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REKA TEMENICA: GEOMORFOLOŠKA IN HIDROLOŠKA ANALIZA
Izvleček: Diplomska naloga obravnava fizičnogeografske značilnosti reke Temenice, s
posebnim poudarkom na geomorfoloških in hidroloških oblikah ter procesih. Osrednji del
naloge prikazuje geološke, geomorfološke, speleološke in pedološke značilnosti Temeniškega
podolja ter predstavlja razvoj porečja Temenice, potek rečnega toka, podzemne vodne zveze,
režim poniranja, značilnosti pretokov in poglavitne kemijsko-fizikalne lastnosti vode. Prikazani
so tudi rezultati inventarizacije ponorov Temenice skupaj z ustreznim kartografskim
pregledom. Pri izdelavi naloge so bile uporabljene kabinetne in terenske metode proučevanja.
Ob uporabi terenskih metod dela je bilo v slepi dolini pri Ponikvah inventariziranih 43 in v slepi
dolini pod Vrhovim 44 ponorov.
Ključne besede: fizična geografija, geomorfološko kartiranje, ponori, Temenica, Temeniško
podolje
THE TEMENICA RIVER: GEOMORPHOLOGICAL AND HYDROLOGICAL
ANALYSIS
Abstract: This diploma thesis deals with physio-geographical characteristics of the river
Temenica, with the emphasis on geomorphological and hydrological landforms and processes.
The main part of the work presents geological, geomorphological, speleological and
pedological characteristics of the Temenica Lowland, and shows the development of the
Temenica river basin, course of the river flow, underground water connections, sinking regime,
discharge characteristics, and the main chemical and physical water characteristics. We have
also presented the results of making an inventory list of the Temenica ponors, together with a
corresponding cartographic overview. While writing the thesis we used non-field (cabinet) and
field methods of research. During the field research at blind valley near the village Ponikve, 43
ponors were documented, and at blind valley below the village Vrhovo, 44.
Key words: physical geography, geomorphological survey, ponors, the Temenica River, the
Temenica Lowland
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1. UVOD
V Sloveniji pokrivata apneniški in dolomitni kras približno 9000 km2 oz. 44 % državnega
ozemlja. Kraško površje na prehodu visokih dinarskih planot v Posavsko hribovje in gričevnat
svet obpanonskih pokrajin predstavlja nizki dolenjski kras (Ogrin, Plut, 2009). K slednjemu
spada tudi reka Temenica, ki je tipičen primer ponikalnice in največji tovrstni vodotok na
Dolenjskem (Novak, 1994; Zijalo, 2016).
Temenica izvira na južnih pobočjih Posavskega hribovja pri naselju Javorje južno od Litije. V
zgornjem toku teče po Temeniški dolini in pri Ponikvah prvič ponikne (Melik, 1959). V
monografiji Slovenija – pokrajine in ljudje (1998) je dolina zgornje Temenice opisana kot
najdaljša slovenska slepa dolina, čeprav je po Gamsu (1962c) od nje daljša slepa dolina Reke
(Vremska dolina). Temenica ponovno izvira v zatrepni dolini Zijalo, prečka Mirnopeško kraško
dolino in drugič ponikne pod Vrhovim. Še tretjič se reka pojavi na površju v zatrepni dolini
Luknja, zdaj z imenom Prečna; v spodnjem toku se pretaka po Prečenski kotlinici in se kot levi
pritok izliva v Krko (Ladišić, 1982; Gams, 2004). Pokrajina ob Temenici je v literaturi označena
kot Temeniško podolje (Slovenija, 1998; Knez in sod., 2007). Celoten površinski tok reke je
dolg okoli 42 km (izračunano na podlagi dolžine vodnih teles VT Temenica 1, VT Temenica 2
in VT Prečna (Geoportal ARSO, 2016)).
V pričujoči diplomski nalogi bomo znotraj prostorskega okvira dolenjskega krasa predstavili
geomorfološke in hidrološke značilnosti reke Temenice in Temeniškega podolja.
Pri dosedanjem preučevanju slovenskega krasa je imela Dolenjska pogosto obroben pomen,
zanimanje zanjo pa se je sicer povečalo ob iskanju vodooskrbnih virov in gradnji avtoceste
(Kranjc, 1990; Gams, 2004). Geografska obravnava Temenice in pokrajine ob njej je zato
smiselna kot prispevek k poznavanju morfoloških in hidroloških značilnosti dolenjskega krasa,
rezultati takšnega dela pa so lahko uporabni na pedagoškem področju ter tudi pri zagotavljanju
poplavne varnosti ali razvijanju turizma.
1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA TER DELOVNE HIPOTEZE
Namen diplomske naloge je izdelati sistematičen opis fizičnogeografskih značilnosti reke
Temenice, s posebnim poudarkom na geomorfoloških in hidroloških oblikah ter procesih.
Za izpolnitev namena diplomske naloge so bili postavljeni naslednji cilji:
 analizirati literaturo in vire, povezane s Temenico in Temeniškim podoljem;
 umestiti Temenico v prostor Slovenije in orisati osnovne geografske značilnosti regij, v
katerih se reka nahaja;
 opisati geološke, geomorfološke, speleološke in pedološke značilnosti Temeniškega
podolja;
 predstaviti razvoj porečja Temenice, potek rečnega toka, podzemne vodne zveze, režim
poniranja, značilnosti pretokov in poglavitne kemijsko-fizikalne lastnosti vode;
 orisati nekatere oblike gospodarske rabe Temenice in Temeniškega podolja ter njun
naravovarstveni pomen;
 inventarizirati ponore Temenice in izdelati kartografski pregled ponorov.
Termin »ponor« je bil pri izdelavi naloge arbitrarno uporabljen kot delovni strokovni izraz za
vsako obliko poniranja sklenjenega površinskega vodnega toka v kraško podzemlje. Tudi Gams
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(2004) v krasolovnem slovarju v monografiji o slovenskem krasu široko definira ponor kot
mesto, kjer sklenjeni vodni tok izginja v podzemlje.
Prostor, kjer je potekala inventarizacija ponorov Temenice, smo opredelili kot ponorno
območje v slepi dolini pri Ponikvah ter ponorno območje v slepi dolini pod Vrhovim.
Na podlagi uporabljene literature in predhodnega pregleda terena smo pred začetkom izdelave
diplomske naloge postavili dve delovni hipotezi:
 ponorov Temenice v slepi dolini pri Ponikvah in slepi dolini pod Vrhovim je več, kot
jih je bilo prikazanih na dosedanjih kartografskih pregledih (glej 2. poglavje);
 ponori so aktivni ob različnih hidroloških razmerah (pretokih in vodostajih Temenice),
vse pa vsaj občasno doseže površinski vodni tok.
1.2. METODE DELA IN STRUKTURA NALOGE
Pri izdelavi diplomske naloge so bile uporabljene kabinetne in terenske metode proučevanja.
Uporabljene so bile naslednje metode:
 analiza vsebine (identifikacija ustreznih kvantitativnih in kvalitativnih podatkov ter
njihovo strukturiranje v zaključno ugotovitev);
 deskriptivna metoda (opisovanja dejstev, odnosov in procesov brez vzročnega
razlaganja);
 eksplikativna metoda (opisovanje in vzročno razlaganje);
 komparativna metoda (primerjanja dejstev, odnosov in procesov z namenom odkrivanja
podobnosti in razlik);
 metoda opazovanja (neposredno spoznavanje pojavov in procesov ter odnosov in
povezanosti med njimi).
Delo se je začelo z zbiranjem in selekcijo ter analizo literature in virov. Gradivo, ki je povezano
z obravnavano temo, je bilo pridobljeno predvsem v specialni knjižnici Oddelka za geografijo
ljubljanske Filozofske fakultete pa tudi v splošnih knjižnicah – Mestni knjižnici Ljubljana in
Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. Del literature in virov je dostopen na spletu.
V okviru slovenskega krasoslovja sta bila Temenica in Temeniško podolje obravnavana v
razmeroma majhnem obsegu. Omeniti moramo članka Značilnosti pretakanja voda v kraškem
zaledju Temenice (Kogovšek, Petrič, 1998) ter Nastanek in razvoj krasa med požiralniki
Temenice in izvirom Zijalo (Car, Car, Janež, 2007) pa tudi prispevek o krasoslovnih raziskavah
v povezavi z gradnjo avtocestnega pododseka Ponikve–Hrastje (Knez in sod., 2007). Še nekaj
drugih prispevkov in poročil je bilo objavljenih v publikacijah Jamarskega kluba Novo mesto.
Podatki, ki nas zanimajo, se sicer največkrat nahajajo v splošnih geografskih pregledih ali
strokovnih monografijah in člankih, v katerih je tema izpostavljena zgolj posredno; npr.
Posavska Slovenija (Melik, 1959), Slepe doline v Sloveniji (Gams, 1962c), Slovenija –
pokrajine in ljudje (1998), Kras v Sloveniji v prostoru in času (Gams, 2004) itd.
Pri delu sta bili uporabljeni spletni prostorski aplikaciji Agencije Republike Slovenije za okolje
(ARSO), in sicer Atlas voda in Atlas okolja. Z omenjenima aplikacijama smo dostopali do
kartografskega gradiva (pregledna karta 1:250 000, topografska karta 1:25 000, temeljni
topografski načrt 1:5000), digitalnega ortofota 1:5000, podrobnega senčenja terena (Lidar
senčenje) ter podatkov o osnovnih vodarsko-prostorskih enotah, monitoringu na področju voda,
varstvu voda, rabi voda, zavarovanih območjih in prometni infrastrukturi.
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Pri izdelavi pregleda geoloških značilnosti obravnavanega območja smo uporabili Osnovno
geološko karto 1:100 000 s pripadajočim tolmačem. Podatke o speleoloških značilnostih
območja smo pridobili iz Katastra jam Jamarske zveze Slovenije, podatke o pedoloških
značilnostih pa s strani Kmetijskega inštituta Slovenije oz. spletnega portala eTLA. Hidrološke
in meteorološke podatke ter informacije s področja kakovosti voda smo pridobili iz ARSO-vih
spletnih arhivov oz. pregledovalnikov.
Analizi izbrane literature in virov je sledilo delo na terenu oz. inventarizacija ponorov, temu pa
sinteza zbranih podatkov v zaključno celoto, izdelava kartografskega pregleda ponorov ter
izpeljava ključnih ugotovitev.
Inventarizacija ponorov je bila opravljena na podlagi terenskega dela, in sicer opazovanja
morfologije terena oz. prepoznavanja naslednjih pojavov:
 evidentnih mest vtoka vode v kraško podzemlje (aktivnih ponorov);
 evidentnih odprtin v površju;
 konkavnih površinskih reliefnih oblik (kotanj);
 morfoloških sprememb v rečni strugi in bregu.
V primerih neaktivnih ponorov je bila dodaten indikator navzočnost plavja in sedimentov v
dnih in na obrobjih morfoloških oblik, kar kaže na pritok vode in hkrati vodostaj reke.
Ponorom je bila določena lokacija z uporabo predhodno pripravljenih terenskih kart, ki so
vključevale TTN 1:5000, digitalni ortofoto (posnetki iz leta 2006, pridobljeni s strani Geodetske
uprave Republike Slovenije) in podatke iz Katastra jam. Ob geolociranju so bili ponori tudi
fotografsko dokumentirani.
Podatki, pridobljeni s terenskim delom, so bili preneseni v GIS programsko okolje ARCMap
10.3 in prikazani ob uporabi razpoložljivih Lidar podatkov oz. lidarskega digitalnega modela
reliefa (1x1 m) (eVode – Lidar, 2016). Po Triglav Čekada (2011) namreč lahko z zračnim
laserskim skeniranjem preučujemo tudi površinske kraške oblike (kraške kotanje, vhode v jame
in brezna …).
V prvem delu diplomske naloge so povzete dosedanje raziskave v povezavi s Temenico (2.
poglavje) ter predstavljeni tipi krasa, kraški hidrološki objekti in velike površinske kraške
geomorfološke oblike, ki so značilni za obravnavano območje (3. poglavje). Sledi umestitev
Temenice v prostor Slovenije z orisom osnovnih geografskih značilnosti regij, ki jih reka prečka
(4. poglavje). V drugem delu naloge so opisane fizičnogeografske značilnosti Temeniškega
podolja (geološke, geomorfološke, speleološke in pedološke lastnosti – 5. poglavje), prikazane
hidrogeografske značilnosti Temenice (razvoj porečja, potek rečnega toka, podzemne vodne
zveze, režim poniranja, značilnosti pretokov in poglavitne kemijsko-fizikalne lastnosti vode –
6. poglavje) ter orisane nekatere oblike gospodarske rabe Temenice in Temeniškega podolja (7.
poglavje), skupaj z njunim naravovarstvenim pomenom (8. poglavje). V tretjem delu sledijo
izsledki inventarizacije ponorov, predstavljeni v obliki kartografskega pregleda in s
fotografskim gradivom (9. poglavje).
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Slika 1: Poniranje Temenice v jamo Rupa 1 (k. š. 2365) pri Ponikvah

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
(K. š. / kat. št. – katastrska številka.)
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2. POVZETEK DOSEDANJIH RAZISKAV V POVEZAVI S
TEMENICO
Na Temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 (1976; 1980; listi Novo mesto-2, 3 in 24)
so v slepi dolini pri Ponikvah vrisani štirje ponori; vsi so locirani še pred začetkom občasno
aktivne struge Temenice, ki poteka po dolini. Na območju slepe doline pod Vrhovim je vrisanih
13 ponorov. V uporabljeni literaturi, objavljeni do leta 2007, nismo zasledili sistematične
inventarizacije – omenja se le, da je ponorov več oz. da so številni (Melik, 1959; Novak, 1960;
Ladišić, 1982; Kogovšek, Petrič, 1998; Gams, 2004; Gabrovec, Topole, 2006). Leta 2007 je
bila izvedena interdisciplinarna študija za potrebe pridobivanja soglasij in dovoljenj za širitev
kamnoloma Vrhpeč. Študija je vključevala obravnavo litološke in strukturne zgradbe slepe
doline pri Ponikvah in njenega obrobja ter hidrogeoloških značilnosti in zakraselosti območja;
pri tem je bilo inventariziranih 25 ponorov (karta 4 v poglavju 5.2.1.1.) (Car, Car, Janež, 2007).
(Izsledki omenjene študije so bili objavljeni septembra 2007 v zborniku Dolenjski kras 5,
medtem ko je bilo naše prvo terensko delo opravljeno julija istega leta.) Na prikazu podzemnih
vodnih zvez v zaledju Temenice oz. Prečne (karta 7 v poglavju 6.3.), ki je bil prvotno objavljen
v zborniku Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest (prispevek Kneza in sod.,
2007), je v slepi dolini pri Ponikvah označenih 11 ponorov in v slepi dolini pod Vrhovim 6
ponorov.
Do sedaj sta bili izvedeni dve sledenji podzemnih tokov Temenice. Avgusta 1994 je bil
opravljen sledilni poskus v sklopu inventarizacije Temenice pod vodstvom Zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto. S tem sledenjem je bila neposredno dokazana
povezava med Lukovškim potokom in Zijalom oz. Mirnopeško dolino ter med sledjo in Luknjo
(Prečensko kotlinico) (Novak, 1994; Hudoklin, 1995; Kogovšek, Petrič, 1998). Leta 2002 je
bila v kamnolomu Vrhpeč izdelana kaptažna vrtina KVP-1/02, s katero sta bili ugotovljeni
litološka zgradba in gladina podzemne vode pod kamnolom. Sledilni poskus z injiciranjem
barvila v vrtino je potrdil povezavo z Zijalom (Car, Car, Janež, 2007). Sledenje Temenice med
ponori pri Ponikvah in Zijalom še ni bilo izvedeno, vendar je glede na morfologijo ter položaj
ponorov in izvirov podzemna povezava zelo verjetna (Knez in sod. 2007).
Analize trdote vode v Temenici so bile opravljene v letih 1961 (Gams, 1962b; Gams, 1962c) in
1980 (Ladišić, 1982). Marca 1998 je bila izdelana predhodna študija o vplivu načrtovanega
avtocestnega odseka od Trebnjega do Hrastja na kraške vode (Kogovšek, Petrič, 1998). ARSO
meri pretok in vodostaj Temenice na vodomernih postajah Rožni Vrh v Temeniški dolini in
Prečna v Prečenski kotlinici. Na vodomerni postaji Prečna potekajo tudi meritve temperature
vode (Arhiv hidroloških podatkov, 2016). Monitoring kakovosti vode se izvaja na odvzemnih
mestih pri Grmu v Temeniški dolini, Dolenjem Podborštu v Mirnopeški dolini in Prečni (Atlas
voda, 2016).
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3. KRAŠKO POVRŠJE IN KRAŠKA HIDROLOGIJA
V naslednjem poglavju bomo predstavili tipe krasa, kraške hidrološke objekte in velike
površinske kraške geomorfološke oblike, ki so značilni za obravnavano območje.
3.1. TIPI KRASA
Za Temeniško podolje so značilni trije tipi krasa, in sicer:
 glede na prevladujoče morfogenetske procese – kontaktni kras in fluviokras;
 glede na globino – plitvi kras (Knez in sod., 2007).
Kontaktni kras je območje, kjer se prepletajo procesi fluvialnega in kraškega geomorfnega
sistema na stiku kraških (prepustnih) in nekraških (vodno neprepustnih) kamnin. V kras sega
fluvialno preoblikovanje, pri čemer nastanejo površinske oblike, ki niso značilne niti za
fluvialni niti za kraški geomorfni sistem, temveč so rezultat součinkovanja obeh. Alogeni tokovi
vplivajo na kras s količino vode, rečnimi režimi in naplavinami. Poznamo izvirni in ponorni tip
kontaktnega krasa; slednji je v Sloveniji najpogostejši. Površinske kraške oblike, značilne za
kontaktni kras, so slepe in zatrepne doline (Stepišnik, 2011).
Fluviokras je opredeljen kot površje na karbonatnih kamninah, oblikovano s kombiniranim
delovanjem fluvialnih procesov na površju in kraških v podzemlju – površinske reke so
preoblikovale površje, del vode pa odteka kraško. Takšna oblika krasa se pojavlja, kadar zaradi
majhnega hidravličnega gradienta vse površinske vode ne odtekajo vertikalno v kras, ampak
delno ostanejo na površju. V Sloveniji in na dinarskem krasu se fluviokras najpogosteje pojavlja
na dolomitu. Pomemben proces njegovega oblikovanja je raztapljanje, večina vod pa odteka
podzemno. Hkrati se na površju pojavlja tudi erozija, ki oblikuje značilen fluvialni dolinastoslemenast relief (Stepišnik, 2011).
Plitvi kras je območje s plitvo cono vertikalnega pretakanja padavinske vode oz. območje z
majhno vertikalno razdaljo med površjem in gladino podzemne vode (piezometričnim
nivojem). Dna večjih kotanj segajo do neprepustne kamnine ali do gladine podzemne vode
(Stepišnik, 2011).
Slika 2: Plitvi kras

Vir: Gams, 2004
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3.2. KRAŠKI HIDROLOŠKI OBJEKTI
3.2.1. Ponikalnica
Ponikalnica ali ponornica je vodni tok, ki ponikne v kraško podzemlje (Gams, Kunaver,
Radinja, 1973). Če vode pritekajo iz nekraškega ozemlja in samo prečkajo kras, govorimo o
alohtonih ali alogenih tokovih (Gams, 2004). Napajanje kraškega vodonosnika, ki vključuje
koncentrirane načine dotoka vode do freatične cone, to je predvsem ponikalnice iz nekraških
območij, imenujemo posredno (sekundarno ali alogeno) napajanje. Kraška območja, za katera
je značilno napajanje predvsem z alogenimi tokovi, označujemo kot pretočni kras (Stepišnik,
2011). Najbolj znana slovenska ponikalnica je Ljubljanica, ki večkrat ponikne in ponovno izvira
(Senegačnik, 2012).
3.2.2. Mesta napajanja kraškega vodonosnika
Za mesta alogenega napajanja kraškega vodonosnika poznamo v slovenščini tri osnovne izraze:
ponor, požiralnik in ponikev. Avtorji slovenskega krasoslovnega strokovnega izrazja so rabo
navedenih terminov priporočili arbitrarno (Gams, 2004). Slovenska kraška terminologija
(1973) jih definira na sledeč način:
 ponor – večja vodoravna odprtina (jama), v katero teče potok ali reka;
 požiralnik – špranja ali brezno v skalnem koritu, ki požira vodo;
 ponikev – ponikanje vodnega toka v odprtino, večinoma prekrito z naplavino (Gams,
Kunaver, Radinja, 1973).
Slika 3: Ponikev v slepi dolini Ponikva

Avtor: Gams Ivan (Gams, 2004)
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Ponori se največkrat nahajajo na območju kontaktnega krasa, kjer v podzemlje odtekajo večje
kraške reke. Največji primer ponora na slovenskem krasu je ponor Reke v Škocjanske jame.
Požiralniki so najpogostejši v strugah kraških rek. Ponikve večinoma najdemo na nizkih robnih
delih krasa, kamor priteka voda z večjimi količinami alohtonega materiala. Naplavina prekrije
kraško površje, voda pa v podzemlje največkrat odteka v številnih razpršenih ponikvah.
Najpogostejše so v dneh kraških polj in slepih dolin (Stepišnik, 2011).
Lokalno prebivalstvo na obravnavanem območju za mesta, kjer površinska voda ponira v
kraško podzemlje, uporablja izraz rupe (Gabrovec, Topole, 2006).
Omenimo lahko še katavotron. To je navpični ponor v živi skali, umetno razširjen in urejen ter
po potrebi obzidan in opremljen z mrežo proti plavju. Osnovni namen katavotronov je
povečanje odtoka s kraškega površja ter s tem zmanjševanje in preprečevanje poplav. Na
slovenskem krasu jih je bilo največ urejenih konec 19. in v začetku 20. stol., najbolj znane pa
so Putickove štirne na Planinskem polju (Stepišnik, 2011).
Slika 4: Putickove štirne

Avtor: Gams Ivan (Gams, 2004)

3.2.3. Mesta praznjenja kraškega vodonosnika
Vsak naravni iztok kraške vode na površje se imenuje kraški izvir. Delimo jih glede na:
 stalnost pritokov (stalni in občasni izviri);
 položaj vodonosnih plasti (prosti in zajezeni izviri);
 vodnatost in način izviranja (npr. obrh, kropa, prelivni izvir) (Stepišnik, 2011).
Glede na stalnost pritokov ločimo stalne in občasne izvire. Stalni izviri so navadno izdatnejši
izviri, skozi katere se prazni večji del kraškega vodonosnika. Občasni izviri ali bruhalniki
običajno ležijo višje od stalnih izvirov in delujejo ob visokih vodostajih. Primera občasnih
izvirov na Slovenskem sta Škratovka na Planinskem polju in Govic nad Bohinjskim jezerom
(Stepišnik, 2011).
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Po položaju vodonosnih plasti ločujemo proste in zajezene izvire. Prosti izviri se pojavljajo na
kraških pobočjih nad dolinskim dnom. Najpogosteje so to mesta praznjenja vodonosnika
vadozne cone. Vode izvirajo pod vplivom gravitacije. Na slovenskem krasu so prosti izviri
pogosti na pobočjih alpskih dolin (izviri Soče, Boke, Savice in Govica, tudi izvir Hublja pod
Trnovskim gozdom). Zajezeni ali kontaktni izviri so najpogostejši in najbolj vodnati kraški
izviri. Pojavljajo se ob večjih zajezitvah v kraškem vodonosniku, ki navadno nastanejo ob stiku
različno prepustnih kamnin. Zajezenega tipa je večina izvirov na slovenskem dinarskem krasu
(izviri Ljubljanice na Ljubljanskem barju, Zelenci – izvir Save Dolinke, Lijak pod Trnovskim
gozdom). Poseben tip zajezenega izvira je vaukluški izvir. Iz takih izvirov voda priteka iz
globokih delov kraškega vodonosnika po bolj ali manj navpičnih kanalih velikega premera,
zaradi česar so lahko pretoki zelo veliki. Primeri vaukluških izvirov v Sloveniji so Divje jezero
pri Idriji, Mrzlek v dolini Soče in Dobličica v Beli krajini (Stepišnik, 2011).
Slika 5: Zajezeni izvirni sifon in vokliški sifonski izvir

