknjene na
obrobje. Med Danami in Podcerkvijo leži debela plast gline, ki so jo nekoč izkoriščali v
tamkajšnji opekarni. Vzhodni del polja od Starega trga, Nadleska, Kozarišč in Vrhnike do
Podgore je široko uravnana skalna podlaga na višini med 580 in 590 m. Prekrita je z rdeče rjavo
prstjo. V uravnavo so zarezani tokovi Malega in Velikega Obrha, Loškega in Viševskega
Brežička. Veliki Obrh ima še posebej strme in skalnate bregove (Melik, 1959; Habič, 1977).
Polje dobiva vodo iz številnih pravih kraških izvirov, ki se nahajajo vzdolž vzhodnega in
južnega roba polja. Največji izvir je Veliki Obrh pri Vrhniki, ki dobiva vodo iz Racne gore in
deloma Babnega polja. Je najpomembnejši rezervoar pitne vode naselij Loškega polja. Drugi
po velikosti je Mali Obrh, ki se napaja z vodami Babnega polja in Snežniškega pogorja
(Habič,1977). Med večjimi izviri moramo omeniti še Loški in Viševski Brežiček. Vode
Velikega in Malega Obrha se združijo pri Pudobu in pod imenom Obrh tečejo v smeri zahoda
proti ponornemu delu polja, kjer se nahaja jama Golobina. Ob nizkih vodah Obrh ponikne še
pred Golobino, medtem ko ob visokih izginja v ponorno jamo Golobino in povzroča poplave.
Redne, skoraj vsakoletne poplave so še ena izmed značilnosti Loškega polja. Poplave nastopijo
v spomladanskem in jesenskem času. Pogojujejo jih obsežno hidrografsko zaledje, velika
količina padavin ter spomladansko taljenje snega. Najdlje se zadržujejo v zahodnem delu polja,
ki je tudi najnižje.
Za Loško polje so značilne velike razlike v količini voda med sušnimi in mokrimi obdobji
tekom leta in tudi med leti. Razlike so odvisne od podnebnih, zlasti padavinskih razmer, saj
kraške vode razmeroma hitro odtečejo z visokih kraških planot. Edino sneg v zimskem času
zadržuje odtekanje, spomladi pa preprečuje prehitro praznjenje polja. Podnebne razmere so v
splošnem podobne tistim na Cerkniškem polju. Zatišna lega polja na notranji strani dinarske
gorske pregrade zavira vplive Sredozemskega morja. Konkavni značaj polja omogoča nastanek
temperaturnega obrata (inverzijo). Tako se v nasprotju z obrobjem v dnu polja zadržuje jezero
hladnega zraka (Habič, 1977). Višina jezera hladnega zraka je navadno med 50 in 250 m.
Inverzijska območja imajo približno 1 °C nižjo povprečno temperaturo in za okoli 2 °C nižjo
povprečno minimalno temperaturo od višje ležečih krajev zunaj kotlin in dolin. Taka območja,
vključno z Loškim poljem, so izpostavljena nevarnostim pozeb, pojavu megle in slane (Ogrin,
2009).
Po Ogrinu (2009) območje uvrščamo v zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije,
za katerega je značilna velika namočenost (1300–2500 mm) z jesenskim viškom padavin.
Letno povprečje za Loško polje znaša 1500 do 1600 mm padavin, razlike v letih pa so velike.
Južni del polja s Snežnikom je zaradi dotoka zraka iz JV obrobja hladnejši od severnega (Gams,
1987). Zime so mrzle, poletja pa ne prevroča. Najnižje temperature se pozimi lahko spustijo
tudi do –30 °C, poleti pa dosežejo do 36 °C. K mrazu prispeva višje kraško obrobje, tako je
srednja januarska temperatura –2,8 °C. Srednja julijska temperatura znaša 17,8 °C. Srednja
letna temperatura med leti 1926 in 1965 je bila 8,3 °C (Habič, 1977).
V spodnjih tabelah so za predstavo o povprečnih temperaturah in višini padavin prikazani
podatki meteoroloških postaj v bližini Loškega polja. Za merilno postajo Šmarata imamo
podatke le za padavine, saj na tej vremenski postaji ne beležijo temperatur.
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Tabela 1: Povprečne mesečne in letne temperature (°C) 1961–1990.
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Nova vas
(722 m)

-8,2

-3,1

3,1

2,8

33,3

31,1

32,1

3,,1

38,3

7,7

8,2

-3,2

2,1

Babno
Polje
(756 m)

-1,,

-8,3

9,1

,,1

39,1

31,2

3,,2

31,,

33,8

2,1

8,3

-8,1

2,3

LETO

Poljane
(Stari trg)
(1030 m ) -8,3* -3,8* 3,,* ,,1* 39,8* 31,1* 3,,7* 3,,8* 38,8* 7,2* 1,8* -9,3* 2,2*
*interpolirana vrednost

Vir podatkov: Mekinda-Majaron, 1995

Tabela 2: Višina padavin (mm) 1961–1990.
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

LETO

Šmarata
(590 m)

11* 18*

392* 331

333

312

331

313

382

311

372

331

312,*

Nova vas
(722 m)

2,

391

382

332

3,3

318

311

311

313

3,3

397

3178

Babno Polje
(756 m)
331 391 337

312

319

3,7

332

312

311

323

897

31,

3228

Poljane
(1030 m)

21

21* 19*

391* 382* 382* 313* 389* 38,* 381* 318* 327* 339* 31,1*

*interpolirana vrednost
Vir podatkov: Zupančič, 1995

Za razvoj prsti in rastja na območju Loškega polja so bili ključni dejavniki geološka podlaga,
relief, podnebne razmere in človeški faktor. Na apnencih in dolomitih so se razvile rjave
pokarbonatne prsti in rendzine, z nanosi rek in potokov pa so nastali gleji in oglejene prsti
(Mihevc, 1998). Na dolomitni podlagi v osrednjem delu polja se je kljub plitvim prstem razvila
sklenjena travna odeja. Travniki in pašniki prevladujejo tudi na dolomitnih bregovih, saj je tam
človek že zgodaj skrčil gozd. V ravninskem delu in kraških globelih so se na dolomitni podlagi
oblikovale debelejše rjave prsti, zato tu prevladujejo njive. Na suhih kraških travnikih najdemo
združbi pokončne stoklase in srednjega trpotca (Bromo-Plantaginetum mediae) ter nizkega šaša
in skalnega glavinca (Carici humilis-Centaureetum rupestris). Pogosta so tudi gojena travišča
z visoko pahovko (Habič, 1977; Čad, 1996). Na dnu polja so zamočvirjene uleknine in brežine
potokov, poraščene z drevesnimi vrstami, prilagojenimi na visoko podtalnico in poplave. Tako
bregove potokov obraščajo topoli in vrbe (Pestrost gozdov, 2015). Močvirne travnike poraščajo
jezersko bičje, navadno trstičje in togo šašje (Čad, 1996). Polje obdajajo z gozdom poraščene
kraške planote, Bloška planota, Racna gora, Snežnik in Javorniki. Na obrobju obravnavanega
območja med 700 in 1000 m prevladujejo dinarsko jelovo-bukovi gozdovi (Abieti-Fagetum
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dinaricum), ki se pojavljajo v različnih podzdružbah, v višjih nadmorskih višinah pa prehajajo
v visokogorske bukove gozdove (Pestrost gozdov, 2015). Druge drevesne vrste so redkejše ali
pa so antropogeno vzdrževane, kot je na primer kostanjev in hrastov nasad v okolici gradu
Snežnik (Habič, 1977).
Med živalskimi vrstami prevladuje srnjad, jelenjad, rjavi medved, divji prašič, ris, volk in lisica.
Tu živijo tudi manjši predstavniki, kot so kuna, zlatica in belica, poljski zajec, velika podlasica
in polh. Območje gozdov je skupaj z ravninskim delom in robovi polja zatočišče številnim
pticam (raca mlakarica, šoja, siva vrana …), dvoživkam, žuželkam in ostalim živalim
(Gozdnogospodarski načrt, 2012).
Skupaj z robnim delom je na Loškem polju oziroma na območju občine Loška dolina 21 naselij
(Občina Loška dolina, 2013). Gostota naseljenosti je pod povprečjem Slovenije (101
preb./km²), in sicer 23,2 preb./km² (Gostota …, 2015). Medtem ko je za Cerkniško in Planinsko
polje značilno, da so vasi potisnjene na rob polij, je poselitveni vzorec Loškega polja drugačen.
Poleg robnega dela je gosto naseljen tudi osrednji del polja. Poselitev osrednjega dela polja so
namreč omogočile višje ravnice. Tu se nahajajo strnjene in enakomerno razporejene vasi, kot
so Viševek, Pudob in Iga vas. Ostale, to so Šmarata, Kozarišče, Podgora, Vrhnika, Markovec,
Nadlesk, Podcerkev, Stari trg pri Ložu, Lož in Podlož, so pomaknjene bolj na obrobje polja
oziroma terase. Višje na obrobju so razmeščeni zaselki in vasi Vrh, Babna Polica, Poljane in
Knežja Njiva. Zaradi izpostavljenosti poplavam ni naseljeno le zahodno obrobje med Danami
in Šmarato. Strnjene obcestne in gručaste vasi so obdane z njivami in travniki, kar daje videz
prostorske urejenosti in skladne izrabe celotnega razpoložljivega prostora (Habič, 1977). Zunaj
strnjenih naselij so se razvila manjša naselitvena jedra (Vrhnika in Markovec), kjer so se iz
prvotnih mlinov in žag razvili večji obrati za predelavo lesa. Lesnopredelovalna industrija se je
razvila v Marofu pri Starem trgu. V Ložu je sedež tovarne za predelavo kovin in plastike
Kovinoplastika Lož. Obe tovarni sta ob upadanju kmetijske dejavnosti omejili odseljevanje in
še danes nudita zaposlitev (Habič, 1977).
Prometno je polje še najbolj odprto proti severu in severozahodu. Preko prevala ob vznožju
Stražišča (812 m) in prevala pod Križno goro (856 m) potekata glavni prometni povezavi s
Cerknico. V smeri Racne gore poteka cesta proti Loškemu Potoku. Preko južnega dela polja
teče cesta, ki povezuje polje s sosednjim Babnim poljem in se nadaljuje preko Gorskega Kotarja
vse do morja. Omembe vredna je tudi pot preko snežniških gozdov čez Leskovo dolino in
Mašun v Pivko ter povezava čez Sviščake in Gomance v Bistriško dolino in Reko (Habič,
1977).
Prometni položaj in rodovitna zemlja sta omogočila, da so se na Loškem polju pojavile prve
naselbine že v antiki. O tem pričajo številne najdbe na vrhu Križne gore (856 m), v Danah,
Podcerkvi, na Ulaki (683 m) in drugod. Naziv »trg« v imenu naselja Stari trg priča o razvoju
primitivnega tržišča, kjer je potekala izmenjava predmetov in kmetijskih proizvodov. Pridevek
»stari« je dobil šele kasneje, da bi se poudarilo razliko z nečim novim, torej nastankom naselja
Lož (Šumrada, 1977). Stari trg ima danes vlogo gospodarskega in kulturnega središča Loškega
polja. Lož se prvič omenja leta 1220 in z letom 1341 Staremu trgu prevzame trške pravice.
Danes se Lož širi proti jugu in se je že združil s Starim trgom (Mihevc in sod.,1999).
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4. GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
4.1. STRATIGRAFSKO LITOLOŠKA ZGRADBA
Za nastanek in razvoj Loškega polja je podobno kot na sosednjem Cerkniškem in Planinskem
polju odločilno vlogo odigrala geološka zgradba oziroma razporeditev manj propustnega
dolomita in bolj zakraselih apnencev. Na Loškem polju se ti dve različno odporni in prepustni
kamnini stikata ob idrijskem prelomu. Prelom prečka polje med Danami in Kozariščami ter se
nadaljuje čez Babno polje in Prezid proti jugovzhodu (Habič, 1977).
Osrednji del polja gradijo dolomiti. Zgornjetriadni dolomit oz. glavni dolomit (norijsko-retijske
stopnje) poteka tako preko Planinskega in Cerkniškega polja kot v ozkem pasu tudi čez Loško
polje. Pas zgornje triasnega dolomita sega do Starega trga, Viševka in Podgore (Habič, 1977).
Plasti dolomita so debele 0,5 do 1 m. Kamnino sestavljajo temnejši in svetlejši pasovi različne
zrnatosti, debeli le nekaj milimetrov. Kjer se v dolomitu nahajajo fosilni ostanki, se menjavajo
do 1 m debele plasti drobnozrnatega dolomita s plastmi pasovitega dolomita (Pleničar, 1970).
Dolomit je močno zdrobljen in krušljiv, ob prelomih in lezikah pa velikokrat spremenjen v
milonit (Gospodarič, Habič, 1979). Triasni dolomit norijsko-retijske stopnje je debel od 1000
do 1300 m, ponekod celo več, kar je posledica tektonske zgradbe terena. Le ta se je ob prelomih
stopničasto dvignil, tako da se iste plasti večkrat ponovijo (Pleničar, 1970).
Vzhodni del polja in obrobje gradijo jurski apnenci. Na njih je višje kraško površje precej bolj
razčlenjeno kot na dolomitu (Habič, 1977). Jurske kamnine spodnje liade gradijo ozek pas
vzpetin, Devina (787 m ), Kopavnika (675 m) in Ulake (683 m), med Danami in Starim trgom.
Ozek pas kamnin spodnje liade najdemo še južno od Podgore pri Ložu. Skladi ležijo
konkordanto na zgornjetriadnem dolomitu. Poleg zrnatega dolomita tu zasledimo menjavanje
svetlo sivega apnenca z zrnatim dolomitom. Spodnjeliadne kamnine spremljajo srednjeliadne,
kot so sivi bituminozni zrnati dolomit, sivi in gosti oolitni apnenec. Kamnine so plastovite in
vsebujejo ostanke litiotid. Ponekod je zaznati bočno in vertikalno izmenjavanje sivega in
oolitnega apnenca z zrnatim dolomitom. Debelina srednjeliadnih plasti znaša med 100 in 200
m, horizont z litiotidami pa je debel od nekaj metrov do 50 m. Debele plasti apnenca in dolomita
zgornjeliade in doggerja se razprostirajo severno in vzhodno od Loškega polja. Plasti ležijo
konkordanto na srednjeliadnih in višje postopno preidejo v malm. Skupna debelina skladov
zgornje liade in doggerja je približno med 500 in 700 m. Malmske kamnine oxfordskega in
zgornjekimmerijskega oddelka potekajo v ozkem pasu vzdolž južnega obrobja Loškega polja
proti Gorenjemu Jezeru na jugovzhodnem obrobju Cerkniškega polja. Nekaj jih najdemo tudi
severovzhodno od Starega trga. Spodnjemalmske kamnine so svetlo sivi drobno olitni apnenci
z redkimi vložki apnenca, ki ni ooliten. V zgornjem delu pa sivi doggerski apnenec postopno
prehaja v oolitni apnenec. Prehod med spodnjemalmskim in zgornjemalmskim oddelkom je
postopen (Pleničar, 1970). Plasti zgornjega malma najdemo južno in zahodno od Loškega polja
ter od Lipsenja čez južno pobočje Križne gore (Pleničar, 1970) mimo Podloža čez Knežjo njivo
ter pod Racno goro proti Dolenjim Poljanam (Habič, 1977). V tem oddelku malma se
izmenjujeta beli zrnati dolomit in svetlo sivi apnenec. Dolomit je podoben spodnjeliadnemu,
vendar je svetlejši od njega in ni bituminozen. Dolomit in apnenec sta povsod plastovita, skupna
debelina skladov tega oddelka pa je približno 200 m (Pleničar, 1970).
Vzdolž jugozahodnega dela Loškega polja na območju Javornikov in dela Snežniškega pogorja
najdemo kamnine kredne starosti. Gre za spodnjekredne in cenomanske sklade sivega do temno
sivega ploščatega apnenca z vložki zrnatega bituminoznega dolomita debeline nekaj
centimetrov. Debelina skladov doseže do 1200 m (Pleničar, 1970). Območje Racne gore
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pripada skladom valanginija in hauterivija, ki so v spodnjem delu v obliki belih in sivih zrnatih
dolomitov z vložki belega gostega apnenca. Skladi dosežejo do 200 m debeline. Na Racni gori
najdemo tudi siv in svetlo siv apnenec barremijske stopnje, ki navzgor postaja temnejši in preide
v črne apnence. Njihova debelina je do 100 m (Buser, 1974).
Iz geološke karte 1 : 100 000 (list Postojna in list Ribnica) je razvidno, da dno polja prekrivajo
mlajši holocenski aluvialni nanosi rek in potokov z debelino le nekaj metrov. Hkrati tu najdemo
ilovico holocenske starosti, ki se nahaja tudi na ostalih kraških poljih sistema kraške
Ljubljanice.
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Karta 2: Geološka zgradba Loškega polja in okolice.