Vir: Gams, 2004

Glede na vodnatost in način izviranja lahko izpostavimo obrh, kropo in prelivni izvir. Obrh je
močan kraški izvir ob vznožju izrazite skalne stene. Takega tipa sta izvira Temenice pri Mirni
Peči in Prečni, Močilnik in Retovje – izviri Ljubljanice, izvir Unice na Planinskem polju, izvira
Krupe in Bilpe … Kropa je močan kraških izvir, iz katerega vode pritekajo na površje razpršeno
v več manjših izvirih. Sem uvrščamo izvire Ljubljanice pri Bistri, izvire Save Dolinke, izvire
Krope itd. Prelivni izvir je občasni kraški izvir in je aktiven ob visokih vodostajih, ko nižji,
stalnejši izvir, ne zmore prevajati vse vode, ki priteka iz kraškega vodonosnika. Primer je Krška
jama, ki ob visokih vodah deluje kot izvir (Stepišnik, 2011).
Posebna hidrološka oblika na kraškem površju je estavela. Preko nje se kraški vodonosnik lahko
napaja in prazni, torej deluje kot ponikev in kot izvir. Dvojno funkcijo ima zaradi lege v
epifreatični coni kraškega vodonosnika; ob višanju gladine podzemne vode deluje kot izvir, ob
nižanju pa kot ponor. Estavele so najpogostejše na kraških poljih. V Sloveniji so pogoste na
Cerkniškem polju in Pivških jezerih (Stepišnik, 2011).
3.3. POVRŠINSKE KRAŠKE OBLIKE
Med večjimi površinskimi kraškimi oblikami so za obravnavano območje značilne predvsem
dolinaste oblike:
 slepa dolina;
 zatrepna dolina;
 kraška dolina;
 suha dolina (Melik, 1959; Gams, 2004).
Slepe doline so značilne za ponorni tip kontaktnega krasa. Sestavljene so iz zgornjega,
popolnoma fluvialnega dela v neprepustnih kamninah, ter spodnjega v prepustnih kamninah,
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kjer se slepo zaključijo pod strmim pobočjem. Vode površinsko odtekajo po dolinah navzdol,
ko pa dosežejo kraške kamnine, običajno ponirajo v več ponikvah in ponorih. Dna so uravnana,
saj vodotoki tam odlagajo naplavino. Na spodnje dele pobočij učinkuje robna korozija, ki slepo
dolino širi in ohranja pobočja strma. V Sloveniji se slepe doline pojavljajo na kontaktnem krasu
med dolomitom in apnencem, najpogostejše pa so na stiku flišnih kamnin in apnencev.
Najznačilnejši primer ponornega kontaktnega krasa z nizom slepih dolin je nastal na južnem
robu flišnih Brkinov, kjer 24 ponikalnic odteka v kras Matarskega podolja. Če reke odtekajo v
podzemlje na znižanem površju na stiku nekraških in kraških kamnin ter se slepe doline ne
izoblikujejo, govorimo o ponornih zatrepih (Stepišnik, 2011). Rečna dolina, kjer se visoka voda
še površinsko preliva iz dolinaste kotanje, nizka voda pa ponira na njenem robu, se imenuje
polslepa dolina (Geografski terminološki slovar, 2005).
Slika 6: Razvoj slepe doline

Vir: Gams, 2004
Legenda: 1 – vodoprepustna (kraška) kamnina; 2 – vododržna kamnina; 3 – naplavina potoka; 4 –
smer vodnega pretoka; 5 in 6 – smer korozijskega napredovanja; 7 – gladina poplavne vode. Levo
zgoraj: začetek kotanje. Desno zgoraj: korozija prenikajoče vode je poglobila kotanjo v apnencu, del
visoke vode odteka skozi vodno jamo in presežek površinsko. Levo spodaj: le najvišja voda odteka
skozi vodno jamo, v slepi dolini se debeli naplavina. Desno spodaj: najgloblje dno doline, kjer ponika
nizka voda, se pomika v levo, na odtočnem robu visoka voda poplavlja skalno teraso.

Zatrepne doline nastanejo ob večjih izvirih na izvirnem kontaktnem krasu. Zgornji del dolin je
izoblikovan pod strmim pobočjem – zatrepom, kjer voda izvira na površje. Nato se doline s
strmimi pobočji nadaljujejo do stika kraških in nekraških kamnin, kjer se zatrepna dolina
običajno zaključi v rečni dolini ali pa se odpre v kotlino oz. na kraško polje. Zatrepne doline so
nastale skoraj ob vseh večjih izvirih na slovenskem krasu. Najbolj znane so zatrepne doline
izvirov Ljubljanice pri Vrhniki ter Unice in Malenščice na Planinskem polju (Stepišnik, 2011).
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Kraška dolina je navadna rečna dolina z izviri na eni in ponori na drugi (odtočni) strani oz.
rečna dolina s kraškim dotokom in odtokom. Ne moremo je prištevati ne k uvali ne h kraškemu
polju, imenujemo pa jo lahko tudi zaprta dolina. Tipičen primer je Rakov Škocjan. Na
Dolenjskem je podobna kotanja pri Mirni Peči, pa tudi dolina Rakitnice na Ribniškem polju
(Gams, 2004).
Suha dolina je pogosto oznaka za dolinasto obliko brez trajnega površinskega vodnega toka. Po
obliki in nastanku ločimo različne suhe doline. Lahko so odprte v eno ali obe smeri, polodprte
ali zaprte. V nekaterih dolinah ali v njihovem delu ob visoki vodi še teče površinski vodotok
(polsuhe doline). Po eni od razlag suhe doline predstavljajo sledove nekdanje površinske rečne
mreže. Drugačno mnenje je, da gre za rezultat kombiniranega učinka korozije in erozije na manj
odpornih kamninah. Na smer dolin vplivata tudi tektonika in litološka zgradba. Veliko
neenakomerno širokih suhih dolin s poglobljenimi kotanjami je zlasti v zahodni Suhi krajini.
Nastale naj bi ob površinskem odtekanju vode proti Krki, preden so površinski tokovi zakraseli
(Gams, 2004).
Slika 7: Slepa in suha dolina

Vir: Senegačnik, 2012
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4. UMESTITEV REKE TEMENICE V PROSTOR SLOVENIJE
Po t. i. novi regionalizaciji Slovenije (1998) se reka Temenica nahaja v regijah Dolenjsko
podolje in Novomeška pokrajina, ki sta del makroregije dinarski svet ter submakroregije
dinarska podolja in ravniki. Povirje Temenice sega v regijo Posavsko hribovje, slednja pa spada
v makroregijo alpski svet in submakroregijo alpska hribovja. V predhodnih regionalizacijah,
Ilešičevi iz leta 1958 in Gamsovi iz leta 1983, je Posavsko hribovje prišteto k predalpskemu
svetu (Slovenija, 1998).
Karta 1: Pregledna karta obravnavanega območja
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Glede na upravno delitev Temenica teče na območju občin Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica,
Trebnje, Mirna Peč in Novo mesto. V Prečenski kotlinici poteka po reki upravna meja med
občinama Novo mesto in Straža (Geopedia, 2016).
Gams v svojem regionalnem pregledu slovenskega krasa, objavljenem v monografiji Geografija
Slovenije (1998), obravnavano območje umešča k nizkemu robnemu dolenjskemu krasu.
4.1. DINARSKI SVET
Makroregija dinarski svet se razprostira v prostoru južne Slovenije, zavzema več kot četrtino
državnega ozemlja ter predstavlja severozahodno obrobje Dinarskega gorstva. Glede na
nadmorsko višino ločimo visoki in nizki dinarski svet. Površje je zgrajeno predvsem iz apnenca
in dolomita, zato prevladujeta kraška morfologija in hidrologija. Relief večinoma sestavljajo
planote in hribovja ter vmesna podolja in ravniki, usmerjeni v dinarski smeri, to je od
severozahoda proti jugovzhodu. Za makroregijo je značilna velika količina padavin, prav tako
tudi gozdnatost (Slovenija, 1998).
Dinarski svet je skupaj z alpskim najredkeje poseljen del Slovenije, poselitev pa je praviloma
omejena na podolja in nizke ravnike. Med kmetijskimi dejavnostmi je najpomembnejša
živinoreja. Na osnovi gozdnatosti je po 2. svetovni vojni prišlo do enostranske usmeritve v
lesnopredelovalno industrijo, ki se je razvila v večini večjih krajev. Številni obrati so v
poosamosvojitvenem času prišli v krizo ali propadli, kar je imelo hude socialne posledice
(Senegačnik, 2012).
4.1.1. Dolenjsko podolje
Dolenjsko podolje se nahaja na stiku dinarskega, alpskega in panonskega sveta. Razprostira se
v 45 km dolgem in 3–12 km širokem pasu od Ljubljanskega barja in Turjaške pokrajine na
zahodu do Novomeške pokrajine in Raduljskega hribovja na vzhodu. Na severu prehaja v
Posavsko hribovje, na jugu pa v planotasto Suho krajino. V Dolenjsko podolje umeščamo
Grosupeljsko pokrajino, Kriško planoto, porečje Višnjice s Stiškim kotom, Šentviško kotlinico,
podolje ob Temenici in Vejarsko kotanjo (Slovenija, 1998).
Karta 2: Dolenjsko podolje

Vir: Slovenija, 1998
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V regiji se stikajo različne tektonske in litološke enote. Na severu, to je v odrastkih Posavskih
gub, je območje neprepustnih in najstarejših kamnin (glinovcev, meljevcev, konglomeratov,
tufov in dolomitov). V osrednjem delu prevladuje triasni dolomit, v obsežnem pasu najnižjega
gričevja pa je bila na dolomit nanesena debela plast pliokvartarne rjavordeče gline. V južnem
delu podolja so razviti jurski in kredni apnenci, zato tu poteka močno zakrasevanje (Slovenija,
1998).
Povprečna nadmorska višina regije je 320 m. Prevladujeta kraški in fluviokraški relief, medtem
ko se rečni relief uveljavlja le mestoma. Griči in planote se menjavajo s poplavnimi kotlinami,
kraškimi polji in uvalami, ki jih obdajajo in sekajo dinarsko usmerjeni prelomi (Slovenija,
1998). Vodotoki, ki pritekajo iz Posavskega hribovja in nato ponirajo v jurskih apnencih, so na
območju med Šmarjem - Sapom in pritokom Temenice Bukovico izoblikovali globoke doline.
Vzhodno od Police se med dolinami vrstijo proti jugu nagnjene planote (Geografija Slovenije,
1998). Med kraškimi oblikami v podolju lahko izpostavimo 4 km2 veliko kraško polje Radensko
polje, 592 m dolgo Županovo ali Taborsko jamo ter ponorni sistem Šice, ki je s 1700 m eden
najdaljših jamskih sistemom na Dolenjskem (Slovenija, 1998).
Za pokrajino je značilno zapleteno menjavanje površinske rečne mreže in podzemnega
pretakanja voda. Vodotoki prečkajo podolje in tečejo na jug proti Krki ločeno ter pogosto v
obliki podzemnih tokov. Proti Iški oz. Ljubljanici se odmaka le skrajni severozahod podolja.
Pomembnejši vodotoki so Grosupeljščica, Višnjica in Temenica (Slovenija, 1998).
Grafikon 1: Klimogram za Sevno
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Večina Dolenjskega podolja ima zmernocelinsko vlažno podnebje. Proti vzhodu se krepijo
panonski podnebni vplivi, kar kaže razširjenost vinske trte. Vinogradi so v preteklosti segali do
Ljubljane, sedaj pa lahko iz ljubljanske smeri prve vinograde opazimo šele v porečju Temenice
(Slovenija, 1998). Povprečna letna temperatura v obdobju 1981–2010 na klimatološki postaji
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Sevno znaša 9,5°C. Najhladnejši mesec je januar s povprečno temperaturo –0,3°C in najtoplejši
julij, ko se temperatura v povprečju povzpne na 19,2°C (Arhiv meteoroloških podatkov, 2016).
Zaradi toplotnega obrata, ki je najmočnejši decembra, imajo kraji v kotanjah približno za
stopinjo nižje povprečje (Slovenija, 1998). Povprečna letna višina padavin je 1214 mm. Prvi
padavinski višek nastopi poleti in drugi jeseni (Arhiv meteoroloških podatkov, 2016).
Prevladujejo poletne konvekcijske padavine, proti zahodu pa so vse izrazitejše jesenske
frontalne padavine (Slovenija, 1998).
Dolenjsko podolje je gosto poseljeno; po starejših podatkih iz leta 1991 so tu živeli 103
prebivalci na km2. V pokrajini so tri večje prebivalstvene zgostitve, in sicer na območju
Grosuplja, Ivančne Gorice z bližnjo Stično ter Trebnjega. Enostavna prehodnost od
severozahoda proti jugovzhodu regije je omogočila najkrajšo prometno povezavo med
Ljubljansko in Krško kotlino, ki jo uporabljajo prometnice od prazgodovine do danes.
Pomembno cestno in železniško križišče je v Trebnjem. Podolje spada med gospodarsko
najrazvitejše predele dinarske Slovenije, na kar je vplivala bližina Ljubljane in Novega mesta.
Med pomembnejše gospodarske subjekte se uvrščata podjetji Akrapovič iz Ivančne Gorice in
trebanjski Trimo (Slovenija, 1998; Senegačnik, 2012).
Slika 8: Začetek Dolenjskega podolja pri Ljubljani

Avtor: Senegačnik Jurij (Senegačnik, 2012)

Sosednja Suha krajina je ena najbolj kraških pokrajin v Sloveniji. Gradijo jo večinoma jurski
in kredni apnenci, med katerimi se ponekod pojavljajo tudi dolomiti. Dolina zgornje Krke deli
Suho krajino na dva dela; zahodni del je sestavljen iz niza dinarsko usmerjenih hrbtov ter
vmesnih dolov in uval, za vzhodni del pa je značilen nižji planotast svet, ki ga prekinjajo
nekatere večje kraške globeli, npr. Globodol in Dobrniška uvala (Slovenija, 1998).
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4.1.2. Novomeška pokrajina
Novomeška pokrajina oz. Zahodna Krška kotlina je na zahodu omejena s kraškim hribovjem
Kočevskega roga in planotasto Suho krajino, na severovzhodu z Raduljskim hribovjem, na
jugovzhodu pa se dvigne v Gorjance. Proti vzhodu se brez ostre meje nadaljuje v Krško ravan
ali vzhodni del Krške kotline. Gre za središčno dolenjsko pokrajino, razdelimo pa jo na štiri
dele: osrednji del Novomeške kotline z Novim mestom, Prečensko kotlinico, Topliški predel in
Podgorje (Slovenija, 1998).
Karta 3: Novomeška pokrajina

Vir: Slovenija, 1998

V litološki zgradbi prevladujejo apnenci in dolomiti (najstarejši so iz srednjega in zgornjega
triasa), terciarno-kvartarne gline in ilovice ter holocenske rečne naplavine. Značilna je grudasta
tektonska zgradba, območje pa je tektonsko še vedno aktivno, kar se kaže tudi v občasnih
potresih. Regija ima kotlinski značaj. Največji del površja leži na nadmorski višini med 200 in
300 m. Zaradi prevladujočega kraškega obrobja imajo vode kraške lastnosti. Osrednja vodna
žila v pokrajini je Krka, njeni večji površinski pritoki pa so Radešica, Sušica, Težka voda,
Bršljinski potok in Prečna, ki je med navedenimi največji Krkin pritok. Podnebje je zmerno
celinsko, iz severovzhoda se širijo v ta prostor panonski vplivi (Slovenija, 1998). Povprečna
letna temperatura v obdobju 1981–2010 na meteorološki postaji Novo mesto znaša 10,4°C.
Najhladnejši mesec je januar, ko se temperatura v povprečju spusti na 0°C, in najtoplejši julij s
povprečno temperaturo 20,7°C (Arhiv meteoroloških podatkov, 2016). Toplotni obrat je
najpogostejši in najmočnejši pozimi, a je takrat krajši kot poleti (Slovenija, 1998). Povprečna
letna višina padavin znaša 1171 mm. Prvi padavinski višek je poleti in drugi jeseni (Arhiv
meteoroloških podatkov, 2016).
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Grafikon 2: Klimogram za Novo mesto
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Vir podatkov: Arhiv meteoroloških podatkov, 2016
Slika 9: Novomeška pokrajina z Novim mestom

Avtor: Senegačnik Jurij (Senegačnik, 2012)

Novomeška pokrajina je gosto poseljena – po podatkih za leto 1991 je bila tukajšnja gostota
poselitve 150 prebivalcev na km2 (Slovenija, 1998). Novo mesto je upravno, gospodarsko,
izobraževalno, zdravstveno in kulturno središče Dolenjske ter eno najpomembnejših slovenskih
širših regionalnih središč. Na gospodarskem področju so znana predvsem podjetja Krka
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(farmacevtska industrija), Revoz (avtomobilska industrija) ter Adrija Mobil (proizvodnja
avtodomov in počitniških prikolic). Najpomembnejša turistična kraja sta Dolenjske Toplice,
kjer je razvit zdraviliški turizem, in Otočec (Senegačnik, 2012).
4.2. TEMENIŠKO PODOLJE
Svet ob Temenici predstavlja posebno pokrajinsko in geomorfološko enoto, ki je v literaturi
označena kot Temeniško podolje. To je pas absolutno in relativno nižjega ozemlja med
Posavskim, Mirnskim in Raduljskim hribovjem na severu in severovzhodu ter vzhodno Suho
krajino oz. Ajdovsko planoto na jugu in jugozahodu (Ladišić, 1982; Slovenija, 1998; Knez in
sod., 2007). Podolje je sestavljeno iz dolin oz. kotlin, ki so med seboj ločene z gričevnatimi,
hribovitimi ali planotastimi območji. Začenja se s Temeniško dolino, ki jo razdelimo na zgornji
in spodnji del, nadaljuje z Mirnopeško kraško dolino ter zaključi z zatrepno dolino Luknja, ki
se odpre v Prečensko kotlinico (Melik, 1959; Ladišić, 1982; Gams, 2004). Dna depresij so v
glavnem pod 300 m nadmorske višine, griči in vzpetine v podolju pa ne presegajo 100 m
relativne višine. Tudi glede na okoliške reliefne enote podolje ni bistveno poglobljeno, saj
relativne višinske razlike ne presegajo 300 m (Knez in sod., 2007).
Slika 10: Lega Temeniškega podolja s Prečensko (Zaloško) kotlinico glede na naravnogeografske
enote Novomeške pokrajine po Gamsu (1962a)

Vir: Gams, 1962a

Temeniško podolje predstavlja severovzhodno mejo kraškega sveta na Dolenjskem oz. prehod
med kraškimi in nekraškimi pokrajinami (Novak, 1960; Ladišić, 1982). Stik med Posavskim
hribovjem, kjer prevladuje erozijski (normalni) relief, in dolenjskim delom slovenskega
dinarskega sveta, za katerega je karakterističen kraški relief, ni oster, temveč prehoden. V
pokrajini se tako zlivajo in sestavljajo morfološki elementi obeh sosednjih večjih enot. Za
podolje so značilni trije tipi krasa: kontaktni kras na stiku prepustnih in vododržnih kamnin,
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katerega izrazit primer je spodnji del doline Temenice oz. njena slepa dolina pri Ponikvah;
fluviokras, ki je tu med najbolj reprezentativnimi v Sloveniji; ter plitvi kras ali razmeroma plitev
piezometrični nivo, torej gladina kraške podzemne vode relativno blizu površja (Knez in sod.,
2007).
V Temeniškem podolju poteka razmeroma močno zakrasevanje, kar pomeni, da kraški procesi
(korozija) prevladujejo nad fluvialnimi (erozija, sedimentacija). Gre za relativno mlada
morfološka preoblikovanja, ki so izražena tudi v hidrografskih spremembah in ki jih človek
lahko neposredno opazuje (Knez in sod., 2007).
Melik (1959) povezuje v morfografsko enotno podolje Stiški kot, Šentviško kotlinico, osrednji
del Temeniške doline in Mirnsko dolino; ta prostor razlaga kot rezultat delovanja prvotne reke
Mirne. Območje s podobnimi reliefnimi značilnostmi se nato nadaljuje ob Temenici, dokler
končno ne preide v Novomeško pokrajino.
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5. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TEMENIŠKEGA
PODOLJA
5.1. RAZVOJ POVRŠJA
V terciarju so se na območju današnje Dolenjske širili obsežni, v apnenec in tudi druge kamnine
zarezani ravniki, ki so jih poznejši tektonski premiki ob prelomnicah razkosali in dvignili na
različne višine. Uravnano površje se je razvilo v razmerah izredno močne tektonske aktivnosti
in naj bi nastalo pod vplivom posebnega eksogenega preoblikovanja v terciarnih vlažnih in
zmernovlažnih tropskih podnebnih pogojih (Šifrer, 1984). Šifrer (1984) ta proces primerja z
nastajanjem ravnin v sedanjih tropskih predelih, pri čemer imajo bistveno vlogo dolgotrajno
kemično preperevanje živoskalne podlage, zelo močna denudacija ter neznatna selektivna in
fluvialna erozija, uravnavanje pa je tako intenzivno, da sproti izniči učinke tektonike. Ob vseh
pomembnejših terciarnih transgresijah je morje seglo široko po uravnanem površju in se ni
omejevalo samo na manjše tektonske depresije. Verjetno so bili terciarni sedimenti na območjih
tektonskega dviganja po vsakokratnem umiku morja bolj ali manj na široko odstranjeni, tako
da je izpod njih zopet pogledala apneniška ali dolomitna podlaga, ki je bila ob takratnih
intenzivnih korozijskih procesih in denudaciji podvržena močnemu zniževanju (Šifrer, 1984).
Morje je zadnjič obsežno preplavilo širše območje današnje Dolenjske v miocenu. Po umiku
tega morja je bilo površje izpostavljeno dolgotrajnemu eksogenemu preoblikovanju, najprej v
vlažnih tropskih in nato sušnejših subtropskih podnebnih razmerah; vmes so se pojavljala zelo
suha in čedalje hladnejša obdobja, ki so nakazovala prihajajoče razmere v pleistocenu. V
vlažnih in zmernovlažnih tropskih pogojih se je nastajanje ravnikov nadaljevalo. Predvsem iz
območij tektonskega dviganja je bilo odstranjenih veliko neprepustnih terciarnih kamnin, izpod
katerih se je pokazalo mezozojsko apneniško in dolomitno površje. Vsesplošnemu uravnavanju
in nasipavanju je sledilo kraško in fluvialno razčlenjevanje reliefa, za kar so bile verjetno
posebej odločilne velike klimatske spremembe. Nastopile so prve večje ohladitve in sušnejša
obdobja z močnim mehaničnim razpadanjem živoskalne podlage in selektivno erozijo.
Domnevno je bilo odstranjenih še precej terciarnih sedimentov. Zaradi takšnega razvoja je
prišlo do pospešenega razkrivanja apnenca, intenzivnega zakrasevanja, obsežnih hipsografskih
in hidrografskih sprememb ter izdatne fluvialne erozije. Takratne hidrografske spremembe oz.
prejšnje vodne tokove naj bi nakazovale številne suhe doline, ki so nastajale ob postopnem
razčlenjevanju nekdanjih ravnikov. Tedanje porečje Krke je bilo precej razsežnejše od
današnjega, saj je reka domnevno prejemala svoje pritoke iz celotnega širokega hidrografskega
zaledja Suhe krajine pa tudi iz Posavskega hribovja (Šifrer, 1984).
Fluvialno razčlenjevanje ravninskega sveta in zakrasevanje apneniškega površja se je z
izrazitimi ohladitvami podnebja ob koncu pliocena in v pleistocenu še stopnjevalo. Do posebej
hitrih sprememb je prišlo ob pritokih, ki naj bi jih takratna Krka prejemala iz Posavskega
hribovja. Postopno krčenje ravnin med Krko in Posavskim hribovjem odražajo številne terase,
od katerih je vsaka mlajša manj prostorna ter se čedalje bolj omejuje na Posavsko hribovje.
Pozneje se je ta vedno manjša ravnina razčlenila na več obrobnih kraških polj in slepih dolin,
med katere spada tudi slepa dolina Temenice pri Ponikvah. Ravninski svet se je verjetno skrčil
po vsakokratni eroziji, ki je sledila ledenodobnim nasipavanjem. Večja akumulacijska ravnica
se je med drugim ohranila v Prečenski kotlinici (Šifrer, 1984).
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5.2. GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
5.2.1. Litološka zgradba
5.2.1.1. Temeniška dolina
Povirje Temenice se nahaja v srednje in zgornjetriasnih dolomitih, med katerimi so območja
triasno-jurskih apnencev in breč ter starejših kamnin, paleozojskih klastitov oz. permskih
peščenjakov (Gams, 1962c; Kogovšek, Petrič, 1998; Gams, 2004).
Na prehodu Posavskega hribovja v Dolenjsko podolje gradijo Temeniško dolino srednjetriasni
dolomiti anizijske in ladinijske stopnje. Dolomit anizijske stopnje je svetlosiv do bel, običajno
skladovit in pogosto tudi masiven. Navadno je zelo drobnozrnat in na več mestih drobno
pasovit. Med skladovito kamnino so debelejši kompleksi neskladovitega dolomita. Plasti
zgornjega ladinija so razvite v obliki belega do svetlosivega zrnatega dolomita, ki je ponekod
zelo debelozrnat, kamnina pa je večinoma masivna. Med zrnatim dolomitom so ponekod vložki
sivobelega do rožnatega apnenca. V desnih pobočjih Temeniške doline med Bukovico in
Velikim Gabrom so na zgornjetriasnem glavnem dolomitu razviti triasno-jurski sivkasti
apnenci, ki se menjavajo s plastmi apnenčevih breč. Pri Velikem in Malem Gabru je območje
zgornjejurskega (spodnji malm) belega grebenskega apnenca s koralami oz. hidrozoji (OGK –
Ribnica, 1968; Buser, 1974).
Za litološko zgradbo Temeniške doline med Bukovico in Trebnjim je značilen zgornjetriasni
glavni dolomit norijske in retijske stopnje. Večinoma je skladovit z 0,5–1 m debelimi plastmi.
Sestavljajo ga temnejši in svetlejši pasovi, ki so debeli nekaj milimetrov ter ravni ali zelo drobno
nagubani. Ponekod se med pasovitimi dolomiti nahajajo še beli drobnozrnati dolomiti.
Mezozojsko površje na številnih mestih prekrivajo pliocenske in pleistocenske rjave in rdeče
gline. Spodnji stik podlage in gline ni skoraj nikjer raven, temveč so v dolomitu izoblikovani
večji žepi in kotanje, ki jih glina v celoti zapolnjuje. Debelina rjave in rdeče gline ponekod
znaša samo 0,5 m, lahko pa preseže tudi 10 m (OGK – Ribnica, 1968; Buser, 1974).
Slika 11: Stik rdečih glin z dolomitno podlago v Dolenjskem podolju

Avtor: Gams Ivan (Gams, 2004)
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Izolirana območja pliokvartarnih glin, obdana z mezozojskimi karbonatnimi kamninami, se
sicer razprostirajo od Šmarja - Sapa in Grosupljega preko Ivančne Gorice do Trebnjega.
Severno od tod so gline razširjene med Mirno in Šentrupertom v Mirnski dolini, proti
jugovzhodu pa v prostoru ob Temenici okrog Mirne Peči, nato med Zalogom in Stražo ter v
okolici Novega mesta. Večbarvne gline odražajo intenzivne paleopedogenetske procese
avtohtonega nastajanja jerovice, medtem ko prisotnost različnih količin prodnikov kaže na
rečne dotoke (Geologija Slovenije, 2009).
Obrobje Suhe krajine južno od Trebnjega je zgrajeno iz spodnjejurskega apnenca (spodnji in
srednji lias), ki je razvit na pasovitem dolomitu zgornjega triasa. Med plastmi svetlosivega,
nekoliko oolitnega apnenca so vložki apnenčeve in dolomitne breče. V stratigrafsko zgornjem
delu so litiotide. Kamnino diskordantno pokrivajo spodnjemalmski sedimenti (OGK – Novo
mesto, 1975; Pleničar, Premru, 1977). V vznožju Trebnega vrha (581 m) je apnenec omejen na
južno stran Temeniške doline, pri Dolenji Nemški vasi pa se razširi čez vso dolino (Gams,
2004).
Liasnemu apnencu proti vzhodu in jugovzhodu sledijo zgornjejurske kamnine. Od Ponikev se
proti Lukovku razteza pas zgornjemalmskega belega, sivega in rjavkastosivega skladovitega
apnenca in oolitnega apnenca, ki se menjavata. Mestoma so med njima tanjše plasti
dolomitnega apnenca ali dolomita. Zgornjemalmski apnenci ležijo diskordantno na dolomitu
srednjega triasa. Proti jugovzhodu sledi območje, kjer prevladuje spodnjemalmski svetlosiv
neplastnat grebenski apnenec in debelozrnata grebenska breča. Redko je vmes temnosiv, slabo
plastnat apnenec. V svetlosivem neplastnatem apnencu je pestra hidrozojska favna. Pri Poljanah
je prisoten tudi ploščast apnenec z rožencem (OGK – Novo mesto, 1975; Pleničar, Premru,
1977). Hribovit svet severovzhodno od Ponikev, kjer je razvodje med Temenico in Mirno,
gradijo triasne mešane karbonatno-silikatne kamnine ter dolomiti in apnenci z roženci
(Gabrovec, Topole, 2006).
Med Trebnjim in Dolenjo Nemško vasjo ter v širokem pasu, ki se od Ponikev nadaljuje proti
jugovzhodu, mezozojsko površje prekriva pliocenska in pleistocenska rjava ilovnata preperina
in jerina (OGK – Novo mesto, 1975; Pleničar, Premru, 1977). Ob celotnem toku Temenice in
ob vseh njenih pritokih so odloženi holocenski nanosi rek in potokov (OGK – Ribnica, 1968;
Buser, 1974; OGK – Novo mesto, 1975; Pleničar, Premru, 1977).
Carova, Čar in Janež (2007) so izdelali podroben pregled litološke zgradbe spodnjega dela
Temeniške doline z obrobjem oz. prostora, ki obsega ponorno območje Temenice pri Ponikvah,
obrobje Dolenjih gričev, grič Smedovec (335 m), kamnolom Vrhpeč ter Vrh sv. Ane (407 m)
in njegova jugozahodna pobočja do zatrepne doline Zijalo.
Ponorno območje Temenice, severovzhodno obrobje Dolenjih gričev, severovzhodno pobočje
griča Smedovec ter osrednji in vzhodni del kamnoloma Vrhpeč so zgrajeni iz svetlosivega,
srednjesivega do rožnatosivega, ponekod oolitnega, najpogosteje pa mikritnega apnenca
srednjejurske starosti (dogger). Apnenci so dobro stratificirani z izrazitimi lezikami in debelo
plastnati. Plasti so debele od 30 do 100 cm in več ter enakomerno vpadajo proti jugozahodu.
Pogosti so stilolitski šivi, ki so približno vzporedni s plastnatostjo. Za ponorno območje
Temenice in prostor Dolenjih gričev je značilna kraška morfologija. Površje je večinoma
prekrito z razmeroma plitvo rjavo preperino, izpod katere segajo številne golice jurskega
apnenca. Na zahodnem obrobju doline so nanosi rjavordeče preperine z zaobljenimi klasti
kremenastih kamnin (Car, Čar, Janež, 2007).
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Karta 4: Strukturno-geološka karta spodnjega dela Temeniške doline z obrobjem

Vir: Car, Čar, Janež, 2007
Legenda: 1 – nasip; 2 – terciar (?), različne kremenaste kamnine; 3 – jura, dogger, svetlosiv, siv,
rožnatosiv plastnat apnenec, ponekod vidni ooidi; 4 – jura, lias-dogger (?), menjavanje svetlosivega
in temnosivega peščenega organogenega apnenca; 5 – jura, lias, temnosiv peščen organogen debelo
plastnat apnenec; 6 – prelom z vpadom prelomne ploskve; 7 – geološka meja; 8 – diskordanca; 9 –
razpoklinska cona; 10 – gladina podzemne vode; 11 – predvidena smer podzemne vode; 12 – izvir; 13
– stalni, aktivni požiralnik; 14 – občasno aktivni požiralnik.
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Apnenci, ki tvorijo ponorno območje Temenice, postopno in zvezno prehajajo na območju griča
Smedovec, istoimenskega zaselka in zgornjega dela kamnoloma Vrhpeč v temnejše sive in bolj
zrnate apnence. V stratigrafsko spodnjem delu se svetlejši in temnejši apnenci menjavajo,
dokler ne prevladajo temnejši. Tudi ti apnenci so izrazito plastnati, s 30–100 cm debelimi
plastmi. Proti jugozahodu sledi temnosiv do zelo temnosiv, peščeni in organogeni apnenec.
Med organogenimi odlomki izstopajo drobir školjk in številni krinoidi. Ponekod so opazne
redke konkrecije roženca decimetrskih dimenzij. Plasti tega apnenca so debele več kot 100 cm,
smer in vpad plasti pa se le malo spreminjata. Na Vrhu sv. Ane je razvit zelo temnosiv peščeni
apnenec z redkimi konkrecijami roženca. Plasti so debele 10–30 cm. Apnenec Vrha sv. Ane je
v narivnem kontaktu z nižje ležečimi svetlejšimi kamninami, ki jih pridobivajo v kamnolomu.
Vpadi plasti se precej spreminjajo, mestoma pa so enaki kot v kamninah pod narivnico. Temni
do zelo temni apnenci so verjetno spodnjejurske starosti (lias), kar kaže na inverzno lego
kamnin (Car, Čar, Janež, 2007).
Apnenci na pobočjih griča Smedovec, v zgornjih delih kamnoloma Vrhpeč in okrog Vrha sv.
Ane so bili v geološki preteklosti močno zakraseli. Globlji deli razgibanega nekdanjega
kraškega površja, predvsem globoke škraplje, so zapolnjeni s staro temnorjavo in zaglinjeno
preperino. Staro površje prekrivajo tudi do več metrov debeli sloji drobnozrnatih kremenovih
peščenjakov in silificiranih kamnin verjetno terciarne starosti. Te kamnine so močno preperele,
preperina pa je peščena ter polna grobih koščkov kremenastih kamnin in značilno rdečerjave
barve (Car, Čar, Janež, 2007).
5.2.1.2. Mirnopeška kraška dolina
Zatrepno dolino Zijalo gradi predvsem zgornjejurski (spodnji malm) svetlosiv neplastnat
grebenski apnenec s pestro hidrozojsko favno in debelozrnata grebenska breča (OGK – Novo
mesto, 1975; Pleničar, Premru, 1977). Carova, Čar in Janež (2007) tukajšnjemu apnencu sicer
pripisujejo liasno-doggersko starost. Vzhodna in zahodna pobočja Mirnopeške kraške doline so
prekrita s pliocensko in kvartarno rjavo ilovnato preperino in jerino; vzhodna pobočja ponekod
prekriva pliocenska in kvartarna glina in ilovica s kosi roženca. Južni del doline sestavlja
zgornjejurski (zgornji malm) bel, siv in rjavkastosiv plastnat apnenec z redkimi plastmi
dolomita in oolitni apnenec. Enako sestavo ima ozek apneniški pas, ki poteka po zahodnem
obrobju doline od Mirne Peči proti Vrhovemu, in območje med Mirnopeško dolino in Luknjo.
Zahodno od Mirne Peči ležijo zgornjemalmski apnenci konkordantno na spodnjemalmskih,
prehod pa je slabo opazen. Pri Jablanu je območje zgornjetriasnega sivega plastnatega
pasovitega in svetlega neplastnatega dolomita (norijska in retijska stopnja). Deloma na njih
diskordantno ležijo zgornjemalmski apnenci. Dolinsko dno prekrivajo holocenske rečne
naplavine (OGK – Novo mesto, 1975; Pleničar, Premru, 1977).
5.2.1.3. Prečenska kotlinica
Zatrepna dolina Luknja je nastala v belem, sivem in rjavkastosivem plastnatem apnencu z
redkimi plastmi dolomita in oolitnem apnencu zgornjejurske starosti (zgornji malm). Ob
celotnem toku Prečne in v ožjem pasu ob Krki so odložene holocenske rečne naplavine (OGK
– Novo mesto, 1975; Pleničar, Premru, 1977). Kvartarna ravnica Prečenske kotlinice je
sestavljena iz peskov, ilovice in gline (Gams, 2004). Prostor vzhodno od Prečne prekriva
pliocenska in pleistocenska rjava ilovnata preperina in jerina, zahodno od reke pa je območje
pleistocenske gline in alevrolita (OGK – Novo mesto, 1975; Pleničar, Premru, 1977). Sedimenti
v kotlinici so z oddaljenostjo od Krke proti severu in verjetno tudi od Prečne proti zahodu
čedalje drobnejši. Z oddaljevanjem od Krke proti severu se količina peska manjša, medtem ko
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vse bolj prevladujejo ilovnati in glinasti nanosi (Šifrer, 1962). Globlje plasti so
staropleistocenske, ponovna akumulacija pa je nastopila v mlajšem pleistocenu (Gams, 2004).
Med zgornjim in spodnjim delom sedimentov je tanka vmesna plast bobovca, ki kaže na daljše
obdobje zamočvirjenosti brez dotoka novega klastičnega gradiva v udornino in hkrati na dve
neotektonski fazi ugrezanja kotlinice (Premru, 2005). Sedimenti so odloženi na apneniško
živoskalno podlago do več metrov na debelo, sicer pa se debeline plasti v posameznih delih
kotlinice precej razlikujejo (Šifrer, 1962).
5.2.2. Strukturne značilnosti
Na obravnavanem območju se stikata dve večji tektonski enoti. Najsevernejši del porečja
Temenice spada k Posavskim gubam oz. njihovemu skrajnemu južnemu obrobju. Zanje so
značilne strukture z alpsko smerjo (zahod–vzhod), čeprav se vmes pojavljajo tudi dinarsko
usmerjeni strukturni elementi (severozahod–jugovzhod). Večina Temeniškega podolja pripada
Dolenjsko-notranjskim (mezozojskim) grudam, ki so sestavni del Zunanjih Dinaridov. Tu
prevladujejo dinarsko umerjene strukture. Meja med Posavskimi gubami in južneje ležečimi
Dolenjsko-notranjskimi grudami ni ostro izražena in je postopnega značaja. V sklopu
Dolenjsko-notranjskih grud Temeniško podolje spada k podenotam zahodnodolenjske
mezozojske grude, gruda Ajdovske planote in novomeška gruda. Posebnost znotraj kompleksa
grud predstavlja mlada (pliokvartarna) straška udornina (Buser, 1974; Pleničar, Premru, 1977).
Temeniška dolina je nastala v prelomni coni (Novak, 1960). Od povirja Temenice do Velikega
Gabra je dolina izoblikovana ob temeniškem prelomu, ki ima dinarsko smer in se nadaljuje
proti Dobravi pri Dobrniču (OGK – Ribnica, 1968; Knez, Slabe, Šebela, 2007). Na odseku med
Belšinjo vasjo in Dolenjo Nemško vasjo dolina poteka ob prelomu s smerjo zahod–vzhod (OGK
– Novo mesto, 1975). Spodnji del Temeniške doline z obrobjem je tektonsko razmeroma
umirjen. K starejšim deformacijam spada nariv spodnjejurskega apnenca iz Vrha sv. Ane na
prehodne liasno-doggerske apnence, ki so razkriti v kamnolomu Vrhpeč. Ponorno območje
Temenice in njegovo obrobje seka pet izrazitejših razpoklinskih sistemov s smerjo
severovzhod–jugozahod. Deformacije v razpoklinskih conah so omejene na izrazit in gost
sistem enako usmerjenih in vzporednih razpok. Razpoklinske cone niso enako močne;
najšibkejše so na severozahodnem delu območja ter so proti jugovzhodu vse izrazitejše in
močnejše. Razpoke pa postajajo gostejše. Najmočnejša je zadnja cona, ki poteka čez zahodni
del kamnoloma Vrhpeč. V njej so razvite prelomne ploskve, razkrite v kamnolomu, sicer pa je
močno zakrasela – tu je nastala tudi jama Risanica (k. š. 2348). Razpoklinske cone
severovzhod–jugozahod so verjetno nastale pod tlačnimi pogoji (Car, Čar in Janež, 2007).
Po Mirnopeški kraški dolini poteka več dinarskih prelomov (OGK – Novo mesto, 1975).
Apnenci na območju zatrepne doline Zijalo so presekani z izrazitimi in močnimi razpokami ter
šibkejšimi prelomi v smeri sever–jug. Razpoke sever–jug predstavljajo sekundarno vezno cono
med dvema razpoklinskima conama severovzhod–jugozahod; prva je omenjena najmočnejša
razpoklinska cona, ki poteka čez zahodni del kamnoloma Vrhpeč, druga pa se verjetno nahaja
še nekoliko jugovzhodneje. Prelomno-razpoklinska cona na območju Zijala je nateznega
značaja in jo sestavljajo odprte razpoke (Car, Čar in Janež, 2007).
Na obrobju Prečenske kotlinice pod Straško goro poteka straški prelom s smerjo severovzhod–
jugozahod. Izražen je z okoli 350 m visokim skokom, ki poteka v skoraj ravni črti od Dolenjega
Polja preko Straže do Suhorja. Več manjših prelomov iste smeri je še pri naselju Prečna,
novomeškem Šmihelu in Birčni vasi, močnejša pa sta le preloma pri Zalogu in Šmihelu. Celoten
sistem prelomov severovzhod–jugozahod kaže na manjši tektonski jarek. Mlajši prelom smeri
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zahod–vzhod, vezan na že formiran tektonski jarek, označuje raven tok Krke od Straže do
Zaloga (Premru, 2005). Zatrepno dolino Luknja prečka dinarsko usmerjen prelom (Novak,
1960; OGK – Novo mesto, 1975).
Karta 5: Geološka karta obravnavanega območja
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5.3. GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
5.3.1. Temeniška dolina
Temeniško podolje se začenja s Temeniško dolino, ki jo razdelimo na zgornji in spodnji del,
meja med njima pa poteka pri Ponikvah (Melik, 1959). Spodnji del doline Temenice velja za
največjo slepo dolino na Dolenjskem (Gams, 2004; Knez in sod., 2007). Novak (1960) in
Ladišić (1982) jo imenujeta tudi Ponikvanska dolina.
Temeniška dolina je izoblikovana v prelomni coni in je dolga 23 km (Novak, 1960; Gams,
1962c). Povirje Temenice je skupaj z njenimi glavnimi pritoki vdolbeno v neprepustne kamnine
Posavskega hribovja in je vrezano globlje od mirnskega. Od povirja poteka proti Litiji ozko
podolje; razvodni greben se zniža na 450 m in omogoča enostaven prehod iz Dolenjskega
podolja proti Savi (Melik, 1959; Novak, 1960; Slovenija, 1998). Doline severnih pritokov
Temenice so na začetku globoke in postanejo plitvejše, ko dosežejo gričevnat svet na razvodju
med Temenico in zgornjo Mirno. Vzpetine na temeniško-mirnskem razvodju se večinoma
nahajajo na n. v. 310–330 m. Na območju med Veliko Loko, Trebnjim, Rodinami in Ševnico
gričevje ne doseže n. v. 360 m (Melik, 1959; Gams, 2004).
Zgornja Temeniška dolina je na začetku ozka, na njeni levi strani pa se dvigajo navpične
dolomitne stene. Nižje od pritoka Bukovica se dolina odpre v gričevnato pokrajino; tam se
razširi in padec se zmanjša (Novak, 1960; Slovenija, 1998). V dolinskem dnu se razprostira
široka ilovnata in peščena poplavna ravnica. Ponekod je struga Temenice višja od ravnice in
slednja je zato močvirna. V preteklosti so namreč ob reki delovali mlini in žage, ljudje so čistili
plavje, ki ga je odložila počasi tekoča voda, ter ga odlagali na rečni breg (Gams, 1962c). Plosko
dolinsko dno spremljajo nizke terase, nad njimi pa se vzpenjajo položna pobočja gričev z
zaobljenimi vrhovi. Pobočja so nekoliko strmejša na desni strani doline (Melik, 1959; Gams,
1962c; Slovenija, 1998).
V dolino Temenice se od ustja Bukovice navzdol ponekod stekajo suhe doline, domnevni
sledovi nekdanjih desnih pritokov reke; po suhi dolini pri Bregu je speljana železniška proga
(Melik, 1931; Melik 1959). Pri Velikem in Malem Gabru se razteza zakrasel Gabrski ravnik, ki
meji na Temeniško dolino (Novak, 1960; Slovenija, 1998). Višina Dolenjskega podolja
zahodno od Velikega Gabra je 310–330 m, dolina Temenice pa je pri tem naselju globoka 40
m (Gams, 2004).
Med Belšinjo vasjo in Dolenjo Nemško vasjo dolina poteka v smeri zahod–vzhod ter je zožena
in na jugu omejena s strmim obrobjem Suhe krajine. Pobočne uravnave so vrtačaste, na tem
območju pa so razviti tudi jamski objekti. Proti severu se preko 2–3 km oddaljene temeniškomirnske razvodnice nadaljuje pas gričevja in preide v podobno pokrajino ob Mirni (Slovenija,
1998). Terase na levem bregu Temenice prekinjajo majhne doline z občasnimi potoki
(Gabrovec, Topole, 2006).
Pri Gornjih Praprečah se nahaja neizrazita terasa, v kateri je sivkasta peščena ilovica, nanjo pa
je naslonjen do 4 m debel nasip rdečkaste ilovice. Slednja je glede na sestavo in ostanke
dolomitnih kamnin, ki tudi gradijo pobočje, verjetno denudacijskega izvora, medtem ko naj bi
bila siva ilovica rečni nanos. Podobne sive ilovice z nekaj dolomitnega proda z debelino do 2
cm so tudi v zelo položnem terasnem pomolu pri Dolnjih Praprečah. Terasa je verjetno segala
vsaj 8–10 m visoko, saj je v tej višini strmo zglajeno in spodkopano nasprotno pobočje. To
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prehaja v višji breg v pregibu, ki mu lahko sledimo po vsej dolini Temenice do Ponikev in ki
odraža domnevno višino pleistocenske akumulacije in sledeče erozije (Gams, 1962c).
Poseljena in obdelana akumulacijska terasa 8–10 m nad Temenico se pojavi med Kamno Gorico
(Trebnje) in Dolenjo Nemško vasjo na koncu suhe doline, ki se odpira iz severa na meji med
dolomitom in apnencem. Terasa se nadaljuje okrog Brega (Grma) in jugovzhodno od Ponikev,
kjer se nahaja na n. v. 265–268 m (Gams, 1962c). Glede na enako visoko teraso v Mirnopeški
kraški dolini med Biško vasjo, Mirno Pečjo in mirnopeško železniško postajo sklepa Gams
(1962c), da je v pleistocenu potekala v Temeniški dolini akumulacijska faza in da je niso
povzročili morebitni zaprti podzemni pretoki proti Mirnopeški dolini, temveč med slednjo in
Prečensko kotlinico, ali pa povečanje strmca podolžnega profila.
Slika 12: Pokrajina zahodno od Trebnjega