Vir: Osnovna geološka karta 1 : 100 000, list Postojna (1967) in list Ribnica (1968)
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4.2. TEKTONSKA ZGRADBA
Ozemlje Loškega polja pripada tektonski enoti Visokega krasa, za katero so značilne gube in
narivi ter različne rupture. Plasti in gube dobijo dinarsko smer (SZ–JV) šele na Slivnici
(Gospodarič, Habič, 1979). Južni in zahodni robni del polja prištevamo k javorniško-snežniški
gubi. Vzhodno obrobje je del vrhniško-cerkniške grude in prehaja v Racnogorsko
brahisinklinalo, ki jo sestavljajo zgornje triasni dolomit ter jurski in spodnjekredni skladi z
značilno dinarsko smerjo SZ–JV (Buser, 1974).
Na Loškem polju so dolomiti v dinarski smeri narinjeni na jurske in kredne kamnine. Tako je
polje iz dveh delov, ki sta ločena z dolomitno pregrado, ki poteka vzdolž idrijskega preloma.
Nad njima se na obeh straneh razklanega hrbta nad Babno Polico nahajata obvisela suha dola
(Gospodarič, 1987; cv: Smrekar, 2005). Za idrijski prelom so bile že večkrat dokazane
vodoravne premaknitve nagubanih in narivnih struktur v smeri SZ–JV. Vodoravne premaknitve
so jasno vidne pri Gorenjem Jezeru, kjer idrijski prelom delno preide v jamski nariv. Lahko pa
se nadaljuje v triasnem dolomitu proti JV k Žerovnici in v dolino Štebrščice ter nato v Podlož
in Lož, kjer zapusti obravnavani teren (Gospodarič, Habič, 1979).
Gospodarič in Habič (1979) sta identificirala vzporedni predjamski nariv, ki poteka JZ od
idrijskega preloma. Nariv sestavljajo zgornjetriasni dolomit ter malmske in spodnjekredne
plasti. Naklon nariva je različen. Nad Gorenjim Jezerom je narivna ploskev nagnjena proti SV
za 30–40 . Strme lezike so tu spremenjene v tektonska zrcala, dolomit pa je močno zdrobljen.
Z oddaljenostjo od narivne ploskve so skladi dolomita bolj položni, pokrivata pa ga
spodnjeliasni dolomit in apnenec, ki sta nagnjena proti severovzhodu za 10 do 20 . V
kamnolomu pri vasi Klance so plasti dolomita zasukane proti vzhodu in presekane s prelomi
SZ–JV in SV–JZ smeri. Med Klancami in Danami je drsna ploskev navpična ali pa zelo strma.
Strme so tudi dolomitne plasti ob njej. V kamnolomu pri Danah je nato opaziti prehod v
položnejšo narivno ploskev (30 ) in odcep zmikov proti SV. Med zmičnimi prelomi naj bi se
tako oblikovala leča, kamor bi lahko šteli pojavljanje jurskega in spodnjekrednega apnenca in
dolomita v omenjenem kamnolomu (Gospodarič, Habič, 1979).
Prečno na te prelome so v smeri S–J nastale natezne razpoke, ki so pomembne za nastanek jam
in pretakanje vode v kraškem podzemlju. Med posameznimi prelomi so se dogajali tudi radialni
tektonski premiki, pogrezanja ali dviganja posameznih gub (Mihevc in sod., 1999).
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5. HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Gamsova (2004) klasifikacija kraških polj glede na način pritekanja in odtekanja vode uvršča
Loško polje med prelivna oziroma izvirno-ponorniška polja, kjer vode na eni strani izvirajo, na
drugi pa ponikajo. Dolomit ima za Loško polje pomembno hidrografsko vlogo, saj deluje kot
jez in sili vse kraške vode iz vzhodnega apnenčastega obrobja, da se prelivajo na površje. Na
Loškem polju se pas triasnega, slabo prepustnega dolomita razširi na 1,5 km in preprečuje
odtekanje vode v podzemlje. Površinske vode poniknejo v apnencih zahodno od idrijskega
preloma v skrajnem severozahodnem delu polja pri Danah. Tu se nahajajo požiralniki v
apnencih, ki gradijo tudi Snežnik, Javornike ter zahodno in južno obrobje Cerkniškega polja
(Habič, 1977; Gams, 2004).
Veliki Obrh je skupaj z Malim Obrhom in izviri pri gradu Snežnik prvo izvirno območje
Ljubljanice na območju Slovenije. Prispevno območje se razteza na povodje Trbuhovice na
Hrvaškem, Babnega polja, Retja in Racne gore ter na masiv Snežnika na jugu (Hidrološki
letopis Slovenije, 2009). Območje ima kot del porečja Ljubljanice kraško-submediteransko
različico dežno-snežnega pretočnega režima. Zaradi kraške retinence je režim bolj izravnan,
jesenski pretočni višek je enakovrednejši spomladanskemu snežnemu pretočnemu višku,
ponekod pa ga prekaša. Poletni pretoki so zaradi manj padavin, visokih temperatur in velike
evapotranspiracije bistveno nižji od zimskih (Ogrin, Plut, 2009).
Grafikon 1: Srednji mesečni vodostaj Velikega Obrha (pri Vrhniki).
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Vir: Hidrološki letopis Slovenije 2009, 2009

Na vzhodni strani polja ob vznožju Racne gore (1140 m) je največji in edini stalni izvir Vrhniški
(Veliki) Obrh pri Vrhniki, ki dovaja vodo z Racne gore. Apnenčasto zaledje Velikega Obrha
zajema tudi 6 km oddaljeno Trbuhovico. Vode Velikega Obrha prihajajo na dan v številnih
izvirih izpod oboda zatrepa na nadmorski višini 581 m. Od pritokov svoje prispevata tudi
občasna bruhalnika pri Vrbanju in Markovcu, ki se imenujeta Skadulca (Čad, 1996). Ob visokih
vodah iz podzemlja Racne gore izvira do 30 m³/s vode (Habič, 1977). Povprečni pretok
Velikega Obrha znaša 3,23 m³/s (1972–1975) (Gams, 2004). Veliki Obrh prenaša veliko
raztopljenih karbonatnih kamnin. Po Kolbeznu (1976) je njegova največja letna kemična erozija
125 m³/km² oziroma 22.800 ton odnesenih raztopljenih karbonatnih kamnin (Gams, 2004).
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Grafikon 2: Veliki Obrh z mesečnimi pretoki za leto 2009.
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Vir: Hidrološki letopis Slovenije, 2009

Veliki Obrh ima dva stalna pritoka, to sta Loški Brežiček in Viševski Brežiček. Desni pritok,
Loški Brežiček, zbira vodo s severnega obrobja polja in Bloške planote. Njegov izvir je v
»Pozdolanjem studencu« v Ložu. Levi pritok, Viševski Brežiček, na svoji 1,4 km dolgi poti
zbira vodo Bajerčevih izvirov, izvira Siga, Gobovca, Betoča, Podgorskega in Pudobskega
studenca. Izviri med vasema Viševek in Podgora pri Ložu naj bi bili tektonsko pogojeni, saj
preko tega območja poteka niz prelomov iz smeri Babnega polja. Od manjših izvirov moramo
omeniti še Belmalenski izvir pri Markovcu ter Žvanov izvir (Čad, 1996).
Na skrajnem jugovzhodnem delu polja pri gradu Snežnik izvira Grajski (Mali) Obrh. Ta daje
znatno manj vode (do 20 m³/s) kot Veliki Obrh in ob nizkih vodah celo presahne. Takrat se
prikaže na površju šele po 500 m nizvodno. Pri gradu Snežnik se obogati z vodo grajskega
izvira in se po 3,5 km toku pri Pudobu zlije z Velikim Obrhom. Pod skupnim imenom Loški
Obrh vode obeh Obrhov nato nadaljujejo svojo 3,5 km dolgo pot po poplavnem svetu pod
Danami do ponorne jame Golobina pri vasi Škrilje (Habič, 1977; Čad, 1996).
V severnem delu polja pod južnim pobočjem Križne gore (857 m) pri vasi Podlož na koncu
pasu jurskega zrnatega dolomita izvira potoček. Tu je začetek 1 km dolge suhe doline. Potoček
običajno ponika kmalu pod vasjo, ob visoki vodi pa zalije začetni del suhe doline, ki ima na
prvi tretjini za pol metra nižje dno kot v nadaljevanju do Loškega polja. Izredno visoka voda
zapolni suho dolino in površinsko teče na Loško polje. Ta dolina je primer prehajanja rečne
doline v polsuho in ob suši, ko izvir presahne, v suho (Gams, 2004).

5.1. POPLAVE
Poplave na kraških poljih nastopijo razmeroma redno in počasi, vode pa se tu zadržujejo več
dni ali tednov. Tovrstne poplave nastanejo zaradi dviga piezometričnega nivoja kraške vode
nad površje ali pa zaradi presežka dotekajoče vode nad zmogljivostjo podzemnih odtočnih
kanalov (Komac, Natek, Zorn, 2008).
18

Za Loško polje so značilne kraške poplave, ki se pojavijo v jesenskem in pomladanskem času.
Vzroki za visoke vode so velika količina padavin, spomladansko taljenje snega ter široko
hidrografsko zaledje Loškega polja, ki obsega Javornike, pogorje Snežnika, Babno polje, Racno
goro in Bloško planoto. Večji del polja je pritočni s kraškimi izviri Veliki Obrh, Mali Obrh,
Brežiček ter ostalimi omenjenimi v prejšnjem poglavju, ki po večjem deževju na polje dovajajo
velike količine vode. Manjši del polja med Nadleskom in Danami je odtočni. Tu se nahajajo
požiralniki in ponorna jama Golobina. Zaradi velike razlike med dotokom in odtokom ter
majhnih kapacitet podzemnih kanalov voda zastaja in poplavlja polje (Habič, 1978; Kržič,
2015).
Vode vzhodnega in južnega hidrografskega zaledja Loškega polja se pojavijo na površju ob
srednjih in visokih vodah, medtem ko se nizke najverjetneje podzemeljsko usmerijo na
Planinsko polje in Ljubljansko barje (Gospodarič, Habič, 1979). Hidrološke razmere ob visokih
in nizkih vodah še danes niso popolnoma jasne in so potrebne nadaljnjih raziskav.
Po obsegu in trajanju so poplave na Loškem polju bistveno manjše od poplav Cerkniškega polja
in ne zavzamejo celotne ravnine. V ravnini imamo namreč na gosto postavljene vasi, okrog njih
pa njive in travnike. Poplavni svet Loškega polja ob rednih poplavah zajema severozahodni del
polja, ravnino pod Danami. Ob Velikem in Malem Obrhu ter manjših pritokih pa se visoke vode
razlijejo le v ozkem pasu ob strugah. V spodnjem toku Obrha je 300 ha poplavnih zemljišč
(Melik, 1955; Smrekar, 2005).
Izredne oz. ekstremne poplave segajo mnogo širše in višje. Voda se razlije čez ravnico ob obeh
Obrhih in ogroža ali pa celo zalije dele naselij. Hude poplave, ko je voda zalila del vasi Dane,
Kozarišče, Nadlesk in nekaj hiš v Starem trgu, so bile v letih 1851, 1872, 1875, 1878, 1880,
1895, 1923 in 1933 (Habič, 1977). Poplave so se zgodile tudi v letih 1907, 1939, 1949 in 1954
(Stare slike, 2014). Schmidl (1854; cv: Habič, 1987) omenja zelo velike poplave leta 1851, ko
je voda segala do vhoda gradu Snežnik, poplavljene so bile tudi številne vasi. Domnevno naj bi
voda segala do kvote 580 m.
Slika 4: Poplave v Pudobu leta 1907.

Vir: Stare slike, 2014

Med leti 1888 in 1890 je Puttick pripravil načrt za celovito preprečevanje poplav na Loškem in
Cerkniškem polju. Predvideval je prekop struge Obrha do ponorne jame Golobina in njeno
19

razširitev. S tem naj bi na Loškem polju zmanjšali zimske poplave in odpravili poletne, s posegi
na Cerkniškem jezeru pa naj bi dosegli, da bi voda odtekala hitreje. Obseg in trajanje poplav
Loškega polja sta se zmanjšala, ko so leta 1906 zgradili 500 m dolg kanal in prebili umetni
vhod v ponorno jamo Golobino. Tako so omogočili odtok Obrha na koti 567 m (Habič, 1987).
Zadnje izredne poplave na Loške polju so bile v letih 2010 in 2014. V novembru 2014 je
nastopilo več dejavnikov, ki so povzročili visoke vode. Najpomembnejša med njimi sta velika
količina padavin preko celega leta in posledično visoka kraška podtalnica ter velika količina
padavin v kratkem času v začetku novembra. Takratne poplavne vode so dosegle nadmorsko
višino okoli 576,5 m (Kržič, 2015). Poplavljena in ogrožena so bila naselja Dane, Podcerkev,
Nadlesk, Pudob, Šmarata, Kozarišče, Podgora, Viševek, Markovec, Siga, Stari trg pri Ložu,
Lož in Podlož.
Slika 5: Poplave na Loškem polju 2014.

Vir: Mednarodni okoljski..., 2014

Slika 6: Poplavljeno Loško polje med Danami, Podcerkvijo in Nadleskom.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6. GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
6.1. RAZVOJ RELIEFA
O nastanku in razvoju reliefa Loškega polja so v preteklosti pisali Rus (1925), Melik (1955,
1959), Habič (1977), leto kasneje pa je z njim sodeloval tudi Gospodarič (1979). Vsi so precej
enotnega mnenja, da sta za nastanek in oblikovanje ključna lega polja ob idrijski prelomnici in
rečni tok pliocenske Ljubljanice.
Oblikovanje današnje podobe Loškega polja naj bi potekalo v več fazah. Celotno Notranjsko
podolje naj bi bila sprva enotna rečna dolina. Pred tremi milijoni leti v pliocenu naj bi po površju
od Kozjega vrha pri Prezidu in naprej po Notranjskem podolju tekla predhodnica današnje
Ljubljanice (Habič, 1977). V tem času se je odtoku znižala erozijska baza, potokom pa se je
povečal strmec, kar jim je omogočilo vrezovanje v živoskalno podlago (Melik, 1959). Sledilo
ali pa vzporedno je potekalo tektonsko dviganje, ki je pospešilo zakrasevanje doline, vode pa
so se prestavile v podzemlje. Enotna dolina je razpadla na posamezna kraška polja, kjer so se
ohranili posamezni kraški vodotoki (Melik, 1955; Habič, 1977). Ostanek prvotne rečne doline
se po mnenju Habiča (1977) nahaja v višini med 760 in 770 m po celotnem južnem obodu polja
in se počasi znižuje po zahodnem obrobju od Jelenke (801 m) preko Zijalovega hriba (767 m)
do Gole gorice (700 m) med Danami in Gorenjim Jezerom. V severnem delu polja je prvotno
dolinsko površje ohranjeno v prevalih in vrhovih Stražišča (812 m), Grebena (786 m),
Jesenovca (819 m) in Križne gore (856 m). Kot predvideva Habič (1977), naj bi se vode
površinsko prelivale preko najnižjih prevalov (650–670 m) kar 100 m nad današnjim površjem.
Na podobnih nadmorskih višinah je ostanke rečnega uravnavanja identificiral tudi Melik
(1959). Ostanek te faze zakrasevanja so tudi suhe doline v jugovzhodnem in severnem delu
polja. Korozijsko uravnavanje je bilo po mnenju Melika (1955) najintenzivnejše v topli
pliocenski klimi (Čad, 1996). Ob koncu te razvojne faze so se pojavili današnji izviri, ki so
poleg korozije prispevali še k reliefni razgibanosti polja in nagibu reliefa proti Danam, kjer je
Obrh še danes zarezan v živoskalno osnovo (Čad, 1996).
V kvartarni dobi so nastale razlike med spodnjim in ostalim delom polja. Z začetkom
fluvialnega preoblikovanja površja se je ustavil proces zakrasevanja. Medtem ko se je v
zgornjem delu polja vršila rečna erozija v živoskalnih strugah, je v spodnjem delu, ki je bolj
poglobljen v skalno podlago, prevladovala akumulacija. Ob Obrhu se je tako nabrala debelejša
plast ilovnate naplavine, in sicer v severozahodnem delu polja, kjer so poplave najobsežnejše
in se najdlje zadržujejo. Tako na območju med Danami in Podcerkvijo najdemo debele plasti
gline, ki so jo nekoč izkoriščali v tamkajšnji opekarni. Glina naj bi nastala v diluviju, ko je bil
tu domnevno diluvialni bazen ali pa v času periglacialnih procesov (Melik, 1959). Akumulacija
na Loškem polju je bila skromna, saj je polje brez površinskih pritokov, ki bi iz vododržnih
kamnin prinašali večje količine drobirja. Vse vode namreč izvirajo na robu kraškega polja in
dajejo le pravo kraško vodo (Melik, 1955).
Zadnja faza razvoja površja v aluviju je bila v znamenju intenzivnega globinskega vrezovanja
potokov v živoskalno osnovo in kvartarno naplavino. Vrezovanje je spremljala ponovna
akumulacija, ki je v današnjem reliefu najbolj vidna ob terasi za sotočjem Velikega in Malega
Obrha (Melik, 1955; Čad, 1996).
Najmlajše dno polja se je tekom razvojnih faz oblikovalo ob ponorih in na območju med
Pudobom in Danami. Najnižje skalno dno Loškega polja je na višini med 560 in 570 m in je
skoraj 20 m višje kot na Cerkniškem polju. Zakrasevanje Loškega polja se je začelo prej kot na
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Cerkniškem polju. V celoti se je Loško polje poglobilo za okrog 80 m, medtem ko je Cerkniško
polje poglobljeno le za 40 m (Gospodarič, Habič, 1979).