Avtor: Senegačnik Jurij (Senegačnik, 2012)

Nadmorske višine dolinskega dna na izbranih mestih v zgornjem delu Temeniške doline (oz.
nadmorske višine, na katerih je struga Temenice) smo ugotovili na podlagi ARSO-vega Atlasa
voda (2016). Pri Pustem Javorju, kjer začne reka postopoma prehajati iz strmega povirnega dela
na površje z manjšim padcem, je dolinsko dno na n. v. približno 362 m in pri Ponikvah na okoli
262 m, torej se spusti za 100 m.
Preglednica 1: Nadmorske višine dolinskega dna na izbranih mestih v zgornji Temeniški dolini

Območje
Izvir Temenice pri Javorjah
Pusti Javor
Ustje Bukovice pri naselju Temenica
Veliki Gaber
Velika Loka

Nadmorska višina (m)
561
362
318
296
277
33

Belšinja vas
Dolenja Nemška vas
Jami Rupa 1 (k. š. 2365) in Rupa 2 (k. š.
2366) pri Ponikvah

270
264
262

Vir podatkov: Atlas voda, 2016

Naprej od Trebnjega preide Temeniška dolina v spodnji del oz. slepo dolino pri Ponikvah. Pri
Dolenji Nemški vasi se čez vso dolino razširi apnenec; od tod proti jugovzhodu se slepa dolina
najprej znatno zoži in nato razširi na 0,5 km ter se po 3 km konča pod Vrhom sv. Ane (407 m),
ki jo ločuje od Mirnopeške kraške doline (Gams, 1962c; Gams, 2004). Knez in sod. (2007) dno
slepe doline sicer opisujejo kot trikotnik Ponikve–Vrh sv. Ane–Jezero. Na celotnem območju
je razvita kraška morfologija – površje je ponekod izrazito skalnato, pogoste so vrtače, tu je
ponorno območje Temenice, evidentirani pa so tudi jamski objekti (Gabrovec, Topole, 2006;
Car, Čar, Janež, 2007; Kataster jam, 2016). Pod Vrhom sv. Ane se v smeri proti Zijalu odpira
suha dolina, ki naj bi nakazovala nekdanje površinsko odtekanje reke (Melik, 1959). V bližini
se v severozahodna pobočja griča vrezuje kamnolom Vrhpeč. Še dve suhi dolini se nahajata pri
Ponikvah (Gams, 1982; Knez in sod., 2007). Med Ponikvami in Jezerom se razteza močno
zakrasel ravnik, na njegovem severovzhodnem obrobju pa poteka ožje podolje, vzporedno s
Temeniškim. Iz mirnskega razvodja pritekajo sem kratki vodotoki, ki na stiku z apnenci
poniknejo (Slovenija, 1998). V reliefu so opazne plitve suhe doline, usmerjene predvsem proti
ponorom Temenice (Novak, 1994).
Slika 13: Relief slepe doline pri Ponikvah

Vir podatkov: Atlas voda, 2016
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Karta 6: Geomorfološka karta slepe doline pri Ponikvah

Vir: Gams, 2004
Slika 14: Kamniti gozd pri Trebnjem

Avtor: Knez Martin (Gams, 2004)
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Na severovzhodnem obrobju Trebnjega je bil ob zemeljskih delih razkrit podtalni kamniti gozd,
prvi tovrstni v Sloveniji; pojav se kaže na 1000 m2 velikem območju. Podtalni stebri so različnih
dimenzij, nahajajo se razmeroma blizu eden poleg drugega in so razvrščeni v pasove. Njihovi
vrhovi so večinoma v istem nivoju, posamezni stebri pa so visoki do 8 m (Knez, Otoničar,
Slabe, 2007). Relativno velike površine podtalnih kamnitih gozdov so bile razkrite tudi pri
gradnji avtoceste med Hrastjem in Lešnico. Takšne kraške oblike so na Dolenjskem nastale s
prenikanjem vode v epikras in zgornji del vadozne cone, ki sta se oblikovala pod razmeroma
debelimi plastmi naplavine in prstjo (Knez, Slabe, 2007).
Zahodni obod Temeniškega podolja v nadaljevanju tvorijo robni predeli Suhe krajine. Med
podoljem, strmimi pobočji in planoto ni ostre razlike, temveč prevladujejo zaobljene vzpetine
in postopni prehodi med posameznimi reliefnimi enotami. Za vmesne predele med depresijami
je značilno razmeroma nizko zakraselo površje s položnimi griči. Izstopa le niz kopastih vrhov
med slepo dolino pri Ponikvah in Mirnopeško dolino, to je niz štirih gričev od Smedovca (335
m) do Peščenjaka (376 m) z Vrhom sv. Ane kot najvišjim. Pogoste so manjše vrtače, ki jih je
lahko več 10/km2 (Knez in sod., 2007).
Slika 15: Dolenjsko podolje vzhodno od Trebnjega s slepo dolino Temenice in Mirnopeško kraško
dolino

Avtor: Senegačnik Jurij (Slovenija, 1998)

5.3.2. Mirnopeška kraška dolina
Na jugozahodni strani Vrha sv. Ane se Temeniško podolje nadaljuje z globeljo, ki jo Gams
(2004) imenuje Mirnopeška kraška dolina, Ladišić (1982) in Novak (1994) pa Mirnopeška
kotlina. Po Gamsu (2004) je Mirnopeška dolina v osnovi podobna Rakovemu Škocjanu, le da
je med ozko zatrepno in širšo slepo dolino razmeroma široka valovita terasa z Biško vasjo, kjer
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postane dolina Temenice plitvejša. V nasprotju z Rakovim Škocjanom je mirnopeška kotanja
tudi gosto poseljena. Da bi globel opredelili kot kraško polje, ji manjka zlasti širše ravno dno.
Takšno dno je tu domnevno obstajalo v geološki preteklosti, ko je Temenica še tekla na n. v.
250–260 m (Gams, 1959).
Slika 16: Relief Mirnopeške kraške doline

Vir podatkov: Atlas voda, 2016

Mirnopeška kraška dolina sledi dinarskemu prelomnemu območju (Slovenija, 1998). Vzhodni
rob te cone poteka ob Trški gori (428 m) in Hmeljniku proti severozahodu, spremlja pa ga
omenjeno ožje podolje, vzporedno Temeniškemu, z vrtačastim površjem ter ponikalnicami pri
Jezeru, Šentjuriju in Karteljevem (Melik, 1959). Mirnopeška dolina je nastala v dolgem in
stratigrafsko podobnem pasu, ki se od zahoda razteza do bližine Krške kotline. Na njegovo
slemenitev je morda vplival zamik ob idrijski prelomnici. Znotraj pasu se predvsem na
severnem, rahlo ločnato napetem robu, vrstijo depresije. Slednje je težko razložiti samo z
erozijo in korozijo; ker je njihova smer prečna na lok, je možno sodelovanje razporne tektonike
(Geografija Slovenije, 1998).
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Globel se začne z zatrepno dolino Zijalo oz. s 35 m visoko steno, ki se prav tako imenuje Zijalo;
tu so izviri Temenice in jamski objekti (Zijalo, 2016). Ozka zatrepna dolina se odpre pri Biški
vasi. V nadaljevanju je kotanja ponekod široka le 250 m, v osrednjem delu pri Mirni Peči se
razširi na 1 km, na jugu pa se ponovno zoži in dosega širino 500 m. Mirnopeška kraška dolina
se zaključi s slepo dolino pod Vrhovim, kjer je ponorno območje Temenice. V celoti je globel
dolga približno 6 km (Uhliř, 2008). V povirju Temenice v Zijalu je dolinsko dno na n. v. okoli
240 m in pri Goriški vasi na približno 228 m, torej se spusti za 12 m (Atlas voda, 2016).
Preglednica 2: Nadmorske višine dolinskega dna na izbranih mestih v Mirnopeški kraški dolini

Območje
Povirje Temenice v Zijalu
Biška vas
Mirna Peč
Malenska vas
Drugi ponor pri Goriški vasi

Nadmorska višina (m)
240
232
230
229
228

Vir podatkov: Atlas voda, 2016
Slika 17: Skalna stena Zijalo

Avtor: Brulc Jani, 24. 7. 2007

Dolina ima sklenjen strm obod, ki je izrazitejši na zahodni strani, vendar nima širšega
uravnanega dna (Uhliř, 2008). Nekoliko bolj je poglobljena proti južni, odtočni strani (Ladišić,
1982). Nad desnim bregom Temenice je v ozkem pasu do konca doline na površju apnenec,
sicer pa poplavno dno na obeh straneh spremljajo z rjavo ilovnato preperelino in jerino prekrite
terase ter zaobljeni griči, primerni za poselitev in obdelavo (Slovenija, 1998). Med Biško vasjo,
Mirno Pečjo in mirnopeško železniško postajo se na n. v. 250–260 m razteza obsežna rahlo
valovita terasa z rdečimi do rumenorjavimi drobljivimi ilovicami, le redkokje pa je razkrita
živoskalna podlaga. Terasa, ki je značilna za vso severno mirnopeško kadunjo, je verjetno
ostanek pleistocenske akumulacije Temenice (Gams, 1962b; Gams, 1962c). V slepi dolini pod
Vrhovim je pod ilovnato naplavino ponekod v ponorih odložen prod (Gams, 1959).
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Grafikon 3: Prečni profil Mirnopeške kraške doline

Vir podatkov: eVode – Lidar, 2016
Slika 18: Mirnopeška kraška dolina z Vrha sv. Ane

Avtor: Gams Ivan (Gams, 2004)
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Tudi v spodnjem delu Temeniškega podolja so v reliefu razpoznavne suhe doline, domnevni
sledovi nekdanjega odtekanja vode proti Temenici ali mogoče kar neposredno h Krki (Melik,
1959). Od slepe doline pod Vrhovim poteka proti Luknji suha dolina, ki je nastala ob močni
prelomnici in naj bi odražala prvotni površinski tok Temenice (Novak, 1960; Gams, 2004).
Površje med Mirnopeško kraško dolino in Luknjo je razgibano, pogoste so vrtače, vrhovi pa
dosegajo n. v. 250–280 m (Ladišić, 1982).
5.3.3. Prečenska kotlinica
Najnižji del območja, po katerem se pretaka Temenica, je Prečenska kotlinica, kamor odtekajo
vode iz Luknje. Reka tu dobi novo ime – Prečna (Ladišić, 1982).
Zatrepna dolina Luknja se nahaja na severnem robu Prečenske kotlinice, 1,5 km zahodno od
naselja Prečna. Njen začetni del je usmerjen proti severovzhodu, nato pa se nadaljuje proti
jugovzhodu oz. vzhodu. V Luknji sta se izoblikovala dva zatrepa – glavni je nastal nad izvirom
Prečne na zahodni strani zatrepne doline in stranski v njenem severnem delu. Dolžina zatrepne
doline od vrha glavnega zatrepa do izteka je 870 m, skupaj s stranskim zatrepom pa 1140 m.
Širina doline variira med 400 in 500 m. Dolinsko dno je najširše med obema zatrepoma (160
m) in najožje v osrednjem delu Luknje (20 m). Obod zatrepne doline doseže n. v. okoli 250 m
v glavnem zatrepu oz. 225 m v stranskem. Glavni zatrep sestavlja manjše ostenje, visoko 5–10
m. V njegovem zaledju nad gradom Luknja je na n. v. 190–195 m nekdanji zatrep, nad katerim
je 60 m visoko ostenje. Na območju nekdanjega zatrepa je ob gradu Luknja nastala udornica,
globoka približno 10 m. V njej so razvita melišča, v dnu pa je mogoče najti večje podorne bloke,
velike do 1 m. Severno nad glavnim zatrepom je na n. v. okoli 240 m najstarejši zatrep. Tudi
nad dnom stranskega zatrepa se dviga manjše ostenje, ki je visoko približno 5 m. Razširjeno
dolinsko dno med obema zatrepoma je močno antropogenetsko preoblikovano. Ob Prečni so
odložene ilovnate in mestoma gruščnate naplavine (Tičar, 2012).
Luknja se nahaja na območju preloma, ki poteka v dinarski smeri (Novak, 1960; Tičar, 2012).
Dolžina in poglobljenost zatrepne doline odražata njeno precejšnjo starost (Gams, 2004). Po
nekaterih domnevah je Luknja nastala z udorom jamskega stropa, torej naj bi šlo za udornico,
ki se na vzhodni strani nadaljuje s sotesko Prečne. Vsi jamski objekti v zatrepni dolini naj bi
tako bili ostanek velikega jamskega kompleksa z več etažami (Novak, 1960; Ladišić, 1982).
Tičar (2012) sicer zavrača predpostavko o nastanku zatrepne doline s porušitvijo jamskega
stropa. Verjetno se je Luknja v zadnjem stadiju poglobila. Nekdanja erozijska baza zatrepne
doline je domnevno bila na n. v. okoli 190 m, pozneje pa je zaradi nenadne spremembe erozijske
baze prišlo do vrezovanja Prečne. Slednje naj ne bi bilo povezano zgolj z lokalno spremembo
erozijske baze, temveč z večjimi spremembami v porečju Krke v regionalnem merilu (Tičar,
2012).
Zatrepna dolina se odpre v Prečensko kotlinico, ki se imenuje tudi Zaloška ali Straška kotlinica,
zanjo pa je značilna trikotna kvartarna ravnica, sestavljena iz peskov, ilovice in gline (Gams,
2004). Za udornino sta značilni dve neotektonski fazi ugrezanja. Prvič se je kotlinica ugrezala
v günški ledeni dobi in sledečem günško-mindelskem interglacialu, drugič pa v würmski ledeni
dobi. Med obema tektonsko aktivnima obdobjema je bila daljša doba tektonskega mirovanja
(Premru, 2005). Po drugačni razlagi se je kotlinica močno pogrezala predvsem v günškomindelskem interglacialu in v sledeči mindelski ledeni dobi (Šifrer, 1984). Tukajšnji sedimenti
naj bi bili po trditvah iz prve četrtine 20. stol. jezerskega izvora, vendar je Šifrer (1962)
ugotovil, da sta jih v celoti akumulirali Krka in Prečna; hkrati ni izključeno daljše zadrževanje
vode v obliki močvirja ali manjšega (presihajočega) jezera. Domnevno je povečana
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pleistocenska akumulacija v Prečenski kotlinici povzročila zvišanje vodnih tokov oz.
premaknitev izvira in gladine Prečne na višjo nadmorsko višino ter s tem zaostajanje odtoka in
povečanje poplav ali nastanek majhnega periodičnega jezera – in to ne samo v kotlinici, temveč
tudi v Globodolu (Gams, 1959). Prečna je močno nasipavala istočasno kot Krka in je obdobno
celo odlagala več naplavine. Za nanose Prečne je karakteristična prisotnost dolomitnega proda,
medtem ko je Krka akumulirala veliko več kremenovega peska (Šifrer, 1962).
Slika 19: Relief Prečenske kotlinice

Vir podatkov: Atlas voda, 2016

Prečenska kotlinica je edino večje hidrografsko stečišče v Novomeški pokrajini (Šifrer, 1962).
Na severozahodu se vzpenja planotast, več kot 400 m visok svet Ajdovske planote s Straško
goro (vrh Srobotnik, 593 m), ki je del Suhe krajine. Gozdnata kraška pregrada poteka proti
severovzhodu v Žabjak s Kačjo rido (419 m); ta ločuje Prečensko kotlinico in Temeniško
podolje od doline Bršljinskega potoka in Trškogorskega gričevja (Slovenija, 1998). Med
naseljema Prečna in Češča vas se razteza široka ilovnata terasa z višino približno 185 m. Pod
njo je v kotlinici še nižja, precej široka terasa v višini 170–175 m (Šifrer, 1962). Precej uravnano
dno kotlinice se postopoma znižuje proti Krki (Ladišić, 1982). Slednja teče po skrajnem južnem
delu akumulacijskega dna Prečenske kotlinice. Celoten desni breg Krke je vrezan v živoskalno
podlago, v apnenec ali v kremenove peske. Apnenec se kaže na več mestih tudi na levem bregu
reke. V času odlaganja ilovic naj bi se Krka vseskozi držala južnega obrobja kotlinice in je, še
posebej pri Jurki vasi, obdobno tekla celo južneje kot danes (Šifrer, 1962). Izvir Prečne v Luknji
je na n. v. okoli 170 m, njen izliv v Krko pa na približno 161 m (Atlas voda, 2016).
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Preglednica 3: Nadmorske višine na izbranih mestih v Luknji in Prečenski kotlinici

Območje
Izvir Prečne v Luknji
Naselje Prečna
Izliv Prečne v Krko

Nadmorska višina (m)
170
165
161

Vir podatkov: Atlas voda, 2016
Slika 20: Prečenska kotlinica z desnega brega Krke

Avtor: Orožen Adamič Milan (Slovenija, 1998)
Slika 21: Majhna slepa dolina pri Dolenji Straži

Avtor: Šifrer Milan (Šifrer, 1962)
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Plast ilovnatih sedimentov je v zahodnem delu Prečenske kotlinice tanka, zato je na območju
Straže med Dolenjo Stražo in Selami razvito kraško površje s kratkimi ponikalnicami, ponori
in majhnimi suhimi dolinami. V prostoru severno od črte Dolenja Straža–Zalog proti naselju
Prečna je sipko gradivo – v najglobljih plasteh tudi kremenov pesek – domnevno odloženo
precej na debelo; morda je tukajšnja plast ilovnate naplavine najdebelejša v kotlinici (Šifrer,
1962). Šifrer (1962) sklepa, da je bila med glavno (pospešeno) akumulacijo Krke in Prečne
kotlinica zasuta približno do višine 185 m ter da je bilo pred tem dno kotlinice veliko bolj
kraško, kot je danes, in tudi precej bolj razgibano. Gamsu (1959) se zdi možno, da pod
Ajdovsko planoto ter pod kvartarnimi ilovicami in glinami Prečenske kotlinice v Krko odtekajo
vode iz Vrbovškega polja.
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5.4. SPELEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
V slepi dolini pri Ponikvah je osem ponorov Temenice registriranih kot jamski objekt: Rupa 1
(k. š. 2365), Rupa 2 (k. š. 2366), Velban kevder (k. š. 2189), Požganjska jama (k. š. 5147),
Požiralnik Temenice na Požganju (k. š. 2344), Risanica (k. š. 2348), Mala Risanica (k. š. 5238)
in Jama 1 pri Risanici (k. š. 10682) (Kataster jam, 2016).
Najdaljša in najgloblja med naštetimi je Risanica, ki se nahaja na zaključku občasno aktivne
struge Temenice pod kamnolomom Vrhpeč. Vhod v jamo je 11 m globoko brezno, katerega
stene na sredini povezuje naravni most. Vhodno brezno ima 17x13 m veliko dno in se nadaljuje
s 40 m dolgim vodoravnim rovom. V stropu rova se odpira prehod iz srednjega v zaključni del
jame. Po tleh prevladuje ilovica, zasiganost je skromna. Pod vhodnim breznom je (odtočni)
sifon, še dva (pritočna) pa sta v končnem delu jame. Odtočni sifon je do sedaj raziskan v dolžini
35 m. Pritočna sifona se po 20–25 m združita (Kataster jam, 2016; Risanica, 2016). Razmeroma
večja tukajšnja jama je še Velban kevder. Jamski vhod se odpira med skalovjem, sledi mu
majhna podzemna dvorana, nato pa se jama razcepi v tri rove, ki imajo tla ponekod prekrita z
ilovico ali gruščem. V zaključnem delu je sifon. Jama je na več mestih zasigana, razviti so
kapniki in ponvice (Kataster jam, 2016). Ob normalnih hidroloških razmerah je nivo podzemne
vode v Risanici in Velbanem kevdru na n. v. 244 m (Ladišić, 1982; Kataster jam, 2016). Ostali
jamski objekti imajo manjše razsežnosti. Rupa 1 in Rupa 2 se začenjata z navpičnima,
obzidanima vhodnima breznoma ter se nadaljujeta s krajšima sifonoma (Knez in sod., 2007;
Kataster jam, 2016). Skromno zasigana Požganjska jama se za jamskim vhodom razcepi v pet
rovov. Tla so prekrita z ilovico, gruščem ali skalami. Za jamskim vhodom Požiralnika
Temenice na Požganju se odpira majhna nezasigana dvorana, ki ima tla delno prekrita s
podornimi skalami in gruščem, delno pa je razkrita živoskalna podlaga. Jama 1 pri Risanici se
začenja s 7,6 m globokim vhodnim breznom, ki preide v manjšo dvorano; tu so jamarji našli
dvoje potencialnih mest, od koder bi se jama lahko nadaljevala. Mala Risanica je kratek
spodmol (Kataster jam, 2016).
Slika 22: Načrt Risanice

Vir: Risanica, 2016
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Slika 23: Risanica