6.2. GEOMORFOLOŠKE OBLIKE
6.2.1. ZATREPNA DOLINA IN ZATREP
Zatrepne doline so geomorfne oblike, značilne za kontaktni kras, na stiku kraških in nekraških
kamnin, kjer součinkujejo fluvialni in kraški procesi. So značilne oblike izvirnega kontaktnega
krasa. Zgornji del zatrepne doline je oblikovan pod strmim pobočjem – zatrepom, kjer voda
izvira na površje (Stepišnik, 2011). Voda, ki izvira, deluje na kamninsko podlago korozivno in
erozivno. Zlasti pozimi se v steni kruši kamenje, s čimer se stena odmika, zatrepna dolina pa
daljša (Gams, 2004). Izviri se z zadenjsko erozijo vrezujejo v kamnino in sčasoma oblikujejo
dolini podobno obliko (Tičar, 2015). Korozija in biokorozija raztapljata odkruške v strugi, saj
jih nižje v strugi zatrepne doline ni več. Doline se s strmimi pobočji nadaljujejo do stika kraških
in nekraških kamnin, kjer se zatrepna dolina navadno zaključi v rečni dolini ali pa se odpre v
kotlino ali na kraško polje. Zatrepne doline so oblikovane skoraj ob vseh večjih izvirih na
slovenskem krasu (Gams, 2004; Stepišnik, 2011). Šušteršič (1977) meni, da naj bi zatrepi
nastajali povsod, kjer je umikanje pobočij nad zatrepom hitrejše od umikanja pobočij v okolici.
Po njegovem naj bi bili zatrepi podorne tvorbe, ki nastanejo kot neuravnoteženo delovanje
erozijskih in transportnih zmožnosti vodotoka ter zasipanja dna korita s sedimenti iz izvira. Pri
tem bi morali upoštevati površino, naklon pobočij, mehanske lastnosti, način spodkopavanja
pobočij in preperevanje (Šušteršič, 1977; cv: Tičar, 2012). Glede na nastanek Tičar (2015) loči
naslednje zatrepne doline: strukturne, korozijske, erozijske in udorne, glede na obliko pa
linearne in detritične.
Izraz zatrepna dolina se pogosto zamenjuje z izrazom zatrep. Slednji označuje samo začetek
zatrepne doline oziroma samostojno površinsko obliko. Zatrep je torej strm, pogosto stenast
začetek nad sedanjim ali nekdanjim izvirom v zatrepni dolini (Tičar, 2015).
Večina zatrepnih dolin in zatrepov Loškega polja se nahaja na stiku nepropustnih dolomitov in
prepustnih apnencev. Za nastanek obravnavanih zatrepnih dolin menimo, da so imeli velik vpliv
prelomi, ki obenem usmerjajo razvoj jam v zaledju ter lego izvirov v zatrepih. Pomembno je
součinkovanje naštetega skupaj z upoštevanjem značilnosti pretokov vodotokov ter nivoja
površinske reliefne oblike, v katere se zatrepna dolina izteka (Tičar, 2012).
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Karta 3: Geomorfološka karta suhih, zatrepnih dolin, zatrepov in udornic.

6.2.1.1. ZATREPNA DOLINA LOŽ

Zatrepna dolina Lož leži v severnem delu Loškega polja na nadmorski višini 600 m. Na zahodu
jo omejujejo kopaste vzpetine Križni vrh (691 m) z Gričem (669 m), na severu Tolsti vrh (757
m) in Vodice (694 m), na vzhodu pa Loški grad (698 m). Dno zatrepne doline gradi gost in
ooliten apnenec jurske starosti, ki je prekrit s holocenskimi naplavinami. Dolina do izteka na
polje v dolžino meri 1,3 km. Zgornji del doline v širino meri 100 m in se razširi do 400 m v
izteku. V skrajnem severnem delu se od Podloža preko zatrepa in naprej proti zahodu nadaljuje
prelom, ob katerem je nastala jama – Mrzla jama pri Ložu, ki v času obilnih padavin deluje kot
izvir. V osrednjem delu zatrepne doline na nadmorski višini 585 m je izvir Podzdolanji
studenec. Vode Podzdolanjega studenca se pod skupnim imenom Loški Brežiček stekajo v
osrednji del polja, kjer se priključijo toku Velikega Obrha.
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Slika 7: Zatrepna dolina Lož, slikano od jugozahoda proti severovzhodu.

Foto: Lara Zgonc, april 2016

6.2.1.2. ZATREPNA DOLINA MALEGA OBRHA

Zatrepna dolina Malega Obrha leži v skrajnem južnem delu Loškega polja na nadmorski višini
575–600 m. Območje zatrepne doline gradijo svetlo siv dolomit z vložki apnenca, jurski
dolomit v menjavi z apnencem in belo sivi ter oolitni apnenec. Vzporedno z dolino poteka
idrijski prelom v smeri JV–SZ. Glede na obliko gre za detritično zatrepno dolino. V zatrepni
dolini so številni občasni izviri in bruhalniki, iz katerih voda privre ob večjih padavinah in se
nato združi v enotni strugi. Stalni izvir oziroma manjši izviri se nahajajo v ravnici približno 100
metrov pod glavnim zatrepom. V glavnem zatrepu se na koti 595 m nahaja brezno – Brezno
nad Malim Obrhom, ki v globino meri 16 m.
Slika 8: Območje zatrepne doline Malega Obrha na senčenem reliefu LIDAR.

Vir: Lidar, 2015
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Slika 9: Pogled v zatrepno dolino Malega Obrha.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Dolžina zatrepne doline med vrhom zatrepov in iztekom na polje je okrog 900 m. Širina
zatrepne doline je med 170 m v ravnici pod zatrepi in 35 m pred iztekom na polje. Na okrog
580 m nadmorske višine se nahaja izvir Mali Obrh s številnimi manjšimi kraškimi izviri, nad
katerimi se nahaja 20-25 m visoko strmo ostenje. Detritično zatrepno dolino gradijo trije
zatrepi. Največji zatrep v premeru oboda meri do 120 m. Zahodno od njega se nahajata dva
zatrepa s premerom 14 in 18 m. Ločuje ju približno 5 m širok hrbet. Nad manjšima zatrepoma
je približno 15 m visoko ostenje. Pod stenami se nahajajo melišča iz kamninskih blokov
različnih velikosti. V dnih vseh treh zatrepov se nahaja gruščnat material, ki navzdol po toku
prehaja v ilovnato naplavino. V osrednjem delu zatrepne doline je na levem in desnem bregu
do 50 m široka naplavna ravnica, ki na obeh straneh prehaja v teraso širine do 40 m. V zaledju
zatrepne doline se nahajajo številne vrtače, v sami zatrepni dolini pa se zahodno od najmanjših
zatrepov nahaja vrtača, ki je z obodom odprta proti dolini.
Slika 10: Zatrepa zahodno od glavnega zatrepa Malega Obrha, kjer so vidna aktivna
pobočja. Dni obeh zatrepov prekriva melišče podornega materiala.

Foto: Lara Zgonc, 2016

25

6.2.1.3. ZATREPNA DOLINA IZVIROV MALEGA OBRHA ZA GRADOM
SNEŽNIK

Zatrepna dolina izvirov Malega Obrha za gradom Snežnik se nahaja v južnem delu polja na
nadmorski višini med 590 m v vršnem delu oboda in 573 m ob njenem izteku. Od vrha zatrepa
do izteka na polje v dolžino meri 180 m. V južnem ostenju zatrepa se na nadmorski višini 582
m nahaja epifreatično brezno z jamo, to je Bruhalnik pri gradu Snežnik. Tod se nahaja druga
skupina kraških izvirov Malega Obrha, kjer na dan pridejo vode snežniškega zaledja. Območje
te doline gradi jurski dolomit v menjavi z apnencem. V neposredni bližini potekata idrijski
prelom in jamski nariv ter manjši lokalni prelom. Ocenjen premer zatrepa v njegovem obodu
znaša približno 10 m. Zatrep doline predstavlja strmo ostenje, ki se dviga 10 m nad dnom. V
dnu plitve in do 15 m široke struge se nahaja grušč, ki v izteku prehaja v ilovnato naplavino.
Dolina se proti severozahodu oži in v najožjem delu za gradom meri 4 m, nato se razširi in
odpre na polje.
Slika 11: Zatrepna dolina izvirov Malega Obrha za gradom Snežnik s strmimi stenami v
vzhodnem delu in uravnoteženim pobočjem v zahodnem delu zatrepa.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.1.4. ZATREPNA DOLINA SKADULCA 1

Na območju med Starim trgom in Markovcem, natančneje Za pogatnim lazom, se je na stiku
dolomita v menjavi z apnencem ter gostega in oolitnega apnenca jurske starosti razvila polsuha
zatrepna dolina, ki smo jo poimenovali Skadulca 1. Njen nastanek pogojuje tudi prelom, ki
poteka od Loža proti Vrhniki. Skadulca 1 prehaja iz 600 m v vršnem delu do 578 m nadmorske
višine v izteku na polje. Od zatrepa do izteka na polje je dolga 70 m. Ocenjen premer oboda
zatrepa znaša do 40 m. Zatrep doline je proti severu odprt, brez ostenja, nad njim pa se nahajajo
vrtače. Leva in desna pobočja so aktivna z vidnimi skladi apnenca. Na nadmorski višini 591 m
se nahaja kraški izvir Skadulca, ki privre na dan le ob obilnejših padavinah (Slika 34). Voda
izvira izpod gmot skalnih blokov na skrajnem severu ter severovzhodu doline. Skalna struga
Skadulce se nadaljuje tudi po izteku zatrepne doline na polje.
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Slika 12: Zgornji del zatrepne doline Skadulca 1 med Starim trgom in Markovcem.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.1.5. ZATREPNA DOLINA SKADULCA 2

V severovzhodnem delu polja med Markovcem in Vrhniko, natančneje pri Podslavini in
Trznem, je locirana zatrepna dolina, ki smo jo poimenovali Skadulca 2. Izoblikovala se je na
stiku dolomita v menjavi z apnencem ter gostega in oolitnega apnenca jurske starosti. Tod
poteka tudi krak preloma, ki poteka od Podloža, Loža mimo Markovca proti Vrhniki. Zatrepna
dolina z dolžino 90 m leži na nadmorski višini med 586 in 610 m. V premeru oboda meri 50 m,
dno pa je po celotni dolžini in tudi v izteku široko največ 40 m. Zatrep je strma, do 8 m visoka
stena, v kateri se na nadmorski višini 600 m nahaja epifreatična jama Skadulca pri Starem trgu.
Pod steno se nahaja grušč, pomešan z naplavino, ki proti dnu doline prehaja v naplavino finega,
najverjetneje alohtonega materiala. V dnu doline na nadmorski višini 586 m se nahajajo številni
izviri, iz katerih na dan pridejo vode iz Bloške planote (Čad, 1996). Ob izteku na polje vode
nadalje tečejo v živoskalni strugi.
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Slika 13: Zatrep Skadulca 2.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 14: Naplavljena siga pod Zatrepom Slika 15: Siga pod zatrepom.
Skadulca 2.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 16: Zatrepna dolina Skadulca 2 v zgornjem delu.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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Slika 17: Izviri in alohtona naplavina v zatrepni dolini Skadulca 2.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.1.6. ZATREP VELIKEGA OBRHA

Zatrep Velikega Obrha se je oblikoval v vzhodnem delu Loškega polja, in sicer jugovzhodno
od naselja Vrhnika v Žagi. Območje zatrepa prav tako kot zatrepa obeh Skadulc leži na stiku
dolomita v menjavi z apnencem ter gostega in oolitnega apnenca jurske starosti. Zatrep je strmo,
mestoma škrapljevito pobočje, ki se dviga 10 m nad izvirom Velikega Obrha. Ocenjen premer
zatrepa je 80 m. Izvir Veliki Obrh se nahaja na nadmorski višini 581 m. Pod zatrepom se nahaja
zajezena struga Velikega Obrha, ki meri do 50 m v najširšem delu. Poleg stalnih izvirov v dnu
zatrepa so ob velikih količinah padavin aktivni številni izviri zahodno od jezu ter višje ležeči
izviri v zatrepu.
Slika 18: Dno zatrepa Velikega Obrha v Vrhniki.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.1.7. ZATREPI V NARTU

Zatrepi v Nartu se nahajajo južno od zatrepa Velikega Obrha na območju med Ogradami in
Nartom. Zatrepi v Nartu ležijo v zahodnih pobočjih Racne gore na stiku dolomita v menjavi z
apnencem ter gostega in oolitnega apnenca jurske starosti. Od Ograd proti Nartu se na
nadmorski višini 610 m zvrstijo trije vzporedni zatrepi. Začetni del zatrepov so do 5 m visoka
ostenja, ki prehajajo v zakrasela in škrapljevita pobočja. Pod ostenji se nahajajo večji skalni
bloki. Od severa proti jugu se vzporedno nahaja tudi pet večjih občasnih izvirov z živoskalno
strugo, ki se nadaljuje do izteka na polje. V izvirih ob velikih količinah padavin na dan privrejo
vode z Racne gore in Babnega polja. Nad in v okolici zatrepov so oblikovane številne vrtače.
Slika 19: Pogled iznad zatrepov v Nartu proti izteku v dolino. Označena je lokacija izvirov
in smer toka.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 20: Pretrta cona enega od zatrepov v Nartu.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.1.8. PONORNI ZATREP

Na območju, kjer se slepa dolina ne izoblikuje in reke odtekajo v podzemlje v znižanem površju
na stiku kraških in nekraških kamnin, govorimo o tako imenovanem ponornem zatrepu
(Mihevc, 1991; cv: Stepišnik, 2011). Na proučevanem območju smo ugotovili ponorni zatrep
v severozahodnem delu južno od jame Golobina. Natančneje gre za območje Golobink, pod
vzhodnim pobočjem Javornikov. Ponorni zatrep se nahaja na nadmorski višini 565 do 575 m
na stiku dolomita v menjavi z apnencem ter belo sivega in oolitnega apnenca jurske starosti.
Zatrep je strmo do 10 m visoko škrapljevito pobočje, kjer so vidni horizontalni skladi dolomita
z apnencem. Pod zatrepom je uravnano dno na nadmorski višini 565 m, prekrito s holocensko
naplavino. Do zatrepa vodi stranska struga Obrha iz smeri Golobine. Zatrep ima funkcijo
ponora v času obilnih padavin.
Slika 21: Ponorni zatrep na senčenem reliefu z vrisanim pritokom ob visokih vodah.

Vir: Lidar, 2015

Slika 22: Ponorni zatrep na območju Golobink.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.2. SUHA DOLINA
Suha dolina je dolinasta oblika na krasu brez stalnega površinskega toka. Glede na trajanje toka
poznamo trajno in obdobno suhe doline. Kadar se površinski vodni tok nahaja v delu doline,
govorimo o delno suhi dolini, doline z občasno pojavljajočim se površinskim vodnim tokom pa
so polsuhe (Gams, 1973).