Avtor: Brulc Jani, 15. 3. 2016
Slika 24: Mala Risanica

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
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Jugovzhodno od Rupe 1 in Rupe 2 se nahaja Jama pod Rupami (k. š. 6579). Slednja bi lahko
bila del podzemnega sistema, ki ga je izoblikovala Temenica, lahko pa bi šlo za kanal, ki je
prvotno proti Temenici prevajal vode iz severa (Kataster jam, 2016). Severovzhodno od
Požganjske jame in Požiralnika Temenice na Požganju je še Zgonuha (k. š. 2187); tudi ta naj bi
bila fosilni ponor bodisi Temenice bodisi nekega drugega vodnega toka, danes pa je previsoko
v pobočju, da bi še opravljala to funkcijo (Savnik, 1962; Ladišić, 1982).
Vodni tokovi so formirali tudi jame na območju severovzhodno in severno od Temenice pri
Ponikvah (z izjemo Jame v Ušivcu, k. š. 2186). Gabrovška jama (k. š. 6233) je ponor
Lukovškega potoka. Jama pri desnem kamnu (k. š. 393) je domnevni fosilni ponor Meglenskega
potoka, Zemljančeva jama (k. š. 2188) in Luknja v Cerkvenem talu (k. š. 2343) pa naj bi bili
fosilna ponora nekega izginulega vodnega toka (Ladišić, 1982).
Med jamskimi objekti v pobočjih robne Suhe krajine južno od Trebnjega sta najdaljši Velika
(k. š. 104) in Mala jama (k. š. 394) (Kataster jam, 2016). Obe se nahajata na osojnem pobočju
Trebnega vrha in sta pretežno vodoravni. Nižje ležeča Velika jama je izoblikovana v jurskem
apnencu, ki pod jamo prehaja v triasni dolomit. Za nizkim, odkopanim vhodom je večja
dvorana, jama pa se zaključi s podorom. Nekoliko višje se nahaja Mala jama, v kateri je več
kapnikov. Domnevno sta jami ostanek jamskega sistema, skozi katerega je tekla večja voda v
višini takratne kraške vodne gladine (Gams, 2004).
Preglednica 4: Jamski objekti v spodnjem delu Temeniške doline z obrobjem

Ime
Kat. št.
Kota vhoda (m) Dolžina (m)
Slepa dolina pri Ponikvah – ponori Temenice
Rupa 1
2365
260
31
Rupa 2
2366
260
31
Velban kevder
2189
260
113
(Mačkova jama)
Požganjska
5147
257
53
jama
Požiralnik
2344
256
12
Temenice na
Požganju
Risanica
2348
258
150
Mala Risanica
5238
255
5
Jama 1 pri
10682
262
44
Risanici
Slepa dolina pri Ponikvah – obrobje
Jama pod
6579
260
13
Rupami
Zgonuha
2187
277
38
Območje severovzhodno in severno od Temenice pri Ponikvah
Gabrovška jama 6233
273
6
Zemljančeva
2188
285
13
jama
Luknja v
2343
290
46
Cerkvenem talu
Jama pri
393
268
14
desnem kamnu
Jama v Ušivcu
2186
280
10

Globina (m)
7
7
17
15
7

30
1
11

0
17
6
5
14
5
1
46

Obrobje Suhe krajine južno od Trebnjega
Velika jama nad 104
430
Trebnjim
Mala jama nad
394
435
Trebnjim
Pernica v
799
402
Bukovju
Igorjeva groza
9669
333
Tičenca
10332
370
Ahwi brezno
9267
282
Jama pod
5676
450
Kunkelnom
Območje med Temeniško dolino in Zijalom
Zamolčana jama 9702
286
v kamnolomu
Jama pod
10337
343
Gradiščem

118

16

66

1

20

11

65
26
23
16

25
21
16
16

23

10

40

17

Vir: Kataster jam, 2016
Nadmorske višine jamskih vhodov se razlikujejo od vrednosti, ki smo jih pridobili na podlagi Atlasa
voda (2016).

Skoraj vse jame v Mirnopeški kraški dolini se nahajajo v zatrepni dolini Zijalo. Jama Jezero
pod Zijalom (k. š. 5239) se začenja s 15 m dolgim stopnjastim rovom z dvema vhodoma.
Spodnji vhod je široka odprtina, za katero je sifon. Slednjega so jamski potapljači do sedaj
raziskali v dolžini 63 m (Zijalo, 2016). Sifon je prvih 30 m usmerjen proti jugozahodu in ne
proti severu, kakor odprte razpoke v steni nad jamo; v drugi polovici je usmerjen proti
severozahodu (Hudoklin, 1994; Car, Čar, Janež, 2007). Vodni rov se zaključi z neprehodno in
popolnoma zamuljeno ožino, nekaj metrov prej pa se v steni odpira okoli 2 m širok prehod
(Hudoklin, 1994). Carova, Čar in Janež (2007) razlagajo usmeritev sifona proti jugozahodu s
plastovitostjo ter njegov potek proti severozahodu z upadom plasti in dinarsko usmerjeno
razpoko; predpostavljajo, da so dotočni kanali usmerjeni proti severozahodu (in zahodu) samo
v dolžini 50–100 m, nato pa sledi obrat proti severovzhodu, torej proti Risanici. Ob visokih
vodah Jama Jezero deluje kot bruhalnik (Gams, 2004; Zijalo, 2016). Spodmol Zijalo (k. š. 2111
– imenuje se enako kot zatrepna dolina, skalna stena in izvir) je nastal ob lokalnem prelomu. V
zgornjem delu se konča s kaminom, kjer je vhod v krajšo zasigano dvorano, dolgo 4 m (Zijalo,
2016). Spodmol naj bi bil fosilni izvir Temenice (Ladišić, 1982). V zatrepni dolini sta še
spodmola Fantovska luknja (k. š. 2112) in Ajdovska jama (k. š. 6328) ter vodoravna jama
Lisična nad Zijalom (k. š. 10338) (Kataster jam, 2016). Fantovska luknja je domnevno nastala
s krušenjem pretrte kamnine (Ladišić, 1982). V Ajdovski jami je bil odkrit kulturni horizont
(Zijalo, 2016). Edini jamski objekt v slepi dolini pod Vrhovim je Požiralnik Temenice 1 (k. š.
7881). Začenja se s 7 m dolgim obzidanim jaškom, usmerjenim proti vzhodu, ter se nadaljuje z
enako dolgim rovom, ki je prekrit z mivko, peskom in podornimi skalami (Kataster jam, 2016).
Preglednica 5: Jamski objekti v Mirnopeški kraški dolini z obrobjem

Ime
Kat. št.
Zatrepna dolina Zijalo
Jama Jezero pod 5239
Zijalom
Zijalo
2111

Kota vhoda (m) Dolžina (m)

Globina (m)

253

90

21

250

10

3
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Ajdovska jama
6328
290
v Zijalu
Fantovska
2112
270
luknja
Lisična nad
10338
273
Zijalom
Slepa dolina pod Vrhovim
Požiralnik
7881
225
Temenice 1
Območje med Mirnopeško dolino in Luknjo
Suhogorsko
10503
247
brezno

9

0

5

0

20

7

14

1

14

14

Vir: Kataster jam, 2016
Slika 25: Načrt Jame Jezero pod Zijalom

Vir: Zijalo, 2016

Med osmimi jamskimi objekti v zatrepni dolini Luknja je največja Lukenjska jama (k. š. 575),
ki je razvita v epifreatični coni (Tičar, 2012). To je vodoravna jama z dvema jamskima
vhodoma. Za glavnim vhodom je najprej kratek rov in za tem prostorna dvorana, ki se po
krajšem erozijskem rovu zaključuje z drugo, zasigano dvorano s kapniki. Na prehodu med
(erozijskim) rovom in (drugo) dvorano je vhod v sifon, ki je dolg približno 50 m in pripelje do
dobro zasiganega rova; ta se po 100 m konča z naslednjim sifonom. Ob glavnem vhodu je
spodmol, v katerem je stranski jamski vhod (Lukenjska jama, 2016). Tu so potekale arheološke
raziskave, ki so razkrile ostanke poselitve iz starejše kamene dobe (paleolitika) – raznolik
inventar orodij iz kremena in fragmente pleistocenske favne. V zgornjih plasteh so bili odkriti
ostanki mlajših kultur od mlajše kamene dobe (neolitika) ter bronaste in železne dobe do
rimskih časov in srednjega veka (Ladišić, 1982; Lukenjska jama, 2016). Lukenjska jama je izvir
zelo visoke vode (Gams, 2004; Lukenjska jama, 2016). V zahodnih pobočjih nad zatrepno
dolino se nahaja brezno Velika Strašca (k. š. 361) z globino 61 m (Kataster jam, 2016).
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Slika 26: Lukenjska jama

Avtor: Brulc Jani, 25. 7. 2007
Preglednica 6: Jamski objekti v zatrepni dolini Luknja z obrobjem

Ime
Kat. št.
Kota vhoda (m)
Zatrepna dolina Luknja
Lukenjska jama 575
167
Brlog 1 v
5462
193
Luknji
Brlog 2 v
5463
188
Luknji
Jama pod
4399
189
gradom Luknja
Jama za gradom 574
190
Luknja
(Sedajeva jama)
Orlovska jama v 5461
205
Luknji
Grajski rov
8564
191
Jama v
5824
170
kamnolomu v
Luknji
Območje severozahodno od Luknje
Velika Strašca
361
341

Dolžina (m)

Globina (m)

307
6

12
1

10

6

9

0

26

7

28

9

9
11

1
0

120

61
49

Mala Strašca
Puhoglavka
Šlebingerjeva
jama

8183
10333
10771

357
347
345

53
36
15

42
14
6

Vir: Kataster jam, 2016

Na splošno v Temeniškem podolju prevladuje plitvi kras in je podzemlje izoblikovano bolj v
vodoravni kot v navpični smeri. S svojo globino izstopa Velika Strašca, ki se nahaja visoko v
pobočju nad Luknjo, in se je zato lahko formirala v navpični smeri. Jame so nastale v apnencu
ter so geološko zelo mlade, manjših dimenzij, težje prehodne in malo zasigane. Nekoliko bolj
zasigana je npr. Lukenjska jama. Dna jam so pogosto zapolnjena z ilovico ali celo zalita z vodo
(Ladišić, 1982).
Slika 27: Velika Strašca

Avtor: Bar F. (Kranjc, 1990)
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5.5. PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Dolinsko dno zgornjega dela Temeniške doline je prekrito z evtričnim mineralnim hipoglejem,
na obrobju doline pa so razširjene izprane prsti, rjave pokarbonatne prsti in renzina – vsi
navedeni tipi so razviti na dolomitu ali apnencu. V okolici Male Loke je še območje evtričnih
rjavih prsti na laporju. Zahodno od Trebnjega so razširjene izprane prsti na dolomitu in apnencu,
vzhodno od tod pa evtrične rjave prsti na pliocenskih sedimentih. Na obrobju Suhe krajine južno
od Trebnjega prevladujejo rjave pokarbonatne prsti na apnencu, mestoma se pojavljajo tudi
rjave pokarbonatne prsti in rendzina na dolomitu. Slepo dolino pri Ponikvah na začetku pokriva
evtrična obrečna prst, v nadaljevanju proti Vrhu sv. Ane, kjer Temenica teče zgolj občasno oz.
izjemoma, pa prevladajo rjave pokarbonatne prsti na apnencu. Slednje so razširjene tudi na
območju med Temenico in Jezerom ter na gričih od Smedovca do Peščenjaka, medtem ko so v
trikotniku Jezero–Lukovek–Češnjevek razvite distrične rjave prsti na pliocenskih in kvartarnih
glinah in ilovicah. Območje okrog Ponikev prekrivajo evtrične rjave prsti na pliocenskih in
pleistocenskih sedimentih (Podatki tal – portal eTLA, 2016).
Dno Mirnopeške kraške doline prekriva evtrična obrečna prst; v južnem delu doline med
Malensko vasjo in Vrhovim je razširjen distrični mineralni hipoglej. Severno in južno obrobje
Mirnopeške doline ter njeno zahodno obrobje od Mirne Peči do Vrhovega je pokrito z rjavimi
pokarbonatnimi prstmi na apnencu. Na zahodnem obrobju doline od Zijala do Mirne peči in
celotnem vzhodnem obrobju pa prevladujejo evtrične rjave prsti na pleistocenskih in
pliocenskih sedimentih (Podatki tal – portal eTLA, 2016).
Dno zatrepne doline Luknja prekriva evtrična obrečna prst. Na obrobju Luknje so razširjene
rjave pokarbonatne prsti na apnencu, na zahodnem obrobju zatrepne doline tudi rendzina na
apnencu. Široko območje ob reki Prečni v Prečenski kotlinici pokriva distrični mineralni
hipoglej, sicer pa je največji del kotlinice prekrit z ravninskim evtričnim psevdoglejem. V
ozkem pasu ob Krki prevladuje evtrična obrečna prst (Podatki tal – portal eTLA, 2016).
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6. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI TEMENICE
6.1. RAZVOJ POREČJA
Temenica je verjetno najmlajša slovenska reka (Slovenski vodni krog, 2006). Z razvojem
temeniškega porečja se je ukvarjal že Melik (1931; 1959). Po njegovih ugotovitvah se je po
Dolenjskem podolju prvotno pretakala zgornja Mirna, ki jo je potem obglavila Temenica.
Domnevno je prvotna Mirna izvirala nad današnjo Višnjo Goro in je tekla približno po črti
Ivančna Gorica–Radohova vas–Veliki Gaber–Velika Loka–srednja Cedilnica–(naselje) Mirna,
njenemu rečnemu sistemu pa je pripadala tudi sedanja zgornja Temenica. Staro mirnsko porečje
se je začelo spreminjati v poznem pliocenu in je dokončno razpadlo še pred nastopom
pleistocena. Prvotna Temenica je z retrogradno erozijo prodirala navzgor, se hitro vrezovala na
izraziti podolžni dinarski prelomnici ter nekje pri Veliki Loki posegla v nekdanjo Mirno in ji
odvzela zgornji del rečne mreže oz. njen ostanek po predhodnih hidrografskih spremembah.
Mesto pretočitve bi lahko nakazovala sedanja preusmeritev Temenice na dinarsko smer (Melik,
1959). Bivše temeniško-mirnsko razvodje, čez katerega naj bi se iz mirnopeške smeri zadenjsko
prebila Temenica, je domnevno potekalo pri Vrhu sv. Ane (Melik, 1931).
Po Šlebingerju (1934; cv: Gams, 1959) so v pliocenu čez vzhodno Suho krajino tekle Temenica,
zgornja Krka, t. i. Ajdovska voda in odtok iz Globodola čez Dule proti Podgori. V pleistocenu
naj bi trije tektonski dvigi pomaknili južni rob Suhe krajine višje kot severozahodnega in s tem
omogočili zakrasevanje hidrografske mreže. Ob tem je domnevno prišlo do zajezitve rek ter
nastanka jezer pri Mirni Peči, v Globodolu, na Vrbovškem polju in v nekaterih drugih manjših
kotanjah.
Šifrer (1969) meni, da dolina Mirne v pliocenski hidrografiji Dolenjske najbrž ni imela
tolikšnega pomena, kot so ji ga pripisovali prejšnji raziskovalci. Po njegovem sklepanju številne
suhe doline, ki so izoblikovane tudi ob Temenici, kažejo, da so vode iz Posavskega hribovja
prvotno tekle preko Suhe krajine, Mirnske doline in Krško-Šmarješkega gričevja naravnost na
jug oz. jugozahod proti Krki. Spremembe v hidrografski mreži so predvidoma nastopile šele z
znatnejšo odstranitvijo terciarnih morskih in rečnih nanosov (Šifrer, 1969; Šifrer, 1984).
Gams (2004) ne izključuje možnosti, da je Temenica prvotno odtekala čez današnjo temeniškomirnsko razvodnico naravnost proti srednji Krki. Vzpetine na razvodju med Temenico in Mirno
so namreč večinoma na n. v. 310–330 m, to je na višini Dolenjskega podolja zahodno od
Velikega Gabra, pri katerem Temenica teče v 40 m globoki dolini. Takšen gričevnat relief nato
sega ob južnem obrobju Mirnsko-Mokronoške kotlinice do Mokronoga, nad njim pa je na n. v.
okoli 325 m razvodje med Mirno in Laknico, ki je pritok Radulje (oz. Krke). Proti jugu naj bi
Temenico pritegnila ugrezajoča se Prečenska kotlinica. Na prestavljanje reke proti jugu bi lahko
kazala morfologija površja med Trebnjim in Krško kotlino. Po eni od suhih dolin je speljana
železniška proga med Ponikvami in novomeškim Muhaberjem, zlasti dalje od zaselka Cesta
(del Mirne Peči) (Gams, 2004).
Po Gamsovih (1982) starejših razlagah je Temenica iz severa podzemno pritekala na kraško
polje Globodol, dokler ni nastal današnji pretok skozi Mirnopeško kraško dolino. Zahodno od
Ponikev je manjša suha dolina, od koder naj bi reka podzemno odtekala proti Globodolu ali (in)
Dobrniškemu (Vrbovškemu) polju. Pozneje je Gams (2004) spremenil mnenje: če bi na
severnem delu Globodola res ponovno izvirala Temenica, bi morala v reliefu pustiti izrazitejše
sledove.
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Omenimo lahko še domnevo, da je ozko podolje, ki poteka od povirja Temenice proti Litiji,
ostanek nekdanje hidrografske mreže, po kateri je voda odtekala proti Savi (Novak, 1960).
Na območju z n. v. 330–340 m okrog Velikega in Malega Gabra je Melik (1931) lociral
nekdanjo površinsko hidrografsko povezavo med Šentviško kotlinico in zgornjim delom
Temeniške doline. Tu naj bi se pliocenskemu porečju zgornje Temenice priključila manjša
višenjsko-šentviška reka, ki je zbirala pritoke iz Metnajske planote in je tekla mimo Velikega
Gabra proti vzhodu, torej v isti smeri kot današnja Temenica med Velikim Gabrom in Veliko
Loko (Melik, 1931; Melik, 1959). V prostoru nižje od ustja Bukovice so v reliefu ponekod
razvidni domnevni sledovi nekdanjih kratkih desnih pritokov Temenice; mednje spada suha
dolina, ki se pri Bregu steka v Temeniško in je bila uporabljena pri gradnji železnice (Melik,
1931; Šircelj, 1966). Suhe doline so razpoznavne tudi v reliefu spodnjega dela Temeniškega
podolja. Usmerjene so prečno na rečni tok in naj bi kazale, da je voda prej površinsko odtekala
proti Temenici ali morda kar neposredno h Krki (Melik, 1959; Malovrh, 1992).
Domnevno je prvotna Temenica tekla površinsko v vsem svojem obsegu in tudi njen podzemni
tok med Ponikvami in Vrhpečjo oz. Zijalom naj bi bil na začetku precej krajši. Suha dolina,
razvita na tem območju, bi lahko predstavljala sledove nekdanjega površinskega rečnega toka
iz Temeniške v Mirnopeško kraško dolino (Melik, 1931; Melik, 1959). Prvotni površinski tok
reke med Mirnopeško dolino in Prečensko kotlinico pa naj bi odražala suha dolina, ki se začenja
v pobočju nad ponori Temenice pod Vrhovim in je ob močni prelomnici usmerjena proti Luknji
(Novak, 1960; Šifrer, 1962; Gams, 2004).
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6.2. OPIS TOKA
6.2.1. Temeniška dolina
Dolžina toka Temenice v Temeniški dolini je približno 27,55 km (Geoportal ARSO, 2016),
povprečni strmec reke pa znaša 5,8 ‰ (izračunano na podlagi nadmorskih višin, pridobljenih
iz Atlasa voda (2016)). V zgornjem delu teče Temenica po neprepustnih paleozojskih klastitih
in slabše prepustnih triasnih dolomitih, ki omogočajo površinsko zbiranje vode (Kogovšek,
Petrič, 1998). Rečni tok je pretežno usmerjen od severozahoda proti jugovzhodu, med Velikim
Gabrom in Veliko Loko ter Belšinjo vasjo in Dolenjo Nemško vasjo pa ima smer od zahoda
proti vzhodu. Reka v glavnem sledi dinarskim prelomom in razpokam, ki so nastale zaradi
interference med dinarsko in alpsko tektoniko (Gabrovec, Topole, 2006).
Porečje zgornje Temenice je precej nesimetrično (Melik, 1959; Novak, 1960). V zgornjem delu
Temeniške doline se v reko stekajo različno dolgi vodotoki iz Posavskega hribovja, sicer pa
dobi do Velikega Gabra samo tri večje pritoke (Slovenija, 1998). To sta leva pritoka Ješka in
Bratnica ter Bukovica – slednja je edini desni pritok, ki vpliva na hidrološke značilnosti
Temenice (Šircelj, 1966). Od ustja Bukovice navzdol reka nima površinskih desnih pritokov
oz. so ti neznatni, zlasti od Belšinje vasi naprej, kjer teče ob strmem obrobju zakrasele Suhe
krajine (Melik, 1959; Slovenija, 1998). Zadnji daljši levi pritok dobi Temenica v okolici Velike
Loke. Ker je razvodnica proti Mirni oddaljena samo 2–3 km, so drugi levi pritoki zelo kratki in
zaradi majhnega zaledja ob pomanjkanju padavin hitro presahnejo; terase na levem bregu
Temenice tako prekinjajo majhne doline z občasnimi potoki. Zadnji površinski pritok reka dobi
pri Trebnjem (Melik, 1959; Gabrovec, Topole, 2006). Ob večji suši sicer presahne večina
pritokov Temenice, tudi tisti, ki so dolgi do 10 km (npr. Bratnica) (Gams, 2004).
Slika 28: Poplavljanje Temenice pri Dolenji Nemški vasi

Avtor: Studio 5 Mirna (Gabrovec, Topole, 2006)

54

Od ustja Bukovice do Ponikev teče Temenica v številnih okljukih. Njena struga je plitvo
vrezana in reka pogosto poplavlja. Dolinsko dno je zato mokrotno in zatravljeno, za poselitev
in obdelavo pa so primernejši zaobljeni vrhovi gričev in dvignjene terase (Slovenija, 1998).
Vsako od dveh poplavnih območij, ki se raztezata med Bregom in Malo Loko ter Kamnim
Potokom in Dolenjo Nemško vasjo, obsega okoli 160 ha (Šircelj, 1966). Ob poplavah se
ponikalnica široko razlije zlasti pri Dolenji Nemški vasi (Savnik, 1962). Na poplavno ogrožena
zemljišča se v zadnjem času širi zlasti Trebnje (Komac, Natek, Zorn, 2008).
Čeprav je desni breg Temenice pod Trebnim vrhom zgrajen iz apnenca, voda v njem ne ponira,
temveč celo prihaja na površje, npr. v izviru pri Odrgi (Gams, 1962c). Reka prvič ponikne pri
Ponikvah, potem ko preide iz dolomita na močno prepustne jurske apnence (Kogovšek, Petrič,
1998; Gabrovec, Topole, 2006). Pliocenske in kvartarne naplavine, ki ponekod prekrivajo
apnence, imajo samo lokalni vpliv na hidrogeološke pogoje (Kogovšek, Petrič, 1998). Savnik
(1962) govori o prvih ponorih pri Dolenjih Ponikvah, Novak (1960) in Gams (2004) pa jih
umeščata nekoliko višje ob toku pri Dolenji Nemški vasi. V literaturi iz začetka šestdesetih let
20. stol. je omenjeno, da na območju Dolenje Nemške vasi ob starejših ponorih pogosto
nastajajo novi ugrezi (Savnik, 1962). Ponore najvišje ob toku so v preteklosti sproti mašili
tamkajšnji mlinarji, medtem ko so tiste v nadaljevanju slepe doline širili, da bi skrajšali poplave
(Gams, 2004). Od Rupe 1 in Rupe 2 pri Ponikvah poteka po slepi dolini občasno aktivna struga,
ki se konča pri Risanici pod Vrhom sv. Ane. Struga je v začetnem delu regulirana in izravnana,
v nadaljevanju pa v okljukih poteka skozi gozd (Kogovšek, Petrič, 1998; Gabrovec, Topole,
2006). Zračna razdalja od Rupe 1 in 2 do naslednjega izvira Temenice v Zijalu je približno 1,7
km, višinska razlika med jamskima objektoma oz. ponoroma in ponovnim izvirom pa znaša 22
m (Atlas voda, 2016). Po Hudoklinu (1994) naj bi bil podzemni tok Temenice med Ponikvami
in Zijalom dolg 4–5 km. Glavni pretočni kanali pod kamnolomom Vrhpeč verjetno potekajo
globlje od piezometrične gladine podzemne vode (Car, Čar, Janež, 2007). Da se Temenica od
Ponikev podzemeljsko ne usmeri naravnost proti jugu v nižji in malo oddaljeni Globodol,
domnevno povzroča slaba prepustnost apnencev, ki gradijo severni rob omenjenega kraškega
polja (Gams, 1959).
S hidrogeološkimi značilnostmi ponornega območja pri Ponikvah in njegovim razvojem so se
ukvarjali Carova, Čar in Janež (2007). Glavni usmerjevalci površinskega toka, poniranja in
podzemnega odtekanja vode so lezike in razpoklinske cone. Potek rečne struge se ujema z
generalno slemenitvijo plasti, za katere so značilne izrazite lezike; te so dobro prepustne in
usmerjajo podzemne tokove. Pregibi struge in ponori sovpadajo z razpoklinskimi conami.
Prvotno je Temenica tekla v smeri slemenitve plasti čez manj izrazite razpoklinske cone do
najmočnejše (razpoklinsko-porušene) cone, ki poteka čez zahodni del kamnoloma Vrhpeč in v
kateri je nastala jama oz. končni ponor Risanica. Na začetku je voda zaostajala in poplavljala,
vendar je reka v široki, izraziti in močno pretrti coni verjetno razmeroma hitro oblikovala
freatične rove in se pretočila v smeri od severa proti jugu na nižji hidrološki nivo v Zijalu.
Najbrž je Temenica v manjšem obsegu ponirala v vseh razpoklinskih conah, ki jih je prečkala,
toda ponori so se oblikovali počasi in postopoma vse bolj proti severozahodu do današnjih
glavnih ponorov pri Ponikvah. Ko je reka oblikovala pretočni rov proti Zijalu, je ustvarila
nekoliko nižjo lokalno erozijsko bazo. Zaradi tega se je voda iz vsakega naslednjega ponora
pretakala po najkrajši možni poti, to je ob lezikah in razpokah, proti že oblikovanemu
podzemnemu kanalu z nižjo erozijsko bazo. Na tak način se je ponorno območje postopoma
pomikalo proti severozahodu (Car, Čar, Janež, 2007).
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6.2.2. Mirnopeška kraška dolina
Temenica se spet pojavi na površju v zatrepni dolini Zijalo na n. v. okoli 240 m, kjer ima povirje
z več stalnimi in občasnimi izviri. Voda občasno izvira neposredno pod 35 m visoko skalno
steno iz bruhalnika Jama Jezero pod Zijalom (Gams, 2004; Zijalo, 2016). Ladišić (1982)
označuje ta kraški izvir kot obrh, Carova, Čar in Janež (2007) pa kot vokliški izvir. Reka stalno
izvira iz odprtin v apnencu nižje ob strugi (Gams, 2004; Zijalo, 2016). V uporabljeni literaturi
so nekateri izviri navedeni poimensko: Gradiški izvir, Jelševski izvir, Mikličev izvir, Žagarski
izvir in glavni izvir, ki se tako kot zatrepna dolina imenuje Zijalo, sicer pa gre za omenjeni
bruhalnik pod skalno steno (Hudoklin, 1995; Kogovšek, Petrič, 1998). Novak (1960) govori o
štirih pomembnejših izvirih, razvrščenih v polkrogu, in dodaja, da so bili prvotno trije.
Iz ozke zatrepne doline teče Temenica najprej po skalnati in nato gruščnati strugi (Gams, 2004).
Na začetku je reka precej globoko vrezana, pri Mirni Peči pa se začenja izjemno vijugast tok
po širokem dolinskem dnu, prekritem z najmlajšimi holocenskimi naplavinami (Slovenija,
1998). Rečna struga postane plitvejša in Temenica pogosto poplavlja, zato je dno doline
mokrotno in zatravljeno (Uhliř, 2008). Na tem (srednjem) odseku reka nima površinskih
pritokov (Kogovšek, Petrič, 1998). Gams (2004) omenja prve večje ponore že pri Malenski
vasi. Vodotok drugič ponikne pri Goriški vasi; od tod se po slepi dolini pod Vrhovim nadaljuje
občasno aktivna struga (Kogovšek, Petrič, 1998; Gams, 2004). Zračna razdalja od drugega
ponora pri Goriški vasi (pon. 2 na karti 10) do zadnjega izvira reke v Luknji je približno 2,5
km, medtem ko je višinska razlika med njima 58 m (Atlas voda, 2016). Dolžina toka Temenice
v Mirnopeški kraški dolini znaša okoli 8,26 km, povprečni strmec reke pa je 3,5 ‰ (Atlas voda,
2016; Geoportal ARSO, 2016).
Slika 29: Izvir Zijalo (Jama jezero pod Zijalom) ob nizkih vodah

Avtor: Brulc Jani, 5. 11. 2011
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Slika 30: Izvir Zijalo ob visokem vodostaju

Avtor: Brulc Jani, 12. 3. 2013
Slika 31: Struga nižje od izvira Zijalo ob nizkih vodah

Avtor: Brulc Jani, 5. 11. 2011
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Slika 32: Struga nižje od izvira Zijalo ob visokem vodostaju

Avtor: Brulc Jani, 12. 3. 2013
Slika 33: Povirje Temenice v Zijalu – stranski
izvir v strugi

Slika 34: Povirje Temenice v Zijalu – stranski
izvir na levi strani zatrepne doline (1)

Avtor: Brulc Jani, 5. 11. 2011

Avtor: Brulc Jani, 5. 11. 2011
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Slika 35: Povirje Temenice v Zijalu – stranski izvir na levi strani zatrepne doline (2)

Avtor: Brulc Jani, 5. 11. 2011

6.2.3. Prečenska kotlinica
Ponikalnica zopet izvira v zatrepni dolini Luknja na n. v. približno 170 m in pri tem dobi tudi
novo ime – Prečna. Poleg glavnega izvira pod Lukenjskim gradom je še nekaj stalnih in
občasnih izvirov, npr. izvir pred Lukenjsko jamo in Jelševski studenec (Novak, 1994; Hudoklin,
1995; Kogovšek, Petrič, 1998).
Izvir Prečne se nahaja na najnižjem iztočnem mestu porečja in ga napaja voda globoke freatične
cone. Za vodne tokove freatične cone, v primeru, če drenirajo kras brez površinskih tokov, so
značilni zelo neizenačeni strmci in obseg kanalov, saj takšna voda praviloma ni agresivna. Tako
se predvsem prilagaja votlinam in povezanim razpokam, ki so nastale kot posledica tektonike,
neenakega premikanja skalnih blokov ali razbremenitve teže ob nastajajočih dolinah in
kotanjah. Vodni kanali so zelo zvijugani v navpični in vodoravni smeri (Geografija Slovenije,
1998). Ladišić (1982) poroča, da je 2. maja 1981 močan izvir Prečne nepričakovano popolnoma
presahnil in začel znova delovati naslednji dan, ter sklepa, da je šlo za posledico podora v
podzemlju med Mirnopeško kraško dolino in Luknjo.
Iz sifona v Lukenjski jami občasno bruha podzemna voda, zalije rove in se steka na površje.
Stalni izvir pred Lukenjsko jamo se napaja z vodo iz tega sifona. S slednjim je povezano tudi
funkcioniranje estavele, ki se nahaja okoli 80 m severno od vhoda v jamo (Lukenjska jama,
2016). Morda je voda prvotno izvirala tudi iz Jame za gradom Luknja (k. š. 574) in Orlovske
jame (k. š. 5461) (Tičar, 2012).
V osrednjem delu zatrepne doline Luknja je Prečna zarezana v lastne ilovnate naplavine
približno 1 m globoko (Tičar, 2012). Nižje od istoimenskega naselja dobi Prečna značaj tipične
nižinske reke; v okljukih teče med obsežnimi mokrišči v Prečenski kotlinici in se pri Zalogu
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izliva v Krko (Novak, 1960; Božič, 2004). Dolžina toka Temenice oz. Prečne v Prečenski
kotlinici je okoli 6,31 km, povprečni strmec reke pa znaša 1,4 ‰ (Atlas voda, 2016; Geoportal
ARSO, 2016).
Slika 36: Izvir Prečne v Luknji

Avtor: Brulc Jani, 25. 7. 2007
Slika 37: Poplavljanje Prečne pred izlivom v Krko

Avtor: Božič Janez (Božič, 2004)
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6.3. PODZEMNE VODNE ZVEZE
Prvo sledenje podzemnih tokov Temenice je bilo opravljeno leta 1994 in je potrdilo
pričakovane povezave (Hudoklin, 1995). Raziskovalci so namreč pred tem brez neposrednih
dokazov sklepali, da je podzemno pretakanje reke iz Temeniške v Mirnopeško dolino in nato
Prečensko kotlinico edino mogoče, ter hkrati ugotavljali, da v vsakem naslednjem izviru
Temenice prihaja na površje več vode, kot je ponira v njenih višje ležečih ponorih (Novak,
1994). Na podlagi povečanega pretoka v Zijalu (v primerjavi s tistim pri Rupi 1 in 2) je bilo
predpostavljeno, da se tamkajšnja Temenica dodatno napaja z infiltracijo padavin v približno
20 km2 velikem zaledju ter s ponorno vodo iz Lukovškega, Dobravskega in Meglenskega
potoka ter Češnjevka (Ladišić, 1982; Kogovšek, Petrič, 1998). O povezavi med temi potoki in
izviri v Zijalu je pisal že Savnik (1962).
Lukovški, Dobravski in Meglenski potok ter Češnjevek so kratki vodotoki, ki izvirajo v
hribovitem svetu severovzhodno od Ponikev, to je na temeniško-mirnskem razvodju, in
poniknejo, takoj ko pritečejo na bolj uravnano površje iz jurskih apnencev (Novak, 1994;
Slovenija, 1998). Lukovški potok ob visokih vodah podaljša tok za okoli 1–1,5 km in doseže
ponorno Gabrovško jamo v naselju Jezero (Knez in sod., 2007). Po letu 1958 se je vodnatost
potoka precej zmanjšala, saj so enega od njegovih izvirov zajeli za vodno oskrbo pri gradnji
avtoceste, pozneje pa sta se iz zajetja oskrbovala Jezero in Lukovek. Posledično so tudi poplave
pri Jezeru postale redkejše (Savnik, 1962; Šircelj, 1966). Dobravski potok priteka iz ozke doline
in razpršeno ponira v zamočvirjena tla samo 0,5 km stran od Lukovškega (Savnik, 1962). Tudi
temu potoku se ob visokih vodah podaljša tok za približno 1–1,5 km in se konča v 6 m globokem
ponoru (Ladišić, 1982; Knez in sod., 2007). Po Savniku (1962) sta se vodotoka južno od Jezera
prvotno združila v enoten tok, ki je površinsko dosegel Temenico. Isti avtor (1962) navaja tudi
izjave domačinov, da se je Gabrovška jama povečala in poglobila šele v razmeroma bližnji
preteklosti, pred tem pa je narasel Lukovški potok tekel več sto metrov naprej od središča Jezera
proti Risanici in vmes poniral. Glede na razsežnost Gabrovške jame se Savniku to sicer ni zdelo
verjetno. Meglenski potok je manjši občasen vodotok; dolg je okoli 0,5 km in ponira v
Požiralnik v Ušivcu severovzhodno od Dolenje Nemške vasi. Leta 1959 se je približno 30 m
naprej od ponora odprl 3 m globok ugrez, iz katerega je izvirala voda, kadar je bil potok aktiven
(Savnik, 1962). Jama pri desnem kamnu naj bi bila fosilni ponor Meglenskega potoka (Ladišić,
1982). Tudi Češnjevek je kratek občasen potok, ki postopoma ponira v strugi (Ladišić, 1982).
Avgusta 1994 je bila s sledenjem vode neposredno dokazana povezava med Lukovškim
potokom in izviri v Zijalu (glavni, Gradiški, Mikličev) ter hkrati med Temenico v Mirnopeški
kraški dolini in Prečno v Luknji. Na odseku od Gabrovške jame do Zijala je bila ugotovljena
majhna navidezna hitrost pretakanja podzemne vode (0,35–0,45 cm/s), kar je domnevno bila
posledica počasnega pretakanja takoj po vnosu sledila zaradi sušnega vremena in nizkih
vodostajev. Med sledenjem je nato nastopilo dvodnevno deževje, ki je pospešilo pretakanje
vode v kraškem podzemlju. V nadaljevanju je sledilo potovalo po mirnopeški Temenici in se
pojavilo v glavnem izviru Prečne. Navidezna hitrost pretakanja na odseku od Zijala do Luknje
je bila velika (4,1 cm/s), vzroki zanjo pa naj bi bili dobra prepustnost površinske in podzemne
vodne poti, padec (10,3 ‰) ter povečan pretok (Kogovšek, Petrič, 1998).
Tako kot v Zijalu tudi v Luknji priteka na površje več vode, kot je lahko prispeva Temenica, ki
ponira pri Goriški vasi. Domnevno se Prečna dodatno napaja s kraškimi vodami iz ajdovske
Suhe krajine in kraškega polja Globodola ter iz potokov, ki ponirajo pri Šentjuriju in
Karteljevem severovzhodno oz. vzhodno od Mirne Peči (Novak, 1960; Novak, 1969). Od
Zagradca do Dvora poteka ob levem bregu Krke dolomitni pas in preprečuje direktno stekanje
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voda iz vzhodne Suhe krajine proti reki, zato bi se podzemna voda lahko usmerila proti Luknji
(Novak, 1969; Kogovšek, Petrič, 1998). Gams (2004) sklepa, da je dno kraškega polja
Globodola (n. v. 185–205 m) na višini piezometrične ravni visoke vode, ki jo domnevno
vzdržuje 5 km oddaljeni in ne veliko nižji izvir Prečne. Dodaja še, da se obrobje Globodola
zniža na 50 m le v suhi dolini proti Luknji, drugje pa je visoko nad 100 m. Že v tridesetih letih
20. stol. se omenja Globodolska reka, katere zaledje naj bi zajemalo ponikalnice iz okolice
Šentvida pri Stični ter Vrbovško polje (dobrniško–vrbovško kotanjo) in Globodol, vendar ima
Prečna za tako obsežno zaledje premalo vode (Gams, 1962b). Izvir pred Lukenjsko jamo in
Jelševski studenec ter drugi izviri na levi strani Luknje imajo drugačno vodozbirno območje
kot glavni izvir Prečne (Ladišić, 1982; Hudoklin, 1995). Lukenjsko jamo naj bi izoblikoval
podzemni tok, ki je ločen od podzemne Temenice in priteka iz severa, to je iz smeri Kačje ride
(Ladišič, 1982; Lukenjska jama, 2016).
Preglednica 7: Podatki o sledenju podzemnih tokov Temenice leta 1994
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Navidezna
hitrost
pretakanja
(cm/s)
0,45

Lukovški
potok–Zijalo
(glavni izvir)
Lukovški
potok–
Mikličev izvir
Lukovški
potok–
Gradiški izvir
Zijalo–izvir
Prečne
Lukovški
potok–izvir
Prečne
Lukovški
potok–
Bršljinski izvir

1820

32

1820

36

19,7

144

12,6

0,35

1950

37

18,9

144

13,5

0,4

6700

69

10,3

45

150

4,1

8500

101

11,9

176

48

1,3

8000

87

10,9

110

73

2

Vir: Kogovšek, Petrič, 1998

Med sledenjem vode avgusta 1994 je bila ugotovljena tudi povezava med Lukovškim in
Bršljinskim potokom (Novak, 1994; Kogovšek, Petrič, 1998). Slednji izvira iz kraških izvirov
v globoki dolini pri Daljnem Vrhu severozahodno od Novega mesta in se v zgornjem toku
imenuje tudi Bezgavška voda. Vodotok se napaja še iz kraških izvirov nižje ob strugi (Savnik,
1962). Glede na rezultate sledenja in geološko zgradbo je možno, da kraške kamnine med
ponori Temenice pri Ponikvah, ponori bližnjih potokov (Lukovški, Dobravski) in izviri
Bršljinskega potoka na jugovzhodu omogočajo podzemno pretakanje visokih kraških voda.
Vseeno pa je omenjena povezava vprašljiva. Navidezna hitrost pretakanja podzemne vode od
Gabrovške jame do Bršljinskega izvira je bila namreč razmeroma velika (2 cm/s pri padcu 10,9
‰), torej večja kot v primeru pretakanja od injicirne točke do izvira Prečne (1,3 cm/s pri padcu
11,9 ‰), in to kljub začetnim nizkim vodostajem, ko se voda v kraškem podzemlju pretaka
počasneje. Kraški svet med ponorom Lukovškega in izviri Bršljinskega potoka bi zato moral
biti dobro prepusten; obstajati bi moral nekakšen podzemni kanal, ki bi omogočal tako hitro
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pretakanje. Pojav sledila v Bršljinskem izviru je bil sicer slabo izražen, morda zaradi premalo
izdatnih padavin, ki so v smeri Bezgavške vode odplaknile le manjši del barvila. Po drugi
razlagi pa je šlo samo za kratkotrajen povečan signal zaradi spiranja akumuliranih snovi in
onesnaženja iz struge po daljšem sušnem obdobju (Kogovšek, Petrič, 1998).
Karta 7: Podzemne vodne zveze v zaledju Temenice (Prečne) (hidrogeološka karta)

Vir: Cave exploration, 2016
Legenda: 1 – kraški vodonosnik; 2 – razpoklinski vodonosnik; 3 – medzrnski vodonosnik; 4 – zelo
slabo prepustne kamnine – hidrogeološka pregrada; 5 – zelo slabo prepustne kamnine – viseča
hidrogeološka pregrada; 6 – pomembnejši kraški izvir; 7 – izvir; 8 – ponor; 9 – površinski tok; 10 –
dokazana in nezanesljiva podzemna vodna zveza.

63

V kraške kamnine med Ponikvami, Jezerom in izviri Bršljinskega potoka ponira tudi Igmanca,
ki se verjetno zopet pojavi v Bršljinskem izviru, čeprav povezava še ni neposredno dokazana
(Novak, 1969; Novak, 1994; Kogovšek, Petrič, 1998). Igmanca izvira približno 1 km vzhodno
od Dobravskega potoka nad Poljanami pri Mirni Peči, njen površinski tok pa se konča v ponorih
med Dolenjo vasjo in Šentjurijem (Savnik, 1962; Novak, 1969; Kogovšek, Petrič, 1998). V
literaturi je dolina Igmance označena tudi kot polslepa (Gams, 2004). Sredi 20. stol. so v strugi
potoka nastali novi ugrezi. Pod Šentjurijem se je odprl dovolj velik ponor, da lahko Igmanca
ob normalnih hidroloških pogojih vanj v celoti ponikne (Savnik, 1962; Šircelj, 1966). Ob
naraslih vodah pa se njen površinski tok podaljša za okoli 2 km in se konča pri Selu (Knez in
sod., 2007). Nekdanje površinsko pretakanje potoka domnevno nakazuje obsežna suha dolina,
ki poteka proti novomeškemu Bršljinu (Novak, 1969). Po drugačnem mnenju se ponikalnice na
jugozahodnem robu Raduljskega hribovja, med katerimi je največja Igmanca, odmakajo v
Temenico (Slovenija, 1998).
Drugo, ožje zastavljeno sledenje vode je bilo izvedeno leta 2002, ko je bila v kamnolomu
Vrhpeč izdelana 68 m globoka kaptažna vrtina KVP-1/02. Na odseku od 53 do 68 m globine je
bil ugotovljen stalen zvezen tok podzemne vode v smeri proti Zijalu. Črpalni poskus s pretokom
2,8 l/s ni povzročil znižanja gladine vode, kar kaže na močno prepustno podzemlje. Pred
črpalnim poskusom je bila vodna gladina na n. v. 241,2 m. Sledilni poskus z injiciranjem barvila
v vrtino je potrdil povezavo s 450 m oddaljenim izvirom Zijalo, ocenjena hitrost pretakanja
podzemne vode pa je bila 0,7–1 cm/s (25–37,5 m/h) (Car, Čar, Janež, 2007).
Slika 38: Geološki profil med Risanico in Zijalom