6.2.2.1. POLSUHA DOLINA PODLOŽ

Na severnem delu Loškega polja se v Podložu nahaja polsuha dolina. Izoblikovana je na stiku
svetlosivega do sivega zrnatega dolomita ter gostega in oolitnega apnenca. Dno doline se nahaja
na 548 do 600 m nad morjem in je hkrati najvišji del Loškega polja. Od severa proti jugu se
razteza na okrog 1,7 km. V najširšem delu je široka 400 m. Pri izteku na polje prečka ozko grlo
široko do 30 m. V severnem delu polsuhe doline izvirata potočka Dulanji (stalni izvir) in
Guranji studenec (občasen izvir), ki ponikneta kmalu za vasjo Podlož. Dolina se v naslednji
stopnji nadaljuje proti Staremu trgu. Stopnja je verjetno posledica preloma, ki seka dolino
prečno in podzemno odvaja vode obeh studencev (Čad, 1996).
Slika 23: Pogled iz severa proti jugu polsuhe zatrepne doline Podlož.

Foto: Lara Zgonc, april 2016

6.2.2.2. SUHA DOLINA POD VRHOM

Suha dolina brez površinskega vodnega toka se je izoblikovala v južnem delu Loškega polja
južno od naselja Vrh na območju Malih njiv in Kolušč. Tu se stikata bituminozen zrnat dolomit
jurske starosti in glavni dolomit kredne starosti. V skrajnem južnem delu vzporedno s suho
dolino poteka krak idrijskega preloma, ki se nadaljuje na Babno polje. Suha dolina leži na
nadmorski višini med 630 in 605 m. Poteka v smeri JV–SZ. Dolina je iz vseh strani zaprta s
kopastimi vzpetinami. Iztek doline na polje je nakazan v njenem severozahodnem delu med
Predesnicami in Taščo. V dolžino meri dober kilometer. Dno doline leži v tanki preperelini, iz
katere se na površju pojavi matična podlaga. Iz smeri vzhoda se v dolino stekata erozijska jarka,
ki nato preideta v dolca, ki se iztečeta v suho dolino. Ta suha dolina je najverjetneje ostanek
predkraške Ljubljanice, ki je nekoč tu čez tekla površinsko, z zakrasevanjem in tektonskim
dvigom pa se je prestavila v podzemlje.
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Slika 24: Suha dolina južno od Vrha (pogled s Kuclja).

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.3. DOLEC
Dolek oziroma dolec je plitva, do nekaj metrov globoka odprta suha dolinica, navadno v smeri
največje strmine na pobočju, pogosta na dolomitih in dolomitiziranih apnencih (Gams, 1973).
Dolec je značilna oblika fluviokraškega površja, saj je brez stalnega ali občasnega površinskega
toka (Gams, Natek, 1981; cv: Komac, 2006). Podoben je plitvi, podolgovati, ozki in globoki
suhi dolinici. V prečnem prerezu je konkaven s strmimi pobočji in poteka v smeri največje
strmine. Navadno je dolec samostojna reliefna oblika ali pa so dolci med sabo povezani v
dentritični sistem. Dolec se pogosto pojavlja v povirjih in na robu planot (Goudie, 2004; cv:
Komac, 2006). Navzdol se prevesi v grapo s stalnim vodnim tokom ali pa se izteče v ravnini,
preide v kraški dol ali vrtačo (Komac, 2006).
Dolci se na proučevanem območju nahajajo v severnem ter južnem delu Loškega polja. Skupno
jim je, da so se izoblikovali v dolomitu jurske starosti.
V severnem delu polja smo identificirali šest dolcev. Izoblikovali so se na območju polsuhe
doline Podlož. Največji med njimi se je izoblikoval v svetlo sivem do sivem zrnatem dolomitu.
Poteka v smeri J–S in se zlagoma prevesi v dno polsuhe doline, kjer se takoj pod iztekom nahaja
občasen izvir. Dolec v dolžino meri do 500 m, v širino pa do 150 m.
Slika 25: Iztek dolca v polsuho dolino Podlož.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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Ostali dolci severnega dela polja so se oblikovali v zrnatem bituminoznem dolomitu. Dva dolca
pod južnim pobočjem Križnega vrha potekata v smeri S–J, tri vzporedno potekajoče dolce pa
smo identificirali v jugozahodnem delu doline Podlož in potekajo v smeri Z–V. V dolžino
merijo od 50 do 100 metrov. Njihova dna so prekrita s holocensko naplavino.
Slika 26: Dolec pod južnim pobočjem Križnega vrha v zrnatem bituminoznem dolomitu.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Južni del polja gradita bituminozen zrnat dolomit in glavni dolomit, kjer smo pod severnim
pobočjem Kuclja ugotovili tri dolce. Vsi trije potekajo v smeri J–S. Največji se nahaja tik nad
naseljem Podgora. V premeru meri do 70 m, v dolžino pa 190 m. V spodnjem delu je dolec
poseljen in se izteče v ravninsko dno polja.
Slika 27: Dolec v Podgori. Osrednji del dolca je obdelan. Nad njim je naselje Vrh.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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Dva dolca se nahajata v vzhodnem delu suhe doline pod Vrhom. Izoblikovala sta se v
bituminoznem zrnatem dolomitu. Vzporedno potekajoča dolca se iz 640 m spustita v dno suhe
doline na 610 m nad morjem. Severnejši dolec poteka v smeri SV–JZ, južni pa v smeri V–Z.
V dolžino merita okrog 130 m (severnejši) in 70 m (južnejši). Nad obema se nahaja erozijski
jarek.
Slika 28: Dolca pod Vrhom na senčenem reliefu LIDAR.

Vir: Lidar, 2015

Slika 29: Južni dolec, ki se izteka v suho dolino pod Vrhom.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.4. EROZIJSKI JARKI
Erozijski jarki so tipična fluvialna oblika, ki pa je zelo pogosta na strmih kraških pobočjih, kjer
je kamnina manj prepustna, predvsem na tektonsko pretrtih conah in dolomitih (Stepišnik,
2011). Nastajajo postopno iz majhne depresije, v kateri se združuje vodni tok, nato pa pride do
erozije in izpiranja gradiva ter povečevanja in združevanja depresij v začetni erozijski kanal.
Zaradi bočne erozije in namočenosti gradiva v srednjem in spodnjem delu se jarek širi, dodatno
valeče se gradivo pa povečuje erozivnost vodnega toka (Komac, Zorn, 2007)
Erozijski jarki se na proučevanem območju nahajajo v južnem in zahodnem obodu polja.
Površinski odtok vode je vezan na strma dolomitna pobočja nad Podgoro. Tu se nad suho dolino
pod Vrhom nahajata dva erozijska jarka (Slika 28), ki se iztekata v dolec. Južni jarek se prične
na 660 m nadmorske višine in v dolžino meri 80 m. Začetek severnega jarka je na nadmorski
višini 640 in v dolžino meri 60 m.
Slika 30: Erozijski jarek se izteka v dolec.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Voda je izoblikovala erozijske jarke tudi v vzhodnih pobočjih Javornikov. Območje jarkov
gradi jurski dolomit v menjavi z apnencem. Jarki imajo začetek izven proučevanega območja,
to je na nadmorski višini okrog 750 m. V povprečju v dolžino merijo 750 m ali več. Končajo
se na stiku z dnom polja.
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Slika 31: Erozijski jarki vzhodnega pobočja Javornikov.

Vir: Lidar, 2015

6.2.5. URAVNAVE
Osrednji in južni del Loškega polja, območje od Starega trga, Nadleska do Kozarišč in od
Podgore, Iga vasi do Viševka in Pudoba gradi široka uravnana skalna podlaga glavnega
dolomita. Nahaja se v višini med 580 in 590 m oziroma 10 m nad apnenčastim dnom polja.
Dolomitna uravnava v širino meri med 1 do 1,5 km v najširšem delu, od severa proti jugu pa se
razteza na dobrih 3 km. Uravnava triasnega dolomita je v zahodnem delu ob idrijskem prelomu,
ki poteka vzporedno z njo, narinjena na belo siv in ooliten apnenec ter dolomit v menjavi z
apnencem jurske starosti. Na vzhodni strani pa uravnava prehaja v gost in ooliten apnenec
jurske starosti. Dolomitna uravnava je hkrati tudi gosto poseljena terasa, na njej je namreč kar
sedem naselij. Površje terase je zaradi dolomitne osnove valovito.
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Karta 4: Geomorfološka karta uravnav in kopastih vrhov Loškega polja.

KOPASTI VRHOVI: 1 Devin; 2 Nadleški hrib; 3 Ulaka; 4 Kopavnik; 5 Mali Greben; 6 Veliki Greben; 7
Jesenovec; 8 Križna gora; 9 Tolsti vrh; 10 Grič; 11 Križni vrh; 12 Vodice; 13 Pusti grad; 14 Mali vrhek; 15
Kosmatka; 16 Kamni hrib; 17 Markov hrib; 18 Racna gora; 19 Cerovljak; 20 Šica; 21 Kucelj; 22 Šmaraški hrib;
23 kopasti vrhovi Javornikov; 24 Gola Gorica

Slika 32: Nariv dolomitne uravnave na aluvialno ravnico Malega Obrha, kjer je vidna
izrazita 10 m visoka ježa.

10 m

Foto: Lara Zgonc, 2016
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Vzhodno od dolomitne uravnave na območju med Iga vasjo, Vrhniko, Markovcem, Starim
trgom in Pudobom je apnenčasta uravnava v nadmorski višini med 580 in 590 m. Pri Vrhniki
je prekrita z aluvialnimi nanosi. Uravnano dno polja zahodno in severno od dolomitne uravnave
leži na nadmorski višini od 575 do 570 m. Dolomitno osnovo prekriva holocenska naplavina.
V primerjavi z dolomitno uravnavo je okoliška apnenčasta uravnava zaradi zakrasevanja bolj
ravna, mestoma se na njej pojavijo plitve aluvialne vrtače, v severozahodnem delu polja pa
ponikve in ponori.

6.2.6. KOPASTI VRHOVI
Kraške vzpetine oziroma kopasti vrhovi so pomembna kraška oblika, saj vsebujejo dokaze
(jame v vzpetinah visoko nad dnom kraških polj, oblikovanost pobočij) o preteklem dogajanju
oziroma procesih (Stepišnik, 2007). Kopasti vrhovi Loškega polja se nahajajo v različnih
nadmorskih višinah z vmesnimi depresijskimi oblikami, vrtačami, zatrepnimi dolinami in
suhimi dolinami.
Višine kopastih vrhov v severnem in zahodnem delu polja so nastale pod vplivom različnega
tektonskega dviganja na obeh straneh. Poleg tega ne smemo pozabiti na razlike odpornosti
kamnin, torej apnenca in dolomita, ter vlogo korozije in mehanskega preperevanja. Kopasti
vrhovi med Cerkniškim in Loškim poljem Devin (792 m), Križna gora (856 m) in drugi so
ostanek sklenjene uravnave v višinah nad 800 m, ki je tudi na Bloški planoti in obrobju Loškega
polja lepo ohranjena. Ostanki tega planotastega površja so številni vmesni prevali, robne police
in v kopaste vrhove razčlenjeni ostanki nižje uravnave oziroma erozijske stopnje, ki ji sledimo
v višinah med 700 in 750 m (Gospodarič, Habič, 1979). Velikost vzpetin je različna,
oblikovanost pobočij pa je odvisna od geoloških značilnosti in procesov preperevanja pobočij
(Stepišnik, 2007).
Nekateri kopasti vrhovi Loškega polja, to so Nadleški hrib (642 m), Ulaka (683 m), Križni vrh
(691 m), Grič (669 m), Pusti grad (698 m), Mali Vrhek (652 m), predvsem pa Šmaraški hrib
(647 m), nakazujejo prehod v samostojno geomorfno obliko, osamelec oziroma hum. Omenjeni
kopasti vrhovi so tektonsko dvignjeni nad poljem. Šmaraški hrib se je dvignil ob idrijskem
prelomu. Dvig Križnega vrha z Gričem pogojujeta dva preloma. Prelom, ki poteka od Podloža
preko Loža do Vrhnike, ter prikrit prelom od Loža proti Starem trgu. Ob prelomu med Ložem
in Starim trgom so se dvignili tudi Nadleški vrh, Ulaka, Pusti grad in Mali Vrhek. Seveda je pri
njihovi izoblikovanosti pomembno vlogo odigrala tudi korozija. Omenjene kope se dvigajo iz
uravnanega površja holocenskih sedimentov.
Glede na nadmorsko višino smo kopaste vzpetine razdelili v tri skupine:
-

Nad 800 m:

Za Racno goro (1140 m), Cerovljak (803 m), Križno goro (856 m) in Jesenovec (819 m) je
značilno, da jih je številčno zelo malo in tvorijo zelo redko mrežo. Relativne višine med vrhovi
in vmesnimi globelmi so do 200 m. Njihov premer v vznožju je v povprečju velik 1000 x 1000
m, z izjemo Racne gore, ki meri 2200 x 2600 m. Zračna razdalja vrhov je med 1300 in 3200
m. Nakloni pobočij merijo med 20 in 25 °.
-

700–800 m:

Devin (792 m), Mali greben (764 m), Veliki greben (786 m) in Tolsti vrh (757 m) se nahajajo
na severnem delu polja, na zahodnem je Markov hrib (776 m), v južnem Ščipa (708 m) in na
39

jugozahodnem Gavgov vrh (708 m) in Gabrov vrh (793 m). Njihove osnovnice merijo 800–
1000 x 1200–1500 m. Zračna razdalja med vrhovi je 400–1200 m. Nakloni njihovih pobočij
znašajo 10–15 °. Med njimi so pogoste depresije z vrtačami, na pobočjih pa so locirana brezna
in jame.
-

600–700 m:

V severnem delu polja se nahajajo kopasti vrhovi Nadleški hrib (642 m) z Ulako (683 m),
Kopavnik (655 m), Križni vrh (691 m) z Gričem (669 m), Vodice (694 m), Pusti grad (698 m),
M. Vrhek (652 m), Kosmatka (661 m), Kamni hrib (698 m), v južnem pa Šica (658 m), Kucelj
(679 m) ter Šmaraški hrib (647 m). Njihova mreža je zelo izrazita. V premeru dosežejo 600–
800 x 700–1000 m. Najmanjši med njimi, na primer Nadleški hrib in Grič, pa v osnovnici
merijo 300 x 400–500 m. Razdalje med vrhovi so 400–800 m. Med depresijskimi oblikami, ki
se tu pojavljajo, so najpogostejše vrtače. V vznožju ali pa na pobočjih te skupine se prav tako
nahaja večje število jam. Pobočja imajo naklon med 10 in 15 °.
Slika 33: Kopasti vrhovi Loškega polja (pogled od juga proti severu polja), kjer Šmaraški
hrib nakazuje obliko osamelca sredi polja.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.7. KRAŠKI IZVIRI
Izvir je vsak naravni iztok kraške vode na površju (Gams, 1973). Glede na geološki položaj
vodonosnih prsti so izviri prosti, zajezeni ali ujeti, glede na stalnost pa ločimo stalne in občasne
– bruhalniki – in periodične – estavela. Posebnost krasa so tudi veliki izviri, to so izvirne jame,
iz katerih lahko priteka cela reka (Stepišnik, 2007).
Izviri Loškega polja se nahajajo v severnem, vzhodnem in južnem obrobju polja. Izvirom
Loškega polja je skupno, da se nahajajo na stiku neprepustnega dolomita in prepustnega
apnenca. Vsi izviri so tektonsko pogojeni. Na proučevanem območju smo ugotovili pet stalnih
izvirov in enajst pomembnejših občasnih izvirov (oštevilčeni na karti izvirov).
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Karta 5: Karta izvirov Loškega polja.