Vir: Car, Čar, Janež, 2007
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6.4. REŽIM PONIRANJA
Kateri ponori v slepi dolini pri Ponikvah so aktivni, je odvisno od hidroloških razmer oz. od
vodostaja Temenice. Ponori najvišje ob toku z naraščanjem vodostaja niso več sposobni sprejeti
celotne količine vode in reka zalije tudi regulirano nadaljevanje struge, ki je pri nizkem
vodostaju suho. Površinski tok dosega vse več ponorov, ki postanejo aktivni, nekateri pa ob
zelo visokih vodah celo spremenijo svojo hidrološko funkcijo in začnejo delovati kot izviri
(Kogovšek, Petrič, 1998). Po Gamsu (2004) ob naraščajoči vodi prevzema vlogo ponorov
vedno več odprtin v pliokvartarni naplavini nad nižjimi skalnimi prevodniki, dokler ni zalito
vse dno slepe doline. Carova, Čar in Janež (2007) razlagajo, da poplave ne nastanejo zaradi
premajhnih kapacitet ponorov, ampak zaradi razmeroma plitve gladine podzemne vode, ki se
ob deževju dvigne.
Ob normalnih hidroloških pogojih Temenica v celoti ponikne v Rupi 1 in Rupi 2 na n. v.
približno 262 m, pri ekstremno nizkih vodah pa v ponorih okoli 200 m po toku navzgor. Ob
ekstremno visokih vodah doseže reka kotanjo pri Velbanem kevdru in v izjemnih primerih celo
Risanico (Novak, 1960; Savnik, 1962; Kogovšek, Petrič, 1998; Car, Čar, Janež, 2007). Zelo
pogosto je zalito regulirano nadaljevanje struge od Rupe 1 in 2 do poljske poti (območje pon.
7–9 na karti 8) (Car, Čar, Janež, 2007). Glede na hidrološke razmere tudi niha gladina podzemne
vode v Risanici, tako da je ob visokih vodah zalito dno vhodnega brezna (Car, Čar, Janež,
2007). Visoke vode pritečejo iz dveh sifonov v notranjosti jame in odtekajo v sifon pod
vhodnim breznom (Risanica, 2016). Prav tako niha gladina podzemne vode v Velbanem kevdru
in verjetno v Požganjski jami (Knez in sod., 2007; Kataster jam, 2016).
Sistematičnih podatkov o hidroloških pogojih (vodostajih in pretokih Temenice), pri katerih so
aktivni določeni ponori oz. je zalit posamezen odsek rečne struge med Ponikvami in Risanico,
v uporabljenih virih in literaturi nismo našli. Za ponazoritev lahko omenimo dokumentiran
dogodek, ko je reka dosegla Risanico, ter opis pojava dopolnimo s časovno ustreznimi podatki
o vodostajih in pretokih Temenice na vodomerni postaji Rožni Vrh in Prečne na vodomerni
postaji v istoimenskem naselju. (Bistvene značilnosti pretokov bodo predstavljene v poglavju
6.5.) Med 17. in 19. septembrom 2010 so Slovenijo zajele močne padavine, ki so povzročile
naraščanje rek in razlivanje vodotokov skoraj povsod po državi. Obsežne poplave so zajele tudi
porečje Krke in kraška polja dolenjskega krasa (Hidrološko poročilo o povodnji, 2010). 19.
septembra 2010 je površinski tok Temenice dosegel Risanico, kar je dokumentiral Gašperič
(2012). Vhodno brezno Risanice je bilo popolnoma zalito, prav tako vhod v Malo Risanico ter
ponori oz. jame višje ob toku (Požganjska jama, Požiralnik Temenice na Požganju, Velban
kevder, Rupa 1 in 2). Območje na zaključku občasno aktivne struge pod kamnolomom Vrhpeč
je bilo preplavljeno vsaj 2 m visoko, tako da se je voda približala železniški progi in kamnolomu
višje v pobočju. Na odseku med Velbanim kevdrom in koncem občasno aktivne struge je voda
odtekla že naslednji dan, le spodnja tretjina vhodnega brezna Risanice je bila še vedno zalita.
Gašperič (2012) razlaga hiter umik vode z velikimi in dobro prepustnimi podzemnimi kanali
med Temeniško dolino in Zijalom. Pretok Temenice je 19. septembra 2010 znašal 13,793 m3/s,
naslednjega dne pa je upadel na 8,247 m3/s (Arhiv hidroloških podatkov, 2016). Pred opisanim
dogodkom naj bi reka nazadnje dosegla Risanico v tridesetih letih 20. stol. (Knez in sod., 2007;
Kataster jam, 2016)
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Preglednica 8: Dnevne vrednosti pretokov in vodostajev Temenice in Prečne ob poplavah septembra
2010

Datum
17. 9. 2010
18. 9. 2010
19. 9. 2010
20. 9. 2010

Temenica (Rožni Vrh)
Pretok (m3/s)
Vodostaj (cm)
0,113
68
5,694
180
13,793
260
8,247
210

Prečna (Prečna)
Pretok (m3/s)
1,441
26,499
44,866
43,128

Vodostaj (cm)
103
290
347
344

Vir: Arhiv hidroloških podatkov, 2016
Slika 39: Zalita občasno aktivna struga Temenice v smeri proti Požganjski jami 19. 9. 2010

Avtor: Gašperič Andrej (JKNM, 2016)
Slika 40: Zalita občasno aktivna struga Temenice v smeri proti Risanici 19. 9. 2010

Avtor: Gašperič Andrej (JKNM, 2016)
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Slika 41: Zalit vhod v Risanico 19. 9. 2010

Avtor: Gašperič Andrej (JKNM, 2016)

Po podatkih iz Katastra jam (2016) je Temenica leta 1991 dosegla kotanjo pri Velbanem kevdru
(ocenjeno na podlagi sekundarnih znakov). Največja dnevna vrednost pretoka Temenice je leta
1991 znašala 4,18 m3/s (6. maja 1991) (Arhiv hidroloških podatkov, 2016).
Preglednica 9: Največje dnevne vrednosti pretokov in vodostajev Temenice (maj) in Prečne
(november) leta 1991

Datum
5. 5. 1991
6. 5. 1991
7. 5. 1991
21. 11. 1991
22. 11. 1991
23. 11. 1991
25. 11. 1991

Temenica (Rožni Vrh)
Pretok (m3/s)
Vodostaj (cm)
4,04
185
4,18
194
4,09
188
1,48
90
1,97
100
3,39
150
3,19
140

Prečna (Prečna)
Pretok (m3/s)
18
17,1
13,6
14,3
18,9
18,6
18,2

Vodostaj (cm)
314
302
253
329
327
322
317

Vir: Arhiv hidroloških podatkov, 2016

Dokumentiran je tudi dogodek, ko je 25. marca 2004 podzemna voda zalila dno vhodnega
brezna Risanice (Kataster jam, 2016). Pretok Temenice je tega dne znašal 5,401 m3/s, en dan
prej pa 6,134 m3/s (Arhiv hidroloških podatkov, 2016).
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Preglednica 10: Dnevne vrednosti pretokov in vodostajev Temenice in Prečne 24. 3.–26. 3. 2004

Datum
24. 3. 2004
25. 3. 2004
26. 3.2004

Temenica (Rožni Vrh)
Pretok (m3/s)
Vodostaj (cm)
6,134
178
5,401
178
3,891
146

Prečna (Prečna)
Pretok (m3/s)
17,086
17,22
16,149

Vodostaj (cm)
319
321
305

Vir: Arhiv hidroloških podatkov, 2016

Tako kot pri Ponikvah je tudi v slepem delu Mirnopeške kraške doline aktivnost ponorov
odvisna od vodostaja Temenice. Ob normalnih hidroloških razmerah reka v celoti ponikne v
dveh ponorih pri Goriški vasi na n. v. okoli 228 m (pon. 1 in 2 na karti 10), ob visokem
vodostaju pa se površinski tok podaljša za približno 1 km po občasno aktivni strugi in dosega
ponore pod Vrhovim. V izrednih primerih voda popolnoma zalije dno slepe doline (Ladišić,
1982; Novak, 1994; Kogovšek, Petrič, 1998; Gams, 2004). Sistematičnih podatkov o vodostajih
in pretokih Temenice, pri katerih so aktivni posamezni ponori, tudi za to območje nimamo.
Gašperič (2012) poroča, da je bilo 19. septembra 2010 dno slepe doline pod Vrhovim v celoti
poplavljeno.
O aktivnosti ponorov glede na vodostaje oz. pretoke Temenice bomo govorili še v nadaljevanju,
pri obravnavi izsledkov terenskega dela.
Slika 42: Zalita občasno aktivna struga Temenice do ponora 32 (na karti 10) v slepi dolini pod
Vrhovim (datum neznan)

Avtor: Pršina Marko (Občina Mirna Peč, 2016)
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Slika 43: Zalito dno slepe doline pod Vrhovim 19. 9. 2010

Avtor: Gašperič Andrej (JKNM, 2016)
Slika 44: Izvir Zijalo 19. 9. 2010

Avtor: Gašperič Andrej (JKNM, 2016)
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6.5. ZNAČILNOSTI PRETOKOV
Če izvzamemo kratko Šico, je Temenica najbolj vodnata reka v Dolenjskem podolju; v
spodnjem toku, ko teče pod imenom Prečna, pa je največji pritok Krke v Novomeški pokrajini
(Slovenija, 1998). Na Temenici oz. Prečni delujeta dve vodomerni postaji. V zgornjem toku v
Temeniški dolini je stacionirana vodomerna postaja Rožni Vrh, v spodnjem toku v Prečenski
kotlinici pa vodomerna postaja Prečna. Površina vodozbirnega zaledja pred postajo Rožni Vrh
je 80,87 km2 in pred postajo Prečna 294,17 km2 (Vodna bilanca Slovenije, 2008). Po drugačni
metodologiji, to je glede na delitev Slovenije na hidrološka območja, ima prispevno zaledje
Temenice (3. nivo) površino 177,93 km2 (Atlas voda, 2016). Obseg porečja je na krasu sicer
težko ali nemogoče točno ugotoviti (Gams, 2004). Prav tako je v porečju Temenice treba
upoštevati možnost bifurkacije, torej raztekanja v različnih smereh (Knez in sod., 2007).
Temenica ima panonski dežno-snežni pretočni režim, za katerega so značilni
zgodnjepomladanski in poznojesenski viški, ki so močno izenačeni, ter poletni glavni nižki.
Najmanj vode je avgusta, medtem ko nadpovprečne količine vode običajno nastopijo med
februarjem in aprilom ter oktobrom in decembrom (Vodna bilanca Slovenije, 2008). Spomladi
in jeseni tako prihaja do poplav (Šircelj, 1966). Pozimi lahko reka precej upade zaradi
prevladujočih snežnih padavin, poleti pa zaradi izhlapevanja (Slovenija, 1998).
Po Gamsu (2004) glavne poteze rečnih režimov tudi na krasu pogojuje podnebje in ne večja ali
manjša kraška retinenca, torej zadrževanje vode v globini krasa. V primeru Temenice v
Temeniški dolini tudi ni verjetno, da bi se voda kopičila v globokem podzemlju, saj prevladuje
fluviokras, jam je malo, glavni pritoki reke pa tečejo površinsko; večja je verjetnost zadrževanja
znatnega dela talne vode v epikrasu (Gams, 2004).
Preglednica 11: Specifični odtoki in odtočni količniki ter padavine in izhlapevanje v vodozbirnem
zaledju Temenice (Prečne) v obdobju 1971–2000

Površina vodozbirnega
zaledja (km2)
Specifični odtok (l/s/km2)
(na osnovi izračunanih
pretokov)
Specifični odtok (l/s/km2)
(na osnovi izmerjenih
pretokov)
Odtočni količnik
(na osnovi izračunanih
pretokov)
Odtočni količnik
(na osnovi izmerjenih
pretokov)
Povprečna letna višina
padavin (mm)
Povprečno letno
izhlapevanje (mm)

Vodotok / Vodomerna postaja
Temenica
Prečna
(Rožni Vrh)
(naselje Prečna)
80,87
294,17
17,8

18

9,7

16,5

43,8

43,3

23,7

39,8

1287

1307

724

741

Vir: Vodna bilanca Slovenije, 2008
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Preglednica 12: Hidrografska območja – Temenica

Ime (opis) hidrografskega območja [4. nivo]
Temenica – Sobrače

Površina (ha)
1334,96

Površina (km2)
13,35

(Povirje Temenice od izvira do sotočja z
Bukovico)
Bukovica

1218,92

12,19

(Vodozbirna površina Bukovice)
Temenica – Trebnje

7774,27

77,74

(Porečje Temenice od sotočja z Bukovico do
ponorov pri Ponikvah)
Temenica – Mirna Peč

6304,33

63,04

(Porečje Temenice od Ponikev do izvira v
Luknji)
Temenica – Prečna

1160,57

11,61

(Porečje Temenice od izvira v Luknji do izliva
v Krko)
Skupaj

17793,06

177,93

(Hidrografsko območje – 3. nivo: Temenica)
Vir: Atlas voda, 2016

Srednji letni pretok med letoma 1971 in 2000 za vodomerno postajo Rožni Vrh je znašal 0,78
m3/s. Najbolj vodnati meseci so bili november in december s srednjim mesečnim pretokom 1
m3/s ter marec z 0,94 m3/s. Najmanj vode je imela Temenica avgusta ob srednjem mesečnem
pretoku 0,51 m3/s (Vodna bilanca Slovenije, 2008). Največji zabeleženi pretok v času od 1961
do 2000 je dosegel 14 m3/s (3. 12. 1966), najmanjši pretok pa je znašal samo 0,001 m3/s (15. 8.
1993) (Kolbezen, Pristov, 1998; Vodna bilanca Slovenije, 2008).
Srednji letni pretok v obdobju 1971–2000 za vodomerno postajo Prečna je bil 4,31 m3/s. Srednji
mesečni pretoki so bili največji decembra (5,71 m3/s), novembra (5,49 m3/s) in marca (5,28
m3/s). Najmanj vodnat mesec je bil avgust s srednjim mesečnim pretokom 2,77 m3/s (Vodna
bilanca Slovenije, 2008). Maksimalni zabeleženi pretok v času od 1961 do 2000 je znašal 21,8
m3/s (25. 10. 1964), minimalni pretok pa 0,56 m3/s (17. 10. 1961) (Kolbezen, Pristov, 1998;
Vodna bilanca Slovenije, 2008).
Preglednica 13: Srednji mesečni pretoki ter srednji letni pretok Temenice in Prečne v obdobju 1971–
2000 (m3/s)

Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij

Temenica
0,79
0,77
0,94
0,83
0,71
0,73

Vodotok
Prečna
4,38
4,47
5,28
4,99
3,89
3,71
71

Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Leto

0,59
0,51
0,65
0,9
1
1
0,78

3,1
2,77
3,44
4,54
5,49
5,71
4,31

Vir: Vodna bilanca Slovenije, 2008
Preglednica 14: Največji (Qmax) in najmanjši (Qmin) zabeleženi mesečni pretoki Temenice in Prečne v
obdobju 1971–2000 (m3/s)

Mesec

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
1971–2000

Temenica
Qmax
5,11
5,58
6,53
4,04
6,1
4,91
4,62
4,25
8,1
7,61
6,99
7,13
8,1
(26. 9. 1973)

Vodotok
Prečna
Qmin
Qmax
0,056
19,1
0,087
18,3
0,033
18,4
0,13
18,4
0,084
18,3
0,056
19,2
0,037
14,7
0,001
19,5
0,025
19,6
0,048
19,7
0,1
19,7
0,056
19,1
0,001
19,7
(15. 8. 1993)
(16. 11. 1979)

Qmin
1,16
1,16
1,28
1,28
1,32
1,27
1,13
1,01
0,963
0,77
0,75
1,14
0,75
(3. 11. 1971)

Vir: Vodna bilanca Slovenije, 2008
Grafikon 4: Srednji mesečni pretoki Temenice v obdobju 1971–2000
1

Srednji mesečni pretok (m3/s)

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
1971–2000

0,4
0,3
0,2
0,1
0
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
Mesec

Vir podatkov: Vodna bilanca Slovenije, 2008
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Grafikon 5: Srednji mesečni pretoki Prečne v obdobju 1971–2000
6

Srednji mesečni pretok (m3/s)

5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5

1971–2000

2
1,5
1
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0
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Vir podatkov: Vodna bilanca Slovenije, 2008

V grafikonu 6 smo primerjali srednje mesečne pretoke Temenice in Prečne v obdobju 1971–
2000. Jasno so razvidne velike razlike v pretoku zgornjega in spodnjega dela rečnega toka.
Primerjava potrjuje ugotovitev, da Temenica oz. Prečna v svojem celotnem toku zbira tako
površinske kot tudi podzemne pritoke. Krivulji, ki ponazarjata pretoke za obe vodomerni
postaji, v glavnem odražata ohranjanje hidrološkega režima, čeprav so opazna nekatera
odstopanja, ki so posledica razlik v napajanju posameznih delov zaledja (Kogovšek, Petrič,
1998).
Grafikon 6: Primerjava srednjih mesečnih pretokov Temenice in Prečne v obdobju 1971–2000
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Vir podatkov: Vodna bilanca Slovenije, 2008
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Srednje letne pretoke za čas po letu 2000 smo deloma povzeli iz Hidroloških letopisov (2001–
2009), deloma pa izračunali na podlagi Arhiva hidroloških podatkov (2010–2014). Iz
pridobljenih vrednosti je razvidno, da srednji letni pretoki tako v primeru Temenice kot Prečne
v večini let niso dosegli dolgoletnega povprečja. Največji zabeleženi pretok Temenice glede na
obdobje 1961–2000 je bil presežen leta 2014 (17,892 m3/s – 13. 9. 2014), dolgoletnemu
maksimumu pa se je močno približal tudi največji pretok leta 2010 (13,793 m3/s – 19. 9. 2010).
Najmanjši zabeleženi pretok glede na omenjeno obdobje ni bil presežen, čeprav je spodnja
konica leta 2012 znašala samo 0,003 m3/s (15. 8.). Tudi v primeru Prečne referenčni najmanjši
zabeleženi pretok ni bil presežen, znatno pa je bil presežen dotedanji maksimalni zabeleženi
pretok in to večkrat, praktično vsako leto med 2009 in 2014 z izjemo 2011.
Preglednica 15: Srednji (Qsr.) ter največji (Qmax) in najmanjši (Qmin) zabeleženi letni pretoki Temenice
in Prečne v letih 2001–2014 (m3/s)

Leto

2001

Temenica
Qsr.
0,726

2002

/

2003

0,289

2004

1,04

2005

0,924

2006

0,656

2007

0,311

2008

0,823

2009

0,738

2010

1,04

2011

0,369

2012

0,466

2013

1,046

2014

1,337

Qmax
4,56
(8. 3.)
/

Vodotok
Prečna
Qmin
Qsr.
0,124
3,83
(23. 8.)
/
3,66

1,78
(4. 3.)
7,03
(17. 10.)
6,29
(27. 11.)
7,44
(31. 5.)
5,24
(6. 10.)
6,03
(12. 12.)
5,56
(3. 4.)

0,024
(18. 8.)
0,066
(9. 1.)
0,074
(15. 6.)
0,148
(10. 11.)
0,016
(25. 7.)
0,083
(3. 3.)
0,101
(30. 10.)

2,47

13,793
(19. 9.)
2,931
(8. 6.)
6,702
(28. 10.)
7,626
(11. 11.)
17,892
(13. 9.)

0,083
(27. 1.)
0,083
(13. 7.)
0,003
(15. 8.)
0,115
(23. 8.)
0,194
(14. 1.)

5,674

4,78
4,62
3,83
2,8
4,18
4,16

2,395
4,035
6,203
6,563

Qmax
14,8
(6. 3.)
14,8
(12. 10.)
10
(27. 11.)
17,6
(8. 4.)
19,6
(27. 11.)
19,6
(31. 5.)
17,1
(7. 10.)
18,5
(12. 12.)
33,4
(3. 4.)

Qmin
1,32
(19. 8.)
1,63
(24. 3.)
0,885
(5. 9.)
1,78
(26. 12.)
1,94
(21. 11.)
1,59
(19. 11.)
1,06
(31. 8.)
0,967
(7. 1.)
1,12
(8. 9.)

46,493
(19. 9.)
15,869
(17. 12.)
39,107
(29. 10.)
38,414
(11. 11.)
43,364
(13. 9.)

1,12
(11. 5.)
0,956
(21. 8.)
1,009
(18. 2.)
1,09
(7. 9.)
1,589
(23. 6.)

Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov, 2016; Hidrološki letopisi, 2016
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Grafikon 7: Srednji letni pretoki Temenice v letih 2001–2014
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Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov, 2016; Hidrološki letopisi, 2016
Grafikon 8: Srednji letni pretoki Prečne v letih 2001–2014
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Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov, 2016; Hidrološki letopisi, 2016
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Grafikon 9: Največji zabeleženi letni pretoki Prečne v letih 2001–2014
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Vir podatkov: Arhiv hidroloških podatkov, 2016; Hidrološki letopisi, 2016
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6.6. KEMIJSKO-FIZIKALNE LASTNOSTI VODE
6.6.1. Trdota vode
Temenica se uvršča med slovenske kraške reke z največjimi skupnimi trdotami vode (Gams,
2004). Dosedanje raziskave so pokazale, da je za Temenico značilno sezonsko nihanje trdot
(Gams, 1962b; Kogovšek, Petrič, 1998). Velika karbonatna trdota vode kaže na precejšnjo
korozijo v porečju (Slovenija, 1998); ta znaša 50–60 m3/km2/leto (Gams, 2004).
Podatke o trdotah vode v Temenici in nekaterih izvirih v njenem porečju smo povzeli po
starejših analizah, ki so bile opravljene v letih 1961 (Gams, 1962b; Gams, 1962c), 1980
(Ladišić, 1982) in 1984 (Plut, 1984).
Gams (1962b; 1962c) je ugotovil, da trdota vode v Temenici upada po toku navzdol, kar je pri
kraških rekah domnevno pogost pojav. Upadanje trdote je omenjeni avtor razložil s povečanim
dotokom iz apnenca. Predhodna merjenja trdot so namreč pokazala, da so kraške vode, ki
pritekajo iz dolomitnega ozemlja, trše kot tiste iz apneniških območij. Temenica je imela
največjo trdoto v zgornjem toku, kjer je porečje večinoma dolomitno – tu je imela reka večjo
trdoto kot sosednja Krka. Na odseku med naseljem Temenica in Ponikvami se je skupna trdota
vode zmanjšala iz 18°N na 16,2°N. Razlike v skupni trdoti so nastajale tudi med podzemnim
pretokom od Ponikev do Zijala, in sicer iz 16,2°N na 15,4°N pozimi ter 15,1°N na 14,4°N
poleti, kar naj bi bila zopet posledica dotoka iz apneniške notranjosti. Podobno se je dogajalo
na odseku med Mirnopeško kraško dolino in Prečensko kotlinico (iz 15,4°N na 14°N), na
katerem se Temenici domnevno pridruži močan podzemni pritok iz apneniške Suhe krajine.
Možno je, da so na upadanje trdote, razen pritokov mehkejše vode, vplivali tudi drugi vzroki,
kar je pokazala analiza poplavne vode na travnikih pri Vrhovem pri Šentlovrencu in v bližnji
Temenici; poplavna voda je namreč imela za 0,8°N manjšo skupno trdoto. Med izviri v
Temeniški in Mirnopeški dolini so bili najtrši tisti na dolomitu in so bili precej trši od izvirov
na apnencu. Najmanjša skupna trdota vode je bila ugotovljena v izviru pri Biški vasi (10°N).
Ta mogoče zbira vodo iz pretežno ilovnate terase, ki zajema vso severno Mirnopeško kraško
dolino (Gams, 1962b; Gams, 1962c).
Preglednica 16: Skupne trdote vode v Temenici (Prečni) po analizi 23. 2. 1961

Mesto vzorčenja
Skupna trdota vode (°N)
Temenica v istoimenskem naselju pred 18
sotočjem z Bukovico
Izvir v naselju Temenica
18
Bukovica pred izlivom v Temenico
16,2
T. po sotočju z Bukovico
17,6
T. pri Stranjah
16,4
T. pri Praprečah
16,6
T. pri Kamnem Potoku
16,4
T. pri Ponikvah
16,2
Izvir Temenice v Zijalu
15,4
Izvir pod Vrhom sv. Ane v Vrhpeči
14
Izvir pri Biški vasi
10
T. pri Goriški vasi
15,4
Prečna v istoimenskem naselju
14
Vir: Gams, 1962b; Gams, 1962c

77

Skupna trdota vode (°N)

Grafikon 10: Skupne trdote vode v Temenici (Prečni) po analizi 23. 2. 1961
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Vir podatkov: Gams, 1962b; Gams, 1962c
Slika 45: Skupna trdota vode v Temenici (Prečni) in zgornji Krki