IZVIRI: 1 Mali Obrh; 2 Veliki Obrh; 3 Stalni izvir v Bajerju; 4 Pozdolanji studenec; 5 Dulanji studenec; 6
Skadulca 2; 7 Skadulca 1; 8 Mrzla jama pri Ložu; 9 Guranji studenec; 10 Izviri v Nartih; 11 Občasni izviri v
Bajerju; 12 Siga; 13 Podgurski studenec; 14 Mali Obrh pri Gradu Snežnik; 15 Šmaraški studenec; 16 Škadulca

Edini stalni kraški izvir vzhodnega dela polja je Veliki Obrh. Že samo ime Obrh nam pove, da
gre za močan (bolj vodnat) kraški izvir. Nahaja se v zatrepu na nadmorski višini 581 m. Njegov
nastanek je vezan na krak preloma, ki poteka od Loža proti Vrhniki. V njegovi bližnji okolici
se nahajajo še številni manjši izviri, ki so aktivni, ko voda v podzemlju začne zastajati in ne
more odtekati po običajnih poteh. Kot je bilo že omenjeno, povprečni pretok Velikega Obrha
znaša 3,23 m³/s (1972–1975) (Gams, 2004), ob visokih vodah pa iz podzemlja Racne gore izvira
do 30 m³/s vode (Habič, 1977).
Mali Obrh je drugi bolj vodnat stalni kraški izvir v južnem delu polja. Mali Obrh se napaja z
vodami dveh skupin izvirov, med seboj oddaljenih 1,3 km zračne razdalje. Obe skupini sta
tektonsko pogojeni z idrijskim prelomom. Glavna skupina izvirov se nahaja v zatrepni dolini
Malega Obrha v bližini Šrange. Tu se pod strmimi skalnimi stenami nahajajo tudi številni
občasni izviri, to so bruhalniki. Stalni izviri se nahajajo na višini približno 580 m. Mali Obrh
ob visokih vodah daje do 20 m³/s. Druga skupina izvirov se nahaja v zatrepni dolini za objektom
gradu Snežnik. Ta skupina izvirov občasno tudi presahne.
Med stalne izvire smo uvrstili še Dulanji studenec v Podložu, Podzdolanji studenec pri Ložu
ter izvire pri Bajerju. Ti so bistveno manj vodnati od obeh Obrhov, njihovi tokovi pa se
priključijo glavnemu toku Velikega Obrha. Dulanji studenec pri Podložu izvira na nadmorski
višini 599 m in že po 300 m dolgem toku ponikne za naseljem Podlož. Severno od njega se na
nadmorski višini 601 m nahaja Guranji studenec, ki je aktiven le ob obilnejših padavinah.
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Vzhodno od omenjenih izvirov se vode pojavijo še iz dveh manjših občasnih izvirov. V
severnem delu Loškega polja se na koncu zatrepne doline nahaja manjši stalni izvir Podzdolanji
studenec na nadmorski višini 585 m. Njegov tok do sotočja z Velikim Obrhom znaša 2,7 km.
Območje Bajerja leži v osrednjem delu polja pri Viševku. Tu se na nadmorski višini 577 m
nahaja več izvirov, nekateri med njimi so občasni.
V zatrepni dolini Lož se na nadmorski višini 610 m nahaja Mrzla jama pri Ložu, iz katere ob
ekstremnih količinah padavin priteče tok vode z bloškega zaledja. Na vzhodnem delu polja se
nahajata občasna izvira z enakim toponimom – Skadulca. Njuno ime Skadulca izhaja iz imena
Suhadolca, kar pomeni občasen izvir, bruhalnik. Da ne bi prišlo do mešanja obeh, jih
poimenujemo Skadulca 1 in Skadulca 2. Skadulca 1 izvira med Ložem in Markovcem, Za
pogatnim lazom na nadmorski višini 591 m. Občasni izviri z značilnostmi bruhalnika ob visokih
vodah dovajajo vodo z bloškega zaledja. Struga Skadulce 1 se po 640 m dolgi poti priključi
toku Velikega Obrha.
Slika 34: Izviri v zatrepu, kjer na dan privrejo vode Skadulce 1.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Območje izvirov Skadulca 2 je locirano 2 km zračne razdalje jugovzhodno od Skadulce 1.
Številni občasni izviri se nahajajo v dnu zatrepne doline med Markovcem in Vrhniko,
natančneje pri Podslavini na nadmorski višini 588 m. Najverjetneje gre za manjše vokliške
izvire. Nad izviri se na nadmorski višini 600 m nahaja jama Skadulca pri Starem trgu, ki ob
ekstremnih količinah padavin dovaja vodo bloškega zaledja.
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Slika 35: Občasni izviri Skadulca 2.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 36: Občasni izviri Skadulca 2 po nekajdnevnem deževju.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Približno 600 m zračne razdalje južno od izvirov Velikega Obrha se v zatrepih na območju Nart
nahaja pet večjih občasnih izvirov. Izviri se nahajajo na nadmorski višini okrog 610 m. Izviri
tega območja so bruhalniki, ki so se razvili pod strmim ostenjem zatrepov. Vode prihajajo na
dan tudi do 20 m razlike nad izvirom Velikega Obrha. Pojav je izredno redek, saj ga pogojujejo
enormne količine dežja, ki napolnijo podzemne votline do te višine. Vode privrejo na plano
zelo hitro in si odločno utrejo strugo vse do travnikov na polju in dalje odtekajo v strugo
Velikega Obrha (Šega, 2013).
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Slika 37: Suhi strugi občasnih izvirov (bruhalnikov) v Nartih.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Nestalna izvira sta tudi Podgurski studenec, ki izvira pod Podgoro, in nekoliko vzhodno ležeči
Siga. Oba občasna izvira se nahajata na nadmorski višini 584 m. Vode Podgurskega studenca
se po slabih 400 m priključijo vodam izvira Sige in nadaljujejo 1,8 km dolgo pot do izvirov v
Bajerju.
Poleg obravnavanih občasnih izvirov se na robnem območju ob severnem, predvsem pa
vzhodnem in južnem delu polja, nahaja nedoločljivo število manjših občasnih izvirov, saj se
nahajajo gosto eden zraven drugega, poleg tega pa se ob obilnejših padavinah odprejo številni
novi izviri. Vode ob obilnejših padavinah pridejo na dan iz številnih razpok in odprtin v
skalovju pod strmimi stenami zatrepov in škrapljastih pobočij. Številni recentni izviri so se
pojavili leta 2014, ko je zapadla velika količina padavin in so nastopile obsežne poplave.
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Slika 38: Vode so leta 2014 na dan prišle Slika 39: Recentni izvir v Podgori, ki se je
v uravnanem dnu polja na koncu odprl ob poplavah leta 2014.
zatrepne doline Lož.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.8. POŽIRALNIKI, PONIKVE, PONORI
Mesta, kjer voda točkovno odteka v podzemlje, se glede na način odtekanja delijo na ponikve,
ponore in požiralnike. Termin ponikev je opredeljen kot odprtina, kamor se izgublja voda.
Vodni tok ponika v odprtino, ki je delno ali v celoti prekrita z naplavino. Večje odprtine, v
katerih ponika voda, so ponori, opredeljeni kot večje vodoravne luknje (jame), v katere teče
potok ali reka. Mesto izgubljanja kraške vode v podzemlje pa imenujemo požiralnik. Izraz
požiralnik pomeni špranjo ali brezno v skalnem koritu, ki požira vodo (Gams, 1973).
Mali in Veliki Obrh združita svoji strugi jugozahodno od naselja Pudob, kjer pod imenom Obrh
tečeta proti severozahodnemu delu Loškega polja. Tok Obrha se na svoji nadaljnji malo manj
kot 4 km dolgi poti v smeri severozahoda izgubi v podzemlje že 500 m pred ponorno jamo
Golobina. Prvo homogeno območje ponikev z zametki požiralnikov Obrha se nahaja v
holocenskih naplavinah na levem bregu na območju med Delci in Retjem. Tu se za umetnim
jezom Obrha na levem bregu nahaja približno 300 m dolg rokav Obrha, ki je zalit v času visokih
vod. S pomočjo satelitskih posnetkov smo ocenili, da območje ponikev med Retjem in Delci
zavzema približno 30 000 m². Ponikve segajo do 1 m v globino, v premeru oboda pa dosežejo
največ 2 m. Ponikve so razporejene gosto ena ob drugi, med njimi pa se nahajajo manjše luknje.
Ponekod ponikve nakazujejo razvoj požiralnikov. Zaradi razpršenosti ponikev je območje zelo
razčlenjeno.
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Karta 6: Geomorfološka karta izbranih hidroloških pojavov Loškega polja.

Slika 40: Območje ponikev in požiralnikov med Delci in Retjem.

Vir: Lidar, 2015
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Slika 41: Levi rokav Obrha med Delci in Retjem.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 42:Ponikve in požiralniki med Delci in Retjem.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 43: Ponikve, prekrite z naplavino, ki nakazuje smer ponikanja vode.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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Slika 44: V ponikve izginjajo tudi vode Guranjega in Dulanjega studenca polsuhe doline
Podlož.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Proti severozahodu se ob strugi Obrha gostota in število ponikev zmanjšuje. Manjše število teh
najdemo še na območju Retja, nato pa jih v zametkih zasledimo na območju pod Danami, kjer
prevladujejo požiralniki. V tem delu polja so požiralniki razporejeni med Retjem in
Zavodnicami ter med Podsmreko in Trznem. Požiralniki so izoblikovani v naplavini ilovice, ki
na dan pride v stenah požiralnikov. V dnih požiralnikov so na površju vidne razpoke v matični
podlagi, skozi katere odteka voda. V povprečju se premer požiralnikov giblje med 2–4 m, v
globino pa sežejo največ do 2 m. Požiralniki odvajajo vodo v podzemlje že po nekajdnevnem
deževju. Prevotljeno je tudi celotno zahodno območje polja ob vznožju Javornikov, kamor vode
izginjajo ob ekstremnih količinah padavin.
Slika 45: Tok Obrha in njegov levi breg s požiralniki, ki predstavljajo izrazito mejo med
naplavno ravnico in prvo teraso.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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Slika 46: Požiralniki na desnem bregu Obrha pod Danami.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 47: Požiralnik z izrazitim skalnim dnom.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Ob nekajdnevnih padavinah Obrh nadaljuje pot proti severozahodnemu delu polja po regulirani
strugi do ponorne jame Golobina. V umetni strugi se v levem in desnem bregu nahajata
požiralnika, brezni, Levi in Desni požiralnik Obrha (opisani v poglavju o jamah).
Ponikve, požiralniki in ponori Loškega polja so, kot lahko razberemo od zgoraj, skoncentrirani
v severozahodnem delu polja. Njihov nastanek, obstoj in delovanje so vezani na lego v jurskih
apnencih ter na pas idrijskega preloma in njemu vzporednega jamskega nariva. Pomembno
vlogo pri izoblikovanju omenjenih geomorfoloških oblik so imele tudi lezike.

6.2.9. STRUGA, NAPLAVNA RAVNICA IN TERASA
Veliki Obrh si je vrezal strugo v živoskalno osnovo že takoj za izviri v Žagi. Veliki Obrh začne
kmalu za izviri meandrirati, to je takoj pred Vrhniko. Na svoji 6,1 km dolgi poti do Pudoba,
kjer se združi z Malim Obrhom, se rečna struga spusti za 11 m, torej iz 581 m v Žagi na 570 m
nadmorske višine pri sotočju z Malim Obrhom. Širina struge je razmeroma enotna in znaša 20–
35 m. Struga se zoži le na umetnih ovirah, kot so mostovi in mlini. Celoten tok Velikega Obrha
je vrezan v živoskalno osnovo. Ta je najbolj izrazita na območju med Vrhniko in Kotom, med
Ribogojstvom Obrh, Kočo vasjo in Markovcem ter pri Belem mlinu, kjer se iznad struge
Velikega Obrha dvigajo do 5 m visoke stene živoskalne struge. Mestoma so prekinitve, kjer je
rob struge v višini brega.
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Slika 48: Struga Velikega Obrha pri Žagi, kjer je rob živoskalne struge v nivoju naplavne
ravnice.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 49: Struga Velikega Obrha v Koči vasi, kjer se na levem bregu dviga do 3 m visoka
stena živoskalne struge in začenja terasa. Na desnem bregu rob struge zlagoma prehaja v
naplavno ravnico.

Foto: Lara Zgonc, 2016

V izvirnem delu Velikega Obrha vse tja do Vrhnike, kjer se začnejo v strugi stene, se na obeh
bregovih nahaja naplavna ravnica, ki sega do nadmorske višine 585 m. Od Vrhnike do
Markovca naplavni ravnici sledimo večinoma le na levem bregu do nadmorske višine 580 m,
saj se na desnih bregovih nahajajo stene, ki preprečujejo prelivanja. Od Markovca do Belega
mlina se stene pojavijo na levi strani. Tako se naplavna ravnica pojavi na desnem bregu do
nadmorske višine 575 m. Na isti nadmorski višini se obsežna naplavna ravnica nahaja na obeh
bregovih na območju Martinove loke, Cerkvene loke, Marofa pa vse tja do Pudoba. V tem
območju se z desne priključi Loški Brežiček, nekoliko dolvodno pa iz leve še Viševski
Brežiček. Naplavna ravnica je največja pri Pudobu, kjer seže 170 m v širino. Naplavno ravnico
Velikega Obrha spremljajo terase na nadmorski višini 585 do 600 m, ki zlagoma preidejo v
višje nadmorske višine pobočij kopastih vzpetin. Med izviri Velikega Obrha in Vrhniko se v
teh nadmorskih višinah zvrstijo štiri manjše terase, ki so mestoma vidne tudi med Podslavino,
Markovcem in izvirom Skadulca 1.
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Slika 50: Struga Velikega Obrha pri Marofu z naplavno ravnico, teraso in levim
pritokom, Viševskim Brežičkom.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 51: Naplavna ravnica Velikega Obrha s Pudobom na dolomitni terasi.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Velikemu Obrhu se iz severnega, vzhodnega in južnega dela Loškega polja pridružijo stalni in
občasni vodotoki. Strugam teh vodotokov je skupno, da so prav tako vrezane v živoskalno
podlago, njihove struge pa so široke do 2 m. Iz severa se pri Marofu Velikemu Obrhu pridruži
Loški Brežiček, iz vzhodnega dela pa občasna vodotoka obeh Skadulc. Južni pritoki so nestalna
vodotoka Podgurski studenec in Siga ter stalne in občasne vode izvirov Bajerja, ki se pod
skupnim imenom Viševski Brežiček izlivajo v Veliki Obrh. Območje od Podgore preko Sige
do Bajerja je močvirnat svet travnikov v nadmorski višini 581 do 577 m.
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Slika 52: Struga Sige pod Podgoro z obsežnimi močvirnatimi travniki.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Struga Malega Obrha je prav tako vrezana v živoskalno osnovo. Od izvirov v zatrepni dolini
pri Šrangi do združitve z Velikim Obrhom pod Pudobom struga Malega Obrha meandrira 5 km
in se spusti za 9 m, to je iz 579 na 570 m. Širina struge je dokaj enotna vzdolž celotnega toka
in meri do 12 m. Živoskalna struga Malega Obrha je najbolj izrazita na območju med gradom
Snežnik, Šmarato in Kozariščami. Severno nad Šmarato in nadalje proti severozahodu se
živoskalna osnova pokaže šele na dnu struge. Glavnemu toku Malega Obrha se v južnem delu
toka priključijo stalni vodotok Malega Obrha iz smeri gradu Snežnik ter občasna vodotoka
Šmaraški studenec in Škadulca pod Šmarato. Naplavna ravnica Malega Obrha v zgornjem delu
toka do območja med Kozariščami in Šmarato sega do nadmorske višine 575 m. Od tu naprej
se naplavna ravnica nahaja do nadmorske višine 570 m. Najobsežnejša je na območju Ograd
severno od Šmarate, kjer v širino meri do 370 m. V tem delu je struga Malega Obrha na desnem
bregu omejena z izrazitim dolomitnim narivom, ki poteka vse do sotočja obeh Obrhov. Nad
naplavno ravnico se v nadmorskih višinah od 575 do 600 m nahaja terasa, ki na tej višini poteka
ob zahodnem robu polja vse do Škrilj na severozahodnem delu polja.
Slika 53: Obsežna naplavna ravnica in meander Malega Obrha severno od Šmarate.

Foto: Lara Zgonc, 2016

52

Slika 54: Sotočje Velikega in Malega Obrha.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Na območju med izviri Velikega in Malega Obrha ter njunim sotočjem se v nadmorskih višinah
580 do 590 m dviga dolomitna terasa. Združene vode Velikega in Malega Obrha pod skupnim
imenom (Loški) Obrh tečejo proti severozahodnemu delu Loškega polja. Struga Obrha je na tej
poti do ponorne jame Golobina dolga malo manj kot 3,5 km in se spusti za 6 m, torej od 570 do
564 m nadmorske višine. V razmeroma ravni liniji teče do območja južno od Podcerkve, kjer
Obrh začne meandrirati. Naplavno ravnico (Loškega) Obrha kot tudi prej omenjenega Malega
Obrha gradi debela naplavina rjavkasto rdeče prsti in ilovice, iz katere so tudi bregovi Obrha,
vse tja do Golobine (Melik, 1955).
Slika 55: Horizont obilne holocenske naplavine (do 2 m) v regulirani strugi Obrha.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Naplavna ravnica z začetno širino do 140 m preide na območju ponikev in požiralnikov (med
Delci in Retjem) do 400 m širine. Nahaja se do nadmorske višine 567–570 m. Višje se začne
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terasasto površje. Predvsem na območju Dan in Podcerkve izstopa terasasto površje v
nadmorski višini od 575 do 600 m.
Za Retjem in Podsmrekami Obrh ob visokih vodah teče po regulirani strugi do ponorne jame
Golobina. Dolžina regulirane struge je približno 400 m. Struga Obrha je regulirana še na petih
mestih, kjer preko Obrha potekajo mostovi z nasipi, ter na območju Delcev, kjer je nekoč stal
mlin in je bilo kasneje tudi perišče.
Slika 56: Regulirana struga Obrha proti Golobini.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 57: Po nekajdnevnem deževju začne Obrh teči po regulirani strugi v ponorno jamo
Golobina.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.10. JAME
Jama je v širšem pomenu prehodna podzemeljska votlina, dolga vsaj 10 m, ne glede na to, ali
je vodoravna ali navpična (brezno). V ožjem smislu pa govorimo o prehodni in pretežno
horizontalni podzemeljski votlini kot nasprotje breznu, ki je navpično (Gams, 1973). Na podlagi
katastra jam (2016) in terenskega dela smo na proučevanem območju zabeležili sedem jam. Od
tega so štiri jame izvirne, ena pa ponorna. V sklop jam smo umestili tudi brezno z jamo, ki se
nahaja v neposredni bližini Mrzle jame pri Ložu. Izvirne jame se nahajajo v severnem,
vzhodnem in južnem delu polja, medtem ko se ponorna jama nahaja v severozahodnem delu
polja in je najnižje ležeča jama Loškega polja.
Karta 7: Geomorfološka karta jam in brezen Loškega polja.

JAME: 1 Mrzla jama pri Ložu; 2 Jama blizu Mrzle jame pri Ložu; 3 Skadulca pri Starem trgu; 4 Bruhalnik pri

gradu Snežnik; 5 Bruhalnik; 6 Golobina; 7 Jama pri Škriljah (ni v katastru jam)
BREZNA: 1 Levi požiralnik Obrha; 2 Desni požiralnik Obrha; 3 Hacetova Luknja; 4 Mežnarjevo brezno; 5 Nuca;
6 Podložki udor; 7 Podložki udor 2; 8 Jazbina nad Ložem; 9 Brezno nad Malim Obrhom; 10 Velika jama pri
Vrhniki; 11 Mala porokova jama; 12 Mala Kozlovka

6.2.10.1.

MRZLA JAMA PRI LOŽU (Katastrska številka 79)

Mrzla jama pri Ložu se nahaja v severnem delu Loškega polja, natančneje v zatrepni dolini Lož,
v jurskih apnencih. Vhod v obliki spodmola v 143 m dolgo in 5 m globoko jamo se nahaja na
nadmorski višini 610 m (E-kataster jam, 2016). V času velikih količin dežja jama deluje kot
izvir. Takrat zbrane (stoletne) vode bloškega zaledja tečejo iz jame po zatrepni dolini proti
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Loškemu Brežičku. Vhod v jamo je visok približno 4 m. Po krajšem začetnem suhem delu jame
se pričnejo blato in ozki freatični rovi. Jama ima dve etaži, to sta zgornja kapniška in spodnja
vodna. Kapniški etaži sledi manjša kapniška dvorana, ki se konča s sifonom. Na zahodni strani
se nahaja kamin, kjer se jama najverjetneje nadaljuje (JD Rakek, 1927, 1985, 2002).
Slika 58: Načrt Mrzle jame pri Ložu.

Vir: JD Rakek, 1970

Slika 59: Vhod v Mrzlo jamo pri Ložu.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.10.2.
JAMA BLIZU MRZLE JAME PRI LOŽU (Katastrska številka
2205)

Jama se nahaja na nadmorski višini 615 m. V dolžino meri 25 m, v globino 3 m. Po podatkih
E-katastra jam (2016) gre za brezno z jamo. Jama je najverjetneje nekdanji izvir, ko je bilo dno
polja, ki je danes 20 m pod njo, še višje. V kratki vodoravni spodnji etaži se nahajajo pestre
profilne oblike, kot bi nastale z vrtinčenjem vode (Jakopin, 2004).
Slika 60: Profil jame malo naprej od vhodnega brezna.

Vir: Jakopin, 2004

6.2.10.3.

SKADULCA PRI STAREM TRGU (Katastrska številka 11040)

Skadulca pri Starem trgu se nahaja v zatrepu med Markovcem in Vrhniko na nadmorski višini
600 m. V dolžino meri 12,3 m. Vhod v jamo se nahaja na pobočju nad občasnimi izviri, ki se
nahajajo v ravnini pred ostenjem. Vhodni del je kratka stopnja, ki ji sledi nizek prehod v kratek
povezovalni rov do končnih manjših prostorov (JD Rakek, 2013). Glede na ostanke sige na
pobočjih v okolici vhoda v jamo menimo, da je jama aktivna in leži v epifreatični coni.
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Slika 61: Načrt jame Skadulca.

Vir: JD Rakek, 2013

Slika 62: Vhod v jamo Skadulca.

Slika 63: Okno nad vhodnim delom
jame.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.10.4.

GOLOBINA (Katastrska številka 131)

Golobina je edina ponorna jama Loškega polja. Nahaja se v severozahodnem delu Loškega
polja blizu naselja Škrilje. Vhod v jamo leži v ponornem zatrepu na koti 575 m. Od vhodnega
dela do konca raziskanega dela je jama dolga 752 m in v globino meri 45 m. (E-kataster jam,
2016). Glede na položaj in velikost Golobine naj bi bila jama del prvotnih odtočnih rovov iz
Loškega na Cerkniško polje. Jama je izoblikovana v skladovitih jurskih apnencih, ki so nagnjeni
proti JZ za 20 °. Sklade sekajo številni dinarsko usmerjeni prelomi ter razpoke v smereh S–J in
SZ–JV. Severozahodno od Golobine poteka idrijski prelom, ob katerem so vode iz Loškega
polja usmerjene na Cerkniško polje. V neposredni bližini Golobine se nahaja Stara jama
Golobina, nastala z udorom jamskega stropa. Vhodni rovi v Golobino potekajo tako iz Stare
jame (dva rova) kot tudi nove Golobine (jama ima 15 m dolg umeten vhod, ki se nahaja 8 m
nižje od naravnega) in se združijo v Jezerski dvorani. Na dnu Jezerske dvorane je sifonsko
jezero, ki niha v skladu s pretoki Obrha. Po prehodu skozi Ozki in Odkopani rov pridemo v
Veliko dvorano z jezerom, dolgo 70 m, široko 40 m in visoko 10 m. Dvorana je največji prostor
v jami in predstavlja nasprotje ozkim in zaprtim vhodnim rovom (Habič, 1987).
Slika 64: Načrt Golobine po Puticku.

Vir: Habič, 1987

Golobina je bila v preteklosti večkrat del raziskav in meritev. Iz časov pred regulacijo jame je
ohranjena Putickova skica Golobine (zgoraj na sliki). V letih med 1901 in 1906 je bil po
Putickovem regulacijskem načrtu skopan umeten kanal in umeten rov v Golobino z namenom
omejitve obsega in trajanja poplav na Loškem polju. Poplave so namreč pred posegom večkrat
ogrožale naselja v bližini, to so Dane, Podcerkev in Nadlesk.
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Golobina odvaja vodo le v času srednjih poplav, saj navadno Obrh ponika že 500 m pred
Golobino. Voda iz Golobine odteka v približno 2 km oddaljene izvire na Cerkniškem polju
(Habič, 1987). Kljub najnovejšim raziskavam podzemeljskega odtekanja vode skozi Golobino
ni popolnoma jasno, kam in ob kakšnih razmerah odtekajo vode z Loškega polja. Ali na
Cerkniško jezero tečejo le poplavne vode in ali ga ob nizkih vodah obidejo in tečejo neposredno
v Bistro?
Slika 65: Vhod v Golobino iz Stare Slika 66: Umeten vhod v Golobino.
Golobine.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 67: Jezerska dvorana v jami Golobina.

Vir: Burger, 2016
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6.2.10.5.

BRUHALNIK PRI GRADU SNEŽNIK (Katastrska številka 134)

Bruhalnik pri gradu Snežnik je občasni izvir in hkrati jama. Leži v južnem delu Loškega polja
v pobočju za gradom Snežnik na nadmorski višini 582 m. Bruhalnik je vertikalna razpoka v
sivem, zelo razpokanem jurskem dolomitu, dostopna le 5 m. V začetku je široka dobrega pol
metra in tudi umetno razširjena, nato se zožuje. Pred jamo je zgrajeno manjše poslopje,
namenjeno vodovodni črpalki, ki pa ne pokriva zgornjega dela špranje. Pred jamo
(bruhalnikom) je plitva in široka struga z raztresenimi skalami. Ob velikih količinah padavin
voda bruha iz umetne stene, ob normalnih razmerah pa voda izvira nekaj metrov pod vhodom
jame. Ob suši voda v jami ne presahne, ampak se nivo zniža (JD Rakek, 1953, 1985).
Slika 68: Bruhalnik pri gradu Snežnik.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.10.6.

BRUHALNIK (Katastrska številka 4238)

Bruhalnik najdemo v levem delu struge Malega Obrha nekaj metrov pred mostom v naselju
Šmarata. Vhod v jamo Bruhalnik se nahaja na nadmorski višini 575 m. Občasni izvir z
značilnostmi bruhalnika sega 1 m v globino, v širino pa 5 m (E-kataster jam, 2016).

61

Slika 69: Bruhalnik.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.10.7.

JAMA PRI ŠKRILJAH

Pri terenskem delu smo ugotovili in skartirali jamo v zatrepu pri Škriljah, ki ni v evidenci Ekatastra jam Slovenije. Nahaja se v zahodnem delu Loškega polja ob vznožju Javornikov na
nadmorski višini 568 m. V horizontalnih skladih krednega apnenca je z mehanskim
razpadanjem, korozijo in vertikalnim odtekanjem vode nastal spodmol. Višina vhodnega dela
je 0,5 m, širina 2 m, globina pa 1 m. V stropnem delu spodmola v višino 0,5 m sega kamin s
premerom približno 0,4 m, ki ni odprt na površje. V spodmolu so trije manjši horizontalni rovi,
največji v dolžino meri okrog 2 m. Na stenah teh rovov najdemo tudi sigo.
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Slika 70: Jama pri Škriljah.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.11. BREZNA
Brezno je navpična ali strma votlina, bolj globoka kot široka, ki se ji ne vidi dna »brez dna«.
Glede na vodno funkcijo ločimo ponorno brezno, izvirno brezno ter vodokazno brezno, v
katerem vodna gladina niha v skladu z nivojem kraške vode (Gams, 1973). Brezna nastajajo v
coni navpičnega prenikanja vode. Voda odteka po različnih razpokah in kanalih ne glede na
njihov nastanek. Globlje se vodni tokovi zbirajo v večje curke in oblikujejo strme kanale. Na
mestu, kjer vodni curki začnejo prosto padati navzdol, začne nastajati vertikalni jašek oz.
brezno. Brezno se z udarjanjem nenasičenega vodnega curka korozijsko poglablja, del vode pa
polzi po stenah brezna, ga raztaplja in s tem tudi širi (Stepišnik, 2007).

6.2.11.1.

LEVI POŽIRALNIK OBRHA (Katastrska številka 5765)

Brezno Levi požiralnik Obrha se nahaja v levem useku umetne struge Obrha približno 60 m
nizvodno regulirane struge. Vhod v brezno je zavarovan z železno rešetko. Nahaja se na
nadmorski višini 565 m in je velik 2 x 1 m. Nadaljuje se v 3 m veliko stopnjo, ki pripelje v
horizontalni, 8 m dolg rov, v katerem je naslednja 3-metrska stopnja do podornega konca.
Skupna dolžina vseh rovov je 12 m (JD Rakek, 1986).
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Slika 71: Načrt Levega požiralnika Obrha.

Vir: JD Rakek, 1986

Slika 72: Vhod v Levi požiralnik Obrha.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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Slika 73: Notranjost Levega požiralnika Obrha s fasetami.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.11.2.

DESNI POŽIRALNIK OBRHA (Katastrska številka 5766)

Brezno Desni požiralnik Obrha se nahaja na desni strani dna umetne struge Obrha. Vhod v
brezno je na nadmorski višini 564 m in je prekrit z železno rešetko. Brezno pada 8 m, kjer je
manjša polica, nato pa se spusti še za 2 m, kjer je vhod v manjšo nizko dvoranico, dolgo 9
metrov (JD Rakek, 1986). V času velikih vod brezno deluje kot požiralnik.
Slika 74: Načrt Desnega požiralnika Obrha.

Vir: JD Rakek, 1986
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Slika 75: Vhod v Desni požiralnik Obrha.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 76: Desni požiralnik Obrha.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.11.3.

MEŽNARJEVO BREZNO (Katastrska številka 132)

Na pobočju Ulake (683 m) se za vasjo Podcerkev na višinski koti 648 m nahaja Mežnarjevo
brezno z globino 13 m in dolžino 26 m. Brezno se odpira z majhnim vhodom 0,8 x 0,5 m in se
po enem metru zoži in spusti v globino za 6 m, nato se širi proti severu. Na tem mestu se prične
dvorana, ki se spušča proti vzhodu in konča proti jugu (JD Rakek, 1984).
Slika 77: Načrt Mežnarjevega brezna.

Vir: JD Rakek, 1984

6.2.11.4.

NUCA (Katastrska številka 133)

Brezno Nuca leži na vzhodnem pobočju Ulake nad naseljem Stari trg. Vhod v brezno na koti
628 m obkroža grmovje. Brezno se odpira z vhodom 5 x 4 m in se spusti za 3 m, kjer se nahaja
2 m debel steber. Od tu se brezno nadaljuje proti jugu, medtem ko se jamski del nadaljuje proti
severu in nato obrača proti jugu za 20 m, kjer se nahaja še en steber in kjer se jama tudi konča
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(JD Rakek, 1984). Skupna dolžina vseh rovov je 26 m (E-kataster jam, 2016). Nuca služi za
javni odpad in jo zametujejo.
Slika 78: Načrt brezna z jamo Nuca.

Vir: JD Rakek, 1984

68

Slika 79: Vhodni del Nuce in njena zasmetena notranjost.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.11.5.

SEZNAM OSTALIH BREZEN

Nekatera brezna, locirana v E-katastru jam, so nedostopna oz. zaradi zasutja na terenu niso več
vidna ali pa jih na terenu nismo našli, zato o njih podajamo le osnovne podatke, kot so lokacija,
nadmorska višina, dolžina in globina.

Tabela 3: Brezna.
Katastrska
številka
540
6635
7301

538

4847
135

Ime brezna

Hacetova luknja

Dolžina
[m]

Globina
[m]

12

6

615

8

8

595

14

6

635

40

30

650

/

/

687

51

31

Tip brezna

Kota
vhoda
[m. n. m]
brezno, 620

stopnjasto
poševno brezno
Podložki udor
stopnjasto
brezno,
(vhod je zasut)
poševno brezno
Podložki udor 2 brezno z jamo, jama z
(vhod je zasut)
breznom,
poševna
jama, jama z etažami
Jazbina
nad brezno z jamo, jama z
Ložem
breznom,
poševna
jama, jama z etažami
Mala porokova stopnjasto
brezno,
jama
poševno brezno
Velika jama pri poševno in stopnjasto
Vrhniki
brezno

69

3785

Brezno
nad stopnjasto
brezno, 595
Malim Obrhom poševno brezno

16

16

138

Mala Kozlovka

11

9

stopnjasto
brezno, 628
poševno brezno

Vir podatkov: E-kataster jam, 2016

6.2.12. VRTAČE
»Vrtača je depresijska oblika, navadno globoka več metrov in je bolj široka kot globoka«
(Gams, 1973, str. 29). Glede na obliko prečnega profila ločimo skledaste, lijakaste, vodnjakaste
in kotlaste vrtače. Nastanek, oblikovanost, gostota in razporeditev vrtač so odvisni od
kamninske podlage in naklona reliefa. Čim manjše so vrtače, tem večja je teoretično njihova
gostota. Na nastanek vrtač bistveno vpliva kamnina. Na dolomitih se navadno ne pojavljajo,
zelo pogoste pa so na apnencih. Največ jih najdemo na apnenčastih terasah, pokritih s tanko
preperelino, kjer je tudi najmanj strmih pobočij. Naklon pobočij in gostota vrtač sta obratno
sorazmerna. O izjemni gostoti govorimo, ko je vrtač več kot 200/km², zelo velika pri 200–110
vrtač/km², velika pri 120–50 vrtač/km², zmerna pri 50–15 vrtač/km², majhna pri 15–5 vrtač/km²
in neznatna, ko je manj kot 5 vrtač/km² (Gams, 2004).
Karta 8: Geomorfološka karta vrtač.
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Na proučevanem območju je pojavnost vrtač vezana na robne dele Loškega polja, območja
kopastih vzpetin, nekaj pa jih najdemo tudi na samem dnu vzhodnega dela polja. Ugotovili smo
110 vrtač. Dimenzije vrtač zelo variirajo. Povprečen obseg roba vrtač je med 20 in 30 m.
Globoke so od 2 do 10 m. Glede na obliko na proučevanem območju prevladujejo skledaste
vrtače z uravnanim dnom in položnimi pobočji. Večinoma so asimetrične s prevlado daljše osi.
V nizih oziroma skupinah se nahajajo na bolj ali manj uravnanih prehodih med kopami, kjer je
njihova gostota tudi največja. Pojavljajo se tudi v vznožju vzpetin. Najbolj vrtačasto območje
je med Kopavnikom, Ulako in Nadleškim hribom, in sicer kljub temu, da območje gradi jurski
dolomit. So pa zato manjših dimenzij kot tiste na apnencih. Veliko število vrtač je tudi v zaledju
zatrepnih dolin Skadulca 1 (v oolitnem apnencu) in Mali Obrh (območje gradi dolomit v
menjavi z apnencem). Na terenu smo ugotovili tudi delane vrtače, ki se nahajajo na dnu polja
in v robnih delih na prehodu v gozd. Skoraj brez vrtač je vzhodno obrobje polja od Vrhnike do
Šice, ki leži v dolomitu v menjavi z apnencem. Poleg geološke podlage je razvoj vrtač zavrlo
tudi strmo pobočje Racne gore. Pojavnost vrtač je neznatna tudi v jugozahodnem robnem pasu
polja, ki ga prav tako gradi dolomit v menjavi z apnencem.
Slika 80: Primarna vrtača pod Ulako, v kateri sta se izoblikovali sekundarni vrtači.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 81: Niz vrtač nad zatrepno dolino Malega Obrha.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Največje vrtače v velikosti 50 x 30 m se nahajajo v vzhodnem robnem delu Loškega polja nad
zatrepno dolino Skadulca 1. Vrtače so se izoblikovale na stiku gostega in oolitnega apnenca ter
dolomita v menjavi z apnencem. Pojavljajo se v skupinah oziroma nizih med kopastimi
vzpetinami Kamni vrh, Kosmatka, Pusti grad in Mali vrhek.
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V vzhodnem delu dna polja na območju južno od Markovca in Kočo vasjo so se na matični
podlagi gostega in oolitnega apnenca, prekritega z aluvijem, oblikovale plitve skledaste vrtače.
Njihova dna ležijo v nadmorski višini 583 m. V premeru oboda merijo od 35–50 m. S spodnjo
stranjo, ki je nižja in manj strma, se večinoma odpirajo na polje.
Slika 82: Plitva aluvialna vrtača na dnu vzhodnega dela Loškega polja.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Na območju pri Podslavini (v vzhodnem delu polja) in nad zatrepno dolino Malega Obrha (v
južnem delu polja) smo ugotovili vrtače, v katerih se nahaja manjša vrtača z izrazito zaobljenim
robom.
Slika 83: Znotraj vrtače premera 20 m se nahaja manjša vrtača premera 5 m in globine 2
m.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.13. UDORNICA
Udornice ali udorne vrtače so vse kotanje na kraškem površju, ki so nastale zaradi nestabilnosti
podzemnih votlin, torej udorov. Gre za centrične kotanje, ki po dimenzijah močno presegajo
okoliške kotanje, ali pa imajo strma stenasta pobočja. Večkrat uporabljeni sinonimi za udornice
so tudi koliševke, koleševke ali doli. Osnovni mehanizem nastanka udornic je rušenje jamskih
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stropov do površja oziroma udor. Sam udor stropa zaradi omejene velikosti jamskih dvoran
pogojuje nastanek le manjših udornic. Te ne presegajo velikosti vrtač in jih lahko v zgodnji fazi
prepoznamo po strmih stenastih pobočjih in podornih blokih v dneh. V kasnejših fazah
morfogeneze jih po morfologiji ne moremo ločiti od korozijskih vrtač (Stepišnik, 2011).
Velikost udornic je odvisna od velikosti jamskih prostorov, kamor se poruši jamski strop, ter
od intenzivnosti in trajanja odnašanja podora zaradi spodkopavanja tekoče vode pred in po
udoru. Velikost udornic torej variira od majhnih, ki so nastale z udorom jamskega stropa, do
velikih, ki bistveno presegajo velikost največjih jamskih prostorov na svojem območju in pri
večanju katerih so poleg udora sodelovali še drugi procesi selektivnega odnašanja materiala
(Šušteršič, 1973; Šušteršič, 2000; cv: Stepišnik, 2007).
S terenskim delom smo na proučevanem območju ugotovili dve udornici, ki se nahajata v
severozahodnem delu polja, to sta udornica pri jami Golobina in udornica nad zaselkom Škrilje.
Obe udornici ležita ob oziroma v neposredni bližini idrijske prelomne cone.

6.2.13.1.

UDORNICA JAME STARA GOLOBINA

Udornica, v kateri se na nadmorski višini 575 m nahajajo vhodi v jamo Stara Golobina, se je
izoblikovala v severozahodnem, ponornem delu Loškega polja. Leži v tektonsko manj pretrtem
območju v epifreatični coni. Nastala je v jurskih apnencih s podorom jamskega stropa. Pobočja
udornice sestavljajo strme stene z vidnimi skladi apnenca, nagnjenimi za 20 ° proti jugozahodu
(Habič, 1987). V severnem delu skalnega oboda udornice se nahajata spodmola, ki vodita v
notranjost jame Golobina, nad njima pa se je oblikovalo manjše okno dimenzij približno 0,5 x
0,8 m. Premer dna udornice meri približno 5 m, v globino približno 5 m, premer oboda pa seže
do 10 m. Da je udornica v zgodnji razvojni fazi, nakazujejo strme stene, skalni bloki in
ohranjeno manjše melišče.
Slika 84: Udorni del jame Stara Golobina.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.13.2.

UDORNICA NAD ŠKRILJAMI

Udornica nad Škriljami se nahaja severozahodno od naselja Škrilje. Natančneje, izoblikovala
se je na območju Medvedje doline na nadmorski višini 609,9 m. Južni del udornice predstavlja
strm, ponekod skalnat, ponekod škrapljast obod, ki se dviga približno 10 m nad dnom udornice.
Dno udornice gradijo prst in korozijsko preoblikovani skalni bloki manjših dimenzij, ki proti
levemu obodu prehajajo v večje skalne bloke in višje ponekod v vidne sklade apnenca. Dno
udornice je premera približno 5 m, medtem ko premer oboda meri približno 20 m. Ta udornica
je primer starejše faze razvoja, podorni bloki v dnu in stene niso tako izraziti kot pri udornici
Golobina. Udornica prehaja v obliko korozijske vrtače.
Slika 85: Udornica nad Škriljami.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.14. DROBNE SKALNE KRAŠKE OBLIKE
6.2.14.1.

ŽLEBIČI

Žlebiči so strešnemu žlebu podobne oblike na skali ali v jami, ki jih na kompaktni kamnini
izdolbe agresivna tekoča voda. Potekajo v smeri največjega strmca. Žlebiči so različnih
velikosti in oblik, široki od 1 do nekaj 10 cm, v dolžino pa lahko merijo več metrov. Velikost
in oblika žlebičev sta odvisni od litološke sestave in razpokanosti apnencev ter nagnjenosti
skalne ploskve. Najbolj izraziti žlebiči so na območjih z veliko količino padavin, na njihov
nastanek pa vplivajo tudi sneg, pokritost z vegetacijo in prisotnost mikroorganizmov (Habič,
1984b; Gams, 2004). Kljub temu, da se večinoma pojavljajo na apnencih in nastanejo izključno
s korozijo, jih ne moremo šteti za tipične kraške oblike, saj nimajo funkcije vertikalnega
odvajanja vode v podzemlje (Stepišnik, 2007).
Na proučevanem območju najdemo žlebiče na celotnem robnem delu polja, najpogosteje pa v
pasu gozda, kjer se nahaja razčlenjeno škrapljasto površje v apnencih. Prevladujejo
mikrožlebiči.

74

Slika 86: Mikrožlebiči na apnencu z ostrimi robovi, ki se proti dnu ožijo.

Foto: Lara Zgonc, april 2016

Slika 87: Žlebič na apnencu.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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6.2.14.2.

ŠKAVNICE

Škavnice so skalne vdolbine, globoke in široke nekaj centimetrov ali decimetrov, izjemoma
nekaj metrov. Običajno imajo ravno dno in strme, celo previsne (Radinja, 1976; cv: Gams,
1973) in izpodjedene stene Nastanejo na površinah kamnin z majhnim naklonom, kjer voda
lahko zastaja. Raztapljanje kamnine pospešijo biološki procesi, predvsem organske kisline.
Tekom časa, ko voda raztopi robove škavnic, se te odprejo, njihova rast se zaključi. Nastanejo
odprte škavnice (Stepišnik, 2011). Prav tako kot žlebiči nimajo funkcije odvajanja vode v
podzemlje.
Slika 88: Mikroškavnice, velike nekaj
milimetrov.

Foto: Lara Zgonc, 2016

6.2.14.3.

Slika 89: Škavnica v apnencu.

Foto: Lara Zgonc, 2016

ŠKRAPLJE

Škraplja je klinasto zajedeni žleb z robato površino. Smer in obliko škraplje določajo razpoke
ob ploskvah z manjšo odpornostjo v kamnini. Škraplje so tako rekoč razpoke, ki so se
korozijsko razširile na površju ali pod pokrovom prsti zaradi vode, ki je vzdolž njih odtekala v
podzemlje. Med škrapljami ostanejo kosi matične kamnine v velikosti nekaj centimetrov do
nekaj metrov. Velikost ohranjenih blokov matične kamnine je odvisna od zapolnjenosti
škrapelj, značilnosti kamnine in neposredno tudi od klimatskih značilnosti območja, kjer se
pojavljajo. Zaradi večje gostote razpok se pogosteje pojavljajo ob tektonskih prelomih in
praviloma ležijo vzporedno s smerjo preloma. Za razliko od žlebičev so škraplje v prečnem
profilu bolj oglate in ne potekajo v smeri največjega strmca, poleg tega imajo funkcijo
odvajanja vode v podzemlje. Kadar so okroglastega profila in z gladkimi stenami, je to znak,
da so nastale pod prstjo (Gams, 2004; Stepišnik, 2007).
Na proučevanem območju so škraplje večinoma prekrite z mahom, ponekod tudi s prstjo. Zaradi
korozije in prisotnosti mikroorganizmov so nekoliko bolj zaobljene in gladke. Škraplje se
pojavljajo na celotnem proučevanem obrobju Loškega polja (pas 300 m) z izjemo kopastih
vzpetin Ulaka (683 m) in Kucelj (679 m) pri Pogori, kjer so zaradi dolomitne osnove najmanj
izrazite in jih na nekaterih delih ni. Največjo gostoto škrapelj opazimo v zaledju polsuhe doline
Podlož in zatrepne doline Lož, kjer so te vezane na prelom, ki poteka nad Ložem in vse do
zatrepov v vzhodnem delu polja (pri Markovcu, Vrhniki). Škraplje najdemo tudi v zatrepu
Malega Obrha. Zahodno obrobje polja vzdolž Javornikov je mestoma brez škrapelj, medtem ko
so na določenih mestih škraplje zelo izrazite. Na omenjenih območjih je kamnina tudi močno
pretrta. Na proučevanem območju so najpogostejše škraplje globine do 0,5 m.
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Slika 90: Močno razčlenjeno površje nad zatrepno dolino Podlož.

Foto: Lara Zgonc, april 2016

Slika 91: Škraplje, Podlož.

Foto: Lara Zgonc, april 2016
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6.2.15. ANTROPOGENE OBLIKE
Na območju Loškega polja so opazne antropogene oblike v pokrajini, ki so dediščina preteklega
in recentnega delovanja človeka. Poleg prometnic, naselij, nasipov, mostov in kmetijske izrabe
je na Ulaki ohranjeno obzidje antične naselbine. Tekom poselitve in rasti naselij so se ob strugi
Obrha razvili številni mlini in žage. Nekateri so še delujoči, o obstoju drugih pa pričajo le še
ostanki. Za antropogene posege je bila nekoč ugodna tudi debela plast glinene naplavine na
območju med Podcerkvijo in Danami, kjer so nastali kopi gline. Slednji so danes že poraščeni
s travinjem in se od ostalega dela polja ločijo z izrazito ježo.
Slika 92: Umeten jez na levem bregu Obrha, kjer se je nekoč nahajal mlin.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Slika 93: Območje nekdanjih kopov gline med Danami in Podcerkvijo.

Foto: Lara Zgonc, 2016

Na proučevanem območju smo zabeležili tudi šest peskokopov. Večina od njih je zapuščenih.
Skupina treh peskokopov se nahaja v južnem delu polja med Kozariščami in Podgoro.
Omenjeni peskokopi ležijo na nadmorski višini 580–610 m. Za njihov nastanek so bili ključni
geološka osnova, glavni dolomit, ter niz vzporednih prelomov med Babnim in Loškim poljem.
Glavni dolomit je močno zdrobljen in krušljiv, kar omogoča njegovo izrabo. V okolici
peskokopov se nahajajo zaobljene in mehke reliefne oblike v dolomitu. Enake strukture je tudi
opuščen peskokop v Širokem bregu (584 m) pod Šmaraških hribom (647,3 m).
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Slika 94: Peskokop močno zdrobljenega in krušljivega dolomita pod Kucljem (679 m).

Foto: Lara Zgonc, 2016

Dva peskokopa sta locirana v severnem delu Loškega polja nad naseljem Dane v južnih
pobočjih Devina (787 m) na nadmorski višini 610–650 m. Območje teh peskokopov prav tako
gradijo skladi glavnega dolomita.
Slika 95: Opuščen peskokop v glavnem dolomitu nad Danami, kjer so na površju vidne
manj pretrte plasti dolomita.

Foto: Lara Zgonc, 2016
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7. ZAKLJUČEK
Loško polje je drugo v nizu polj Notranjskega podolja. Po naravnih značilnostih spada med
tipična kraška polja. Polje se je izoblikovalo v značilni dinarski smeri, SZ–JV ob idrijskem
prelomu, ki poteka preko osrednjega dela polja. Za nastanek in razvoj polja sta bila pomembna
še dva manjša preloma v severnem delu polja, ki potekata v smeri SZ–JV in S–J, ter številni
prečno potekajoči manjši prelomi in razpoke. Osrednji del polja je dolomitni, prekriva ga
holocenska naplavina, vzhodni del pa gradi apnenec jurske starosti. Višji, vzpeti robni del polja
gradi apnenec jurske starosti (na vzhodu), jurski dolomit v menjavi z apnencem in apnenec (na
zahodu) ter bituminozen zrnat dolomit (na severu in jugu).
Glede na način pritekanja in odtekanja voda uvrščamo polje med prelivna kraška polja. Obsežno
izvirno območje Loškega polja obsega vzhodni in južni rob polja na stiku apnenca in dolomita.
Glavni dotok vode prihaja iz stalnega kraškega izvira Velikega Obrha v zatrepu pri Vrhniki, ki
ob velikem pretoku daje do 30 m³/s vode. Drugi največji stalni izvir Loškega polja je lociran v
južnem delu polja v zatrepni dolini Malega Obrha. Med stalne izvire Loškega polja uvrščamo
še Dulanji studenec v Podložu, Loški Brežiček in nekatere izvire pri Bajerju. Poleg stalnih
izvirov se v robnih delih Loškega polja nahajajo številni občasni izviri. Med njimi so
najpogostejši bruhalniki, Skadulca 1, izviri v Nartih, vokliški izviri Skadulca 2, izvir Siga,
Podgurski Studenec in Mali Obrh pri gradu Snežnik. Vsi izviri so tektonsko pogojeni. Osrednji
del polja od Starega trga, Nadleska, Kozarišč, Podgore do Vrhnike je obsežna dolomitna
uravnava v glavnem dolomitu in dolomitu jurske starosti na nadmorski višini 580–590 m. Vanjo
sta vrezani strugi Velikega in Malega Obrha. Uravnava je hkrati tudi rečna terasa, na kateri so
locirana od poplav umaknjena naselja Stari trg, Nadlesk, Pudob, Kozarišče, Podgora, Siga, Iga
vas, Viševek in Vrhnika. Površje uravnave je zaradi dolomitne osnove valovito, izrablja se za
travnike in njive. Vode obeh Obrhov odtekajo proti severozahodnemu delu Loškega polja,
vrezane v živoskalno podlago. Le ta je najbolj izrazita v strugi Velikega Obrha, to je med
Vrhniko in Markovcem, kjer se iznad struge dvigajo do 5 m visoke stene živoskalne struge.
Visoke stene živoskalne struge so izrazite tudi pri Malem Obrhu med gradom Snežnik in
Kozariščami. Kontrast izvirnemu delu polja je geomorfološko bolj razčlenjen severozahodni
del polja, kjer se nahajajo obsežne površine s ponikvami, požiralniki in ponorom. Oblikovale
so se v obsežni in obilni holocenski naplavini. Ko vode Obrha prestopijo bregove, začnejo
izginjati v podzemlje v ponikvah med Delci in Retjem, ki se izmenjujejo s požiralniki. Požiralno
območje se nahaja nekoliko navzdol po toku (pod Danami) in doseže končno točko, glavno in
tudi najnižje ležečo jamo Loškega polja, ponorno jamo Golobina. Vanjo se že po nekajdnevnem
deževju stekajo vode, ki nadaljujejo podzemno pot proti Cerkniškemu jezeru. Ob ekstremnih
poplavah se vode razlivajo od Golobine proti zahodu, vznožju Javornikov, kjer smo ugotovili
ponorni zatrep in v katastru jam še ne registrirano jamo. Stari vhod v jamo Golobina je hkrati
udornica v zgodnji razvojni fazi, katere nastanek je vezan na idrijski prelom. Nekoliko
severneje od nje nad Škriljami smo ugotovili udornico starejše razvojne faze, ki že prehaja v
obliko korozijske vrtače. Na območju med Vrhniko in Markovcem, Podcerkvijo in Danami ter
nad Škriljami smo ugotovili terasast relief v nadmorskih višinah med 585 in 600 m.
Za kraška polja značilen višji sklenjen obod predstavljajo kopasti vrhovi v nadmorskih višinah
med 640 in 1140 m. Razlike v višinah so nastale zaradi razlike v tektonskem dviganju,
odpornosti kamnin, apnenca in dolomita, korozije in mehanskega preperevanja. Kopasti vrhovi
Nadleški hrib (642 m), Ulaka (683 m), Križni vrh (691 m), Grič (669 m), Pusti grad (698 m),
Mali Vrhek (652 m) in predvsem Šmaraški hrib (647 m) nakazujejo prehod v samostojno
geomorfno obliko, to je osamelec oziroma hum, in so tektonsko dvignjeni nad dnom polja.
Medtem se v višinah nad 800 m nahajajo vrhovi, ki so ostanek nekdanje uravnave. Na območju
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kopastih vzpetin se matična podlaga pojavlja na površju. Zaslediti je mogoče razčlenjeno
površje, kjer so vidni skladi apnenca in škraplje. Škrapljasto površje je najizrazitejše v zaledju
polsuhe doline Podlož, zatrepne doline Lož ter ostalih zatrepnih dolin in zatrepov v vzhodnem
in južnem delu polja. Območja z matično podlago na površju so izpostavljena procesu korozije,
kjer so nastale ostale drobne skalne oblike, kot so žlebiči in škavnice.
Pojavnost vrtač je vezana na kopaste vrhove in njihove vmesne prehode, kjer je gostota vrtač
največja. Vrtače smo zabeležili tudi v vzhodnem delu dna polja. Prevladujejo skledasto
oblikovane vrtače s prevlado daljše osi. Najbolj vrtačasto površje je med Kopavnikom, Ulako
in Nadleškim hribom, in sicer kljub temu, da območje gradi jurski dolomit. Veliko število vrtač
je tudi v zaledju zatrepnih dolin. Skoraj brez vrtač je dolomitno območje pod Racno goro in
jugozahodni robni pas polja. Vzdolž celotnega obrobja Loškega polja se pojavlja prevotljeno
površje z jamami in brezni. Izvirne jame se nahajajo v severnem, vzhodnem in južnem delu
polja (najpomembnejši sta Mrzla jama pri Ložu in jama Skadulca), medtem ko se ponorna jama
Golobina nahaja v severozahodnem delu polja. V coni navpičnega prenikanja vode smo
ugotovili številna brezna, značilna predvsem za severni in severozahodni del polja. Med
pomembnejšimi brezni moramo omeniti Levi in Desni požiralnik Obrha, ki se nahajata v umetni
strugi Obrha pod Škriljami.
Na prehodu dna polja v vzpeto obrobje smo ugotovili geomorfne oblike, značilne za kontaktni
kras, zatrepne doline in zatrepe. Razvile so se na stiku prepustnega jurskega apnenca in
manjprepustnega dolomita jurske starosti. Na proučevanem območju se zatrepne doline
pojavljajo od severnega, vzhodnega do južnega obrobja polja. Skupno smo ugotovili pet
zatrepnih dolin in tri zatrepe. Zatrepnim dolinam in zatrepom Loškega polja je skupno, da je
njihov nastanek vezan na prelome, ki obenem usmerjajo razvoj jam v zaledju ter lego izvirov v
zatrepih. Zatrepi in zatrepne doline se nahajajo na približno enakih nadmorskih višinah, to je
okrog 600 m nad morjem. Največja zatrepna dolina se je oblikovala v severnem delu polja pri
Ložu. Z geomorfološkega vidika je zanimiva tudi detritična zatrepna dolina Malega Obrha.
Fluviokraške oblike se pojavljajo v severnem in južnem delu polja. Na prehodu iz jurskega
dolomita v holocensko naplavino polja so se v robnih delih polja razvili dolci. Dolci na robu
polsuhe doline Podlož potekajo v smereh S–J, J–S, Z–V. Podobnih smeri so tudi dolci v južnem
delu polja (J–S, SV–JZ, V–Z) na območju okrog Podgore. Največja dolca v tem delu polja se
iztekata v suho dolino pod Vrhom, nad njima pa se nahajata erozijska jarka. Erozijski jarki so
nastali tudi v strmih dolomitnih vzhodnih pobočjih Javornikov. Razvoj omenjenih dolin,
polsuhe doline v Podložu in suhe doline pod Vrhom je vezan na prelome in dolomitno podlago.
Obe dolini sta najverjetneje ostanek predkraške Ljubljanice, ki je preko dolin tekla površinsko,
s tektoniko in zakrasevanjem pa se je prestavila v podzemlje.
Dediščina preteklega in recentnega delovanja človeka v pokrajini so antropogene oblike. Poleg
prometnic, naselij, nasipov, mostov in kmetijske izrabe smo na površju ugotovili peskokope v
glavnem dolomitu pri Podgori, Šmarati in nad Danami. V letih med 1901 in 1906 je bil po
Putickovem regulacijskem načrtu skopan umeten kanal in umeten rov v Golobino z namenom
omejitve obsega in trajanja poplav na Loškem polju. Poplave so namreč pred posegom večkrat
ogrožale naselja v bližini, to so Dane, Podcerkev in Nadlesk. Za antropogene posege je bila
nekoč ugodna tudi debela plast glinene naplavine na območju med Podcerkvijo in Danami, kjer
so nastali kopi gline. Danes se ti kopi odražajo kot poglobitev v rečni terasi, ki jo prerašča
travinje.
Z diplomskih delom smo dosegli osnovni namen, to je podati celostno geomorfološko podobo
Loškega polja. Na podlagi terenskega dela in razpoložljive literature, virov ter kartografskega
materiala smo na Loškem polju ugotovili tipične kraške oblike, oblike kontaktnega krasa in
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fluviokraške oblike, ki smo jih tudi kartografsko prikazali. V prihodnjih raziskovanjih in
proučevanjih Loškega polja bi bilo zanimivo podrobnejše obravnavati posamezne geomorfne
oblike, na primer zatrepne doline in zatrepe. Še vedno nam niso popolnoma znane podzemne
smeri pritekanja in raztekanja voda na polje oziroma s polja. Obravnave so potrebne tudi
uravnave v obodu polja, na katerih se nahajajo naselja Knežja Njiva, Gornje Poljane, Klance in
območje Jermendola, ki niso bile vključene v to diplomsko delo.
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8. SUMARRY
The Lož Polje is the second polje in a series of karst poljes of the Notranjska valley. In terms
of natural characteristics, the Lož Polje belongs to typical karst poljes. It has been shaped in a
typical Dinaric direction, NW-SE, along the Idrija Fault running across the central part of the
polje. The creation and development of the polje have been characterized by two other smaller
faults in the northern part of the polje, running NW-SE and N-S, and a number of smaller
transverse faults and cracks. The central part of the polje is made of dolomite, which is covered
by Holocene alluvium, while the eastern part is made of limestone from the Jurassic period.
The higher part at the edge of the polje is made of Jurassic limestone (in the east), a combination
of Jurassic dolomite and limestone and limestone alone (in the west), and bituminous grainy
dolomite (in the north and south).
In terms of how water flows in and out, the polje belongs to a spring-and-sinkhole karst polje.
A vast spring area of the Lož Polje includes the eastern and southern edges of the polje, where
limestone and dolomite meet. The main water inflow comes from a permanent karst spring
called Veliki Obrh at a head wall near Vrhnika, which provides up to 30 m³/s of water during a
large water flow. The second largest permanent spring of the Lož Polje is located in the southern
part of the polje, in a pocket valley of Mali Obrh. The permanent springs of the Lož Polje also
include Dulanji Studenec in Podlož, Lož Brežiček Creek and some springs around Bajer. In
addition to permanent springs, there are a number of temporal springs in the peripheral parts of
the Lož Polje. The most common among them are karst fountains Skadulca 1, springs in Narti,
Vaucluse-like spring Skadulca 2, Siga, Podgurski Studenec, and Mali Obrh at Snežnik Castle.
All springs are tectonically conditioned. The central part of the polje, from Stari Trg, Nadlesk,
Kozarišče and Podgora to Vrhnika, is a large dolomite plain, mainly made of dolomite and
Jurassic dolomite, at an elevation of 580–590m. The beds of the Veliki Obrh and Mali Obrh
streams are cut into the plain. The plain is also a river terrace, where the settlements of Stari
Trg, Nadlesk, Pudob, Kozarišče, Podgora, Siga, Iga vas, Viševek and Vrhnika are located, away
from flood areas. Due to the dolomite ground, the surface of the plain is wavy and used for
meadows and tilled fields. Both the Veliki Obrh and Mali Obrh streams flow toward the
northwestern part of the Lož Polje, cut into a solid rock surface. This is most pronounced in the
Veliki Obrh bed, between Vrhnika and Markovec, where up to 5m high solid rock walls rise
above the bed. High solid rock walls are also characteristic of the Mali Obrh bed, between
Snežnik Castle and Kozarišče. A contrast to the spring part of the polje presents the
geomorphologically more segmented northeastern part of the polje, where large areas with
swallets, sinkholes and a ponor are located. These areas have formed in a large-scale Holocene
alluvial. When the waters of Obrh overflow the banks, they start to disappear underground into
swallets and sinkholes between Delci and Retje. The area with sinkholes is located slightly
down the stream (under Dane) and reaches its endpoint, the main and the lowest lying cave of
the Lož Polje, the Golobina sinkhole water cave. After only a few days of rain, streams flow
into the cave and continue their underground way toward Lake Cerknica. In times of severe
floods, waters move from Golobina toward west, toward the foot of Javornik Hills, where an
oversteepened wall above a sinkhole and a cave not yet registered in the Slovenian Cave
Registry are found. The original entrance into the Golobina sinkhole cave is also a collapse
doline at an early developmental stage, whose creation is connected to the Idrija Fault. Slightly
to the north, above Škrilje, a collapse doline at an earlier developmental stage is found, which
has already been transforming into a corrosion doline. In the area between Vrhnika and
Markovec, Podcerkev and Dane, and above Škrilje, a terraced terrain at an elevation between
585 and 600m is found.

83

A high closed rim, characteristic of karst poljes, comprises rounded hill tops at an elevation
between 640m and 1140m. The differences in elevation are a result of differences in tectonic
rising, resistance of rocks, limestone and dolomite, corrosion and mechanical weathering.
Rounded tops, the Nadlesk Hill (642m), Ulaka (683m), Križni Vrh (691m), Grič (669m), Lož
Castle (698m), Mali Vrhek (652m), and particularly the Šmarata Hill (647m), indicate a
transition to an independent geomorphic feature known as an isolated rock hill or an inselberg,
and are tectonically elevated above the bottom of the polje. At an elevation above 800m, there
are hill tops, which are a reminiscent of the former plain. In the area of rounded hills the original
ground is seen on the surface. A segmented surface with layers of limestone and grikes can be
found. The surface with grikes is most pronounced in the hinterland of the Podlož semi-dry
valley, the Lož pocket valley, and other pocket valleys and head walls in the eastern and
southern parts of the polje. The areas with the original ground on the surface are exposed to
corrosion, which has led to the creation of other tiny rock features, such as solution runnels,
and solution pans.
The incidence of dolines is connected to rounded hill tops and their intermediate passages,
where the density of dolines is the highest. Dolines are also found in the eastern part of the
bottom of the polje. Pot-shaped dolines with a predominance of the longer axis are predominant.
The area with the largest number of dolines is between Kopavnik, Ulaka and the Nadlesk Hill,
even though it is made of Jurassic dolomite. A large number of dolines is also in the hinterland
of pocket valleys. Almost no doline is found in the dolomite area under Mount Race (slv. Racna
gora) and the southwest edge of the polje. In the area along the edges of the Lož Polje, numerous
caves and shafts are found. Spring caves are found in the northern, eastern and southern parts
of the polje (the most important are Cold Cave (slv. Mrzla jama) near Lož and Skadulca Cave),
while Golobina sinkhole water cave is located in the northwestern part of the polje. In the area
where water seeps vertically, a number of shafts were found, particularly in the northern and
northwestern parts of the polje. Among the most important shafts are the Left and Right
Sinkholes of Obrh, located in the artificial part of Obrh bed under Škrilje.
In the area where the bottom of the polje passes into a higher edge, we identified geomorphic
forms typical of contact karst, such as pocket valleys and head walls. These landforms have
developed where permeable Jurassic limestone and less permeable Jurassic dolomite meet. In
the study area, pocket valleys are found from the northern and eastern to the southern edges of
the polje. In total, five pocket valleys and three head walls have been identified. What pocket
valleys and head walls in the Lož Polje have in common is that their creation is connected to
faults, which also impact the development of caves in the hinterland and the location of springs
in head walls. Pocket valleys and head walls are found at approximately the same elevation,
about 600 meters above sea level. The largest pocket valley has been formed in the northern
part of the polje, in the vicinity of Lož. From the geomorphologic point of view, detritic pocket
valley of Mali Obrh is interesting too.
Fluviokarst landforms are found in the northern and southern parts of the polje. Small valleys
or dells have developed in the areas where Jurassic dolomite passes into Holocene alluvium.
The dells on the edge of the Podlož semi-dry valley run in the directions N-S, S-N, and W-E.
In the southern part of the polje, in the area around Podgora, the dells run in similar directions
(S-N, NE-SW, E-W). The largest dells in this part of the polje run into a dry valley under Vrh,
and two erosion gullies are located above the dells. Erosion gullies have also developed in
dolomite steep eastern slopes of the Javornik Hills. The development of the mentioned valleys,
the semi-dry valley in Podlož and the dry valley under Vrh, is linked to faults and dolomite.
Both valleys are most likely residue of the pre-karst Ljubljanica River, which once flew across
valleys on the surface but then moved underground due to tectonics and karstification.
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The heritage of the former and recent human activities in the landscape are anthropogenic
features. Beside roads, settlements, embankments, bridges, and agricultural use, we also
identified sand pits on the surface in the main dolomite area near Podgora and Šmarata, and
above Dane. Between 1901 and 1906, an artificial channel and an artificial tunnel were dug into
the Golobina sinkhole according to Putick's regulation plan in order to limit the extent and
duration of floods in the Lož Polje, since floods had often threatened near-by villages of Dane,
Podcerkev and Nadlesk. A thick layer of soft clay deposits in the area between Podcerkev and
Dane was once beneficial for anthropogenic activities. Today, the accumulation of clay is seen
in deepening of the river terrace, overgrown with grass.
This Bachelor's thesis achieved its purpose, which was to present a comprehensive
geomorphologic character of the Lož Polje. On the basis of field work, available literature and
sources, and cartographic material, typical karst landforms, contact karst and fluviokarst
landforms has been identified and cartographically shown. In further research of the Lož Polje,
it would be interesting to study individual geomorphic landforms in detail, for example
individual pocket valleys and head walls. Underground directions of inflow and outflow waters
are still not fully known. Moreover, the plains on the edges of the polje, where the settlements
of Knežja Njiva, Gornje Poljane and Klance, and the area of Jermendol are found, were not
included into this study and should be a subject of further research.
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