Vir: Gams, 1962b
78

Ladišičeve (1982) meritve so pokazale enako skupno trdoto vode v Temenici pri Ponikvah in v
izvirih v Zijalu (16,2°N), hkrati pa je imela voda v zatrepni dolini nekoliko zmanjšano kalcijevo
trdoto (iz 10,6°N na 10,1°N) in povečano magnezijevo (iz 5,6°N na 6,1°N). Ta sprememba kaže
na dotekanje bolj dolomitne vode na odseku med ponornim območjem pri Ponikvah in
Mirnopeško dolino, kar lahko pojasnimo s podzemnim dotokom Lukovškega in Dobravskega
potoka, ki pritekata iz dolomitnega območja (Kogovšek, Petrič, 1998). V izviru v Vrhpeči so
bile ugotovljene drugačne trdote vode kot v izvirih v Zijalu, zato naj bi imel drugo zaledje
(Ladišić, 1982). Sestava vode v Prečni v Luknji je pokazala glede na izvire v Zijalu nekoliko
povečano vsebnost apnenca (iz 10,1°N na 10,9°N), predvsem pa zmanjšano vsebnost magnezija
(iz 6,1°N na 3,3°N), kar nakazuje na dotok bolj apneniške vode in je verjetno posledica
podzemnega mešanja z vodami apneniške Suhe krajine (Ladišić, 1982; Kogovšek, Petrič,
1998).
Preglednica 17: Trdote vode v Temenici (Prečni) ter Lukovškem in Dobravskem potoku po analizi 22.
2. 1980

Mesto vzorčenja
Temenica pri
Ponikvah
Podzemna voda v
jami Risanica
Lukovški potok
Dobravski potok
Izvir Zijalo
Izvir v Zijalu – levi
Izvir v Zijalu – desni
Izvir v Vrhpeči
Prečna v Luknji
Podzemna voda v
Lukenjski jami
Izvir pred Lukenjsko
jamo

Kalcijeva trdota
(°N)
10,6

Magnezijeva trdota
(°N)
5,6

Skupna trdota (°N)

10,6

1,7

12,3

7
8,7
10,1
10,1
10,1
12
10,9
9,8

7,3
6,7
6,1
6,1
6,1
3,4
3,3
2,5

14,3
15,4
16,2
16,2
16,2
15,4
14,2
12,3

9,8

3,9

13,7

16,2

Vir: Ladišić, 1982

Plut (1984) podaja informacije le za izvir Prečne v Luknji. Po analizi 1. junija 1984 je bila
skupna trdota vode 15°N, kalcijeva trdota 12,2°N in magnezijeva trdota 2,8°N.
Kljub temu, da sta za Temenico značilna velika trdota vode ter mešanje dolomitnih in
apnenčevih voda, reka za razliko od sosednje Krke ne izloča lehnjaka; najbrž zato, ker prenaša
pesek, prod in ilovico ter teče po svoji naplavini. Rahlo inkrustacijo posameznih rastlin je
mogoče opaziti le pri Ponikvah (Gams, 1962b). V svojih strugah sicer izločajo lehnjak
Lukovški, Dobravski in Meglenski potok (Ladišić, 1982).
6.6.2. Kakovost vode
Temenica spada med bolj obremenjene pritoke Krke (Fortuna, 1992). Na kakovost vode
vplivajo poseljenost vzdolž rečnega toka in aktivnost človeka (kmetijstvo, industrija), promet
oz. cestne in železniška povezava ter onesnaženost površinskih pritokov. Potencialno nevarnost
za onesnaženje predstavljajo prometne nesreče z razlitjem nevarnih in strupenih snovi, zato je
pomembno, da so ceste vodotesne (Kogovšek, Petrič, 1998).
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Večina naselij ob Temenici nima kanalizacijskega omrežja in povezave s komunalno čistilno
napravo (Atlas voda, 2016). Precej odtokov neočiščene odpadne vode je speljanih neposredno
v reko in njene pritoke (Glavan, 2005; Ambrožič, 2011; Ambrožič, 2013). Kanalizacija je
urejena v Trebnjem z najbližjimi vasmi, Mirni Peči in Prečni ter tudi v Zalogu in Češči vasi, od
koder pa se očiščene odpadne vode odvajajo v Krko. Kanalizacijski sistem je zgrajen še ob
celotnem poteku avtoceste. Komunalne čistilne naprave obratujejo pri Velikem Gabru,
Trebnjem, Mirni Peči in Prečni. Iz čistilne naprave Šranga, ki prav tako deluje na mirnopeškem
območju, se očiščene odpadne vode ne odvajajo v Temenico, temveč ponirajo (Atlas voda,
2016).
Preglednica 18: Komunalne čistilne naprave ob Temenici

Čistilna naprava
Veliki Gaber
Trebnje
Mirna Peč
Mirna Peč – Šranga
Prečna

Količina čiščene odpadne
vode leta 2014 (m3)
19 467
273 334
25 845
3748
11 465

Stopnja čiščenja
sekundarno
terciarno
sekundarno
sekundarno
sekundarno

Vir: Atlas voda, 2016

Temeniško porečje vključuje ekološko izredno občutljivo kraško ozemlje. Pokrajina je zaradi
prehodnega značaja, ponorov, plitve nazasičene oz. epikraške cone in gladine kraške podzemne
vode blizu površja še posebej občutljiva za onesnaževanje (Knez in sod., 2007). Za kraške vode
je namreč značilna majhna samočistilna sposobnost, nevarnost kemičnega in biološkega
onesnaženja pa je na plitvem krasu z manj razvitim razpršenim podzemnim pretakanjem večja
kot na globokem krasu. Vse možne vire onesnaženja je zaradi razlik v površinski in podzemni
razvodnici težko natančno določiti (Plut, 2000).
Na kraških območjih prihaja do spiranja ali odtekanja onesnaženja s površja neposredno v
kraško notranjost in nato v podzemno Temenico. Za njeno širše kraško zaledje nimamo
podatkov o načinu in hitrosti pretakanja vode skozi vadozno cono, kar bi nam pokazalo, kako
se prenaša onesnaženje s površja do podzemne vode. Raziskovanje pretakanja skozi vadozno
cono postojnskega krasa je pokazalo, da dosega ob padavinah zelo velike hitrosti in tako prihaja
do hitrega prenosa morebitnega onesnaženja. V daljših sušnih obdobjih je prenos onesnaženja
zelo upočasnjen, do intenzivnega spiranja pa pride šele ob prvih izdatnejših padavinah
(Kogovšek, Petrič, 1998).
Monitoring kakovosti vode v Temenici se izvaja pri Grmu v Temeniški dolini, Dolenjem
Podborštu v Mirnopeški dolini in Prečni v Prečenski kotlinici. Po podatkih ARSO je bilo
kemijsko stanje reke v obdobju 2009–2013 označeno kot dobro (Kakovost površinskih voda,
2016). Rezultati monitoringa v letu 2011 so sicer pokazali povečane vsebnosti nitrata (Gacin,
Mihorko, 2012). Ekološko stanje reke je bilo leta 2010 opredeljeno kot zmerno pri Dolenjem
Podborštu in Prečni ter zelo slabo pri Grmu (Kakovost površinskih voda, 2016). Glede na oceno
iz leta 2014 je Temenica primerna za kopanje (Harlander, 2014). S strani lokalnega prebivalstva
se sicer ponavljajo poročila o onesnaženosti reke in poginjanju rib (Ambrožič, 2011; Ambrožič,
2013; Sinur, 2015).
Za oskrbo s pitno vodo se uporabljajo le izviri, vrtine in drenaže v povirju Temenice oz. njenih
pritokov (Ješka, Hruščevica – Bratnica), sicer pa reka in izviri ob njej niso vodooskrbni (Knez
in sod., 2007; Atlas voda, 2016). Ustrezno kvaliteto pitne vode, pridobljene iz kraških izvirov,
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je zaradi njihovega širokega in pogosto nejasnega zaledja težko zagotoviti. Da izvira Prečne
zaradi ekološko občutljivega zaledja, to je Trebnjega z okolico, ne bi mogli uporabljati za vodno
oskrbo prebivalstva, je ugotavljal že Plut (1984).
6.6.3. pH vode
Meritve pH vrednosti vode v Temenici opravlja ARSO v sklopu monitoringa kakovosti voda;
iz arhivskih podatkov smo pridobili informacije za obdobje od leta 2008 do 2014. Na letni ravni
so bile na treh mestih vzorčenja izvedene po štiri analize. Pri Grmu je pH vode zanašal od 7,57
do 8,51, pri Dolenjem Podborštu 7,59–8,4 in pri Prečni 7,3–7,84 (Arhivski podatki o kakovosti
voda, 2016). Z analizo vode februarja 1961 je bil na devetih mestih vzorčenja med naseljema
Temenica in Prečna ugotovljen pH 6,5 (Gams, 1962b).
Preglednica 19: ph vrednosti vode v Temenici v obdobju 2008–2014

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Grm
7,9–8,1
7,9–8,51
7,86–8,19
7,66–8,22
7,57–8,12
7,92–8,14
8–8,3

Dolenji Podboršt
7,8–8
7,6–8,24
7,96–8,04
7,71–8,04
7,59–8,4
/
7,6–8,2

Prečna
7,3–7,6
7,6–7,84
7,56–7,75
7,56–7,66
7,34–7,81
/
7,4–7,6

Vir: Arhivski podatki o kakovosti voda, 2016

6.6.4. Temperatura vode
Podatki o temperaturi vode v daljšem časovnem obdobju so na razpolago le za vodomerno
postajo Prečna. Tukajšnja povprečna letna temperatura vode je bila 11,3°C v obdobju 1976–
1990 oz. 11,5°C v obdobju 1991–2005. Voda je bila najtoplejša avgusta in najhladnejša
januarja. V primerjavi z drugimi slovenskimi vodotoki so bile januarske oz. zimske temperature
vode razmeroma visoke, na kar močno vpliva kras (Frantar, 2011).
Preglednica 20: Povprečne mesečne in letni temperaturi Prečne v obdobjih 1976–1990 in 1991–2005

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Leto

1976–1990
9,2
9,2
9,6
10,4
11,7
13
13,5
13,7
13,1
12,2
10,6
9,6
11,3

1991–2005
9,6
9,7
10,4
10,9
12
12,8
13,4
13,6
13
12,1
11
9,9
11,5

Vir: Frantar, 2011
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Po dosedanjih meritvah (1952–2014) je najvišja temperatura Prečne znašala 15°C (avgusta in
septembra 1970 ter julija in avgusta 1988), najnižja pa 5,2°C (januarja 1953) (Arhiv hidroloških
podatkov, 2016).
Grafikon 11: Povprečne mesečne temperature Prečne v obdobjih 1976–1990 in 1991–2005
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Vir podatkov: Frantar, 2011
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7. NEKATERE OBLIKE GOSPODARSKE RABE TEMENICE
IN TEMENIŠKEGA PODOLJA
V preteklosti so energetsko moč Temenice izrabljali za pogon številnih mlinov in žag, ki so
delovali na vseh odsekih rečnega toka (Gams, 2004; Sinur, 2015; Novo mesto, 2016). V
regionalnem pregledu obratov na vodni pogon iz leta 1984 je bilo na Temenici evidentiranih 42
mlinov in 9 žag, od tega pa je še vedno delovalo 7 mlinov (Natek, 1984). Danes energetski
potencial reke koristita dve mali hidroelektrarni. Prva se nahaja ob izviru Prečne v zatrepni
dolini Luknja ter ima en agregat in inštalirano moč 130 kW (Elektro Ljubljana, 2016). Druga
hidroelektrarna obratuje v Ivanji vasi (del Mirne Peči). Iz gospodarskega vidika se Temenica
uporablja še za namakanje kmetijskih in drugih površin ter ribogojstvo (Atlas voda, 2016).
Lastniki obratov na vodni pogon so v preteklosti tudi vplivali na površinsko morfologijo
pokrajine ob Temenici. Ponekod so sproti mašili ponore, da bi zagotovili zadostno vodnatost
reke, medtem ko so druge ponore širili, da bi skrajšali čas poplav. Prav tako so čistili plavje, ki
ga je pred mlini in žagami odložila počasi tekoča voda, ter ga odlagali na rečni breg, struga pa
je tam postala višja od ravnice (Gams, 1962c; Gams, 2004).
Ribiško upravljanje s Temenico od Velikega Gabra do izliva v Krko izvaja lokalni pododbor
Ribiške družine Novo mesto. V Luknji deluje ribogojnica, kjer vzrejajo potočne postrvi,
šarenke in sulce (Ribiška družina Novo mesto, 2016). V zgornjem toku reke v občini Ivančna
Gorica je tudi ribogojnica Sobrače (Turistična vas Pristava, 2016). Zaradi oženja in zaraščanja
rečnega korita, zmanjševanja vodnatosti, izginjanja mlinskih pragov ter onesnaževanja s strani
kmetijskih gospodarstev in gospodinjstev se je v zadnjih letih množičnost rib v Temenici
zmanjšala (Žnidaršič, 2007).
V občini Trebnje predstavljajo ponikalnica Temenica, njeni ponori in slepa dolina pri Ponikvah
osrednjo možnost za turistični razvoj na osnovi naravnih znamenitosti. Obstoječa turistična
ponudba vključuje pešpot po dolini Temenice, vendar sta tukajšnja turistična infrastruktura in
signalizacija pomanjkljivi ter slabo urejeni in vzdrževani. Občinska strategija za področje
turizma predvideva ureditev učne poti ob Temenici in ustrezno signalizacijo ter vzpostavitev
informacijskega središča s športno-rekreativno in gostinsko ponudbo (Strategija razvoja
turizma, 2009). V občini Mirna Peč je urejena t. i. pot Temenica, ki je sicer zasnovana kot del
daljše pešpoti od Trebnjega do Novega mesta (Turistično društvo Mirna Peč, 2016). Pešpot je
speljana tudi po zatrepni dolini Luknja, ki je opremljena z usmerjevalnimi in informativnimi
tablami.
Po obrobju Temeniške in Mirnopeške doline poteka avtocesta A2 Karavanke–Obrežje (odseki
med Bičem in Lešnico), ki povezuje Dolenjsko z Ljubljano in Hrvaško (DARS, 2016). Pri
Ponikvah avtocesta prečka dolino. V Trebnjem je križišče regionalnih cest proti Novemu mestu,
Žužemberku in Sevnici. Po zgornjem delu Temeniške doline (od naselja Temenica) poteka še
regionalna cesta proti Litiji. Omenjene ceste povezujejo Temeniško podolje z osrednjo
Slovenijo, Novomeško pokrajino in Krško ravnjo, Suho krajino ter dolino Save. Po Temeniški
dolini od Brega do Ponikev in nato po obrobju Mirnopeške doline je speljana železniška proga
Ljubljana–Metlika, ki ima v Trebnjem odcep proti Sevnici (Atlas okolja, 2016).
Pod Vrhom sv. Ane obratuje kamnolom Vrhpeč, kjer pridobivajo jurski apnenec. V preteklosti
so gradbeni kamen pridobivali tudi v kamnolomu pri Dolenji Nemški vasi (Pleničar, Premru,
1977). V času fužinarstva so v okolici Goriške vasi in Vrhovega kopali železovo rudo za plavž
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na Dvoru (KLS, 1995). Iz pleistocenskih usedlin pri naseljih Prečna in Zalog so v preteklosti
pridobivali opekarsko glino za zaloško opekarno (Pleničar, Premru, 1977).
Slika 46: Kamnolom Vrhpeč

Avtor: Žnidaršič M. (Žnidaršič, 2008)
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8.
NARAVOVARSTVENI
TEMENIŠKEGA PODOLJA

POMEN

TEMENICE

IN

Temenica s poplavno ravnico, ponori, podzemnim tokom in kraškimi izviri predstavlja
ekološko pomembno območje. Večja habitatska pestrost je značilna za Temeničin srednji in
spodnji tok. Ob reki je bilo evidentiranih 43 vrst metuljev, 32 vrst kačjih pastirjev, 7 vrst
dvoživk in 49 vrst ptic, med katerimi najdemo več ogroženih vrst (Gabrovec, Topole, 2006). V
reki naj bi živela tudi človeška ribica (Ambrožič, 2008). Nekateri deli pokrajine ob Temenici
so vključeni v območja Nature 2000; mednje spadajo tok reke med Štefanom in Trebnjim
(območje Trebnje), obrobje Suhe krajine južno od Trebnjega, jugovzhodni del slepe doline pri
Ponikvah, gričevje med Temeniško in Mirnopeško dolino ter zatrepna dolina Zijalo (območje
Vrhtrebnje - Sv. Ana), zatrepna dolina Luknja (območje Ajdovska planota) ter tok Prečne
(območje Temenica) (Atlas okolja, 2016; Natura 2000, 2016). V občini Trebnje v zadnjem času
obnavljajo in gradijo zapornice, jezove in pragove na Temenici, s čimer je omogočeno zvišanje
vodostaja, povečanje količine v vodi raztopljenega kisika ter s tem izboljšanje življenjskih
pogojev za ribe in druge vodne organizme (Sinur, 2015).
Preglednica 21: Območja Nature 2000 v porečju Temenice

Območje
Trebnje
Vrhtrebnje - Sv. Ana

Ajdovska planota

Temenica

Površina (ha)
29,46
690,63

2408,78

156,03

Vrste in habitatni tipi
navadni netopir
črtasti medvedek
drobnovratnik
bukovi gozdovi
jame, ki niso odprte za
javnost
črtasti medvedek
drobnovratnik
človeška ribica
navadni netopir
vejicati netopir
veliki podkovnjak
rjavi medved
ilirski bukovi gozdovi
jame, ki niso odprte za
javnost
močvirska sklednica
vidra
vodotoki v nižinskem in
montanskem pasu z vodno
vegetacijo zvez Ranunculion
fluitantis in CallitrichoBatrachion

Vir: Natura 2000, 2016

Zatrepni dolini Zijalo in Luknja ter celoten tok Temenice v Mirnopeški dolini in Prečenski
kotlinici so zavarovani kot naravni spomenik lokalnega pomena (Odlok o razglasitvi, 1992;
Atlas okolja, 2016).
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Večji poseg v porečje Temenice je pomenila gradnja avtoceste A2, zlasti gradnja odseka
Ponikve–Hrastje med letoma 2007 in 2010, saj njegova trasa poteka po ekološko izredno
občutljivem kraškem ozemlju (Knez in sod., 2007; DARS, 2016). Omeniti moramo tudi širjenje
kamnoloma Vrhpeč, saj se zastavlja vprašanje, kako bo to vplivalo na podzemne vode in
podzemni tok Temenice. Javnost je celo izrazila pomisleke, da bi se zaradi miniranja v
kamnolomu podrli oz. zaprli obstoječi podzemni kanali med ponori pri Ponikvah in Zijalom,
kar bi lahko povzročilo spremembe v pretoku reke, poplave ali presahnitev izvira Zijalo.
Hidrogeološka študija (glej 2. poglavje) je sicer pokazala, da pri pravilnem miniranju tovrstnih
negativnih vplivov ne bi smelo biti oz. da bi do njih lahko prišlo kvečjemu izjemoma, pri
hkratnem pojavu številnih negativnih dejavnikov (Car, Čar, Janež, 2007; Žnidaršič, 2008).
Slika 47: Gradnja zapornic na Temenici

Avtor: RD Novo mesto (Sinur, 2015)
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Slika 48: Spreminjanje rabe pokrajine zaradi izgradnje avtoceste v spodnjem delu Temeniške doline

Vir: Atlas voda, 2016
V središču posnetka – trasa avtoceste A2 med Ponikvami oz. slepo dolino Temenice (zahodno) in
Jezerom (vzhodno). Spodaj desno – kamnolom Vrhpeč.
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9. INVENTARIZACIJA PONOROV TEMENICE
Inventarizacijo ponorov Temenice smo izvedli v letih 2007 in 2010. Jeseni 2011 smo opravili
pregled posamičnega dela ponornega območja pod Vrhovim, in sicer na odseku občasno
aktivne struge med ponoroma 2 in 14 (glej karto 10), ki je bila ob prejšnji inventarizaciji zalita.
Spomladi 2013 smo opravili še pregled posamičnega dela ponornega območja pri Ponikvah, to
je na odseku občasno aktivne struge med ponoroma 4 in 13 (glej karto 8), ki je bila takrat
poplavljena. Spomladi 2016 smo na terenu raziskovali morebitne nove morfološke spremembe.
Meteorološke razmere v času terenskega dela (višina padavin v zadnjih sedmih dneh in
povprečna dnevna temperatura) so prikazane v preglednici 23, takratne dnevne vrednosti
pretokov in vodostajev Temenice oz. Prečne pa v preglednici 24.
Inventarizacija ponorov leta 2010 je potekala v času po omenjenem septembrskem poplavnem
dogodku. Na terenu so bile še vedno jasno razvidne posledice delovanja naraslih voda
(erodirane površine, odloženo plavje, spremembe v rastlinskem pokrovu), na podlagi katerih
smo lahko opredelili obseg poplav oz. podaljšanega površinskega toka Temenice in z večjo
gotovostjo prepoznavali mesta vtoka vode v kraško podzemlje.
Preglednica 22: Terensko delo

Datum
24. 7. 2007
25. 7. 2007
25. 10. 2010
25. 11. 2010
5. 11. 2011
12. 3. 2013
10. 3. 2016
15. 3. 2016

Območje terenskega dela
ponorno območje pri Ponikvah
ponorno območje pod Vrhovim
ponorno območje pri Ponikvah
ponorno območje pod Vrhovim
ponorno območje pod Vrhovim
ponorno območje pri Ponikvah
ponorno območje pod Vrhovim
ponorno območje pri Ponikvah

Namen terenskega dela
inventarizacija ponorov
inventarizacija ponorov
pregled ponorov ob spremenjenih
hidroloških razmerah
raziskovanje morebitnih novih
morfoloških sprememb

Preglednica 23: Višina padavin v zadnjih sedmih dneh (P) ter povprečna dnevna temperatura (T) na
klimatološki postaji Sevno in meteorološki postaji Novo mesto v času terenskega dela

Datum
24. 7. 2007
25. 7. 2007
25. 10. 2010
25. 11. 2010
5. 11. 2011
12. 3. 2013
10. 3. 2016
15. 3. 2016

Sevno
P (mm)
0
4,9*
53,2
30,6
2,7
21,4**
/
/

T (°C)
18,6
19,3
5,4
1,7
/
/
/
/

Novo mesto
P (mm)
0
9,9*
33,8
44,8
1,2
17,8
53
6,9

T (°C)
20,1
20
6,7
1,9
14,9
6,1
8,4
1,9

Vir: Arhiv meteoroloških podatkov, 2016
* Deževalo je ravno na dan terenskega dela.
** Ker ni podatka za Sevno, navajamo vrednost za padavinsko postajo Belšinja vas (pri Trebnjem).
Preglednica 24: Dnevne vrednosti pretokov in vodostajev Temenice in Prečne v času terenskega dela

Datum
24. 7. 2007
25. 7. 2007

Temenica (Rožni Vrh)
Pretok (m3/s)
Vodostaj (cm)
0,019
57
0,016
56

Prečna (Prečna)
Pretok (m3/s)
Vodostaj (cm)
1,68
99
1,68
99
88

25. 10. 2010
25. 11. 2010
5. 11. 2011
12. 3. 2013
10. 3. 2016
15. 3. 2016

1,496
1,496
0,147
5,029
1,208
0,685

110
110
70
178
149
138

4,511
7,283
1,971
26,317
9,632
5,199

147
186
105
307
209
150

Arhiv hidroloških podatkov, 2016
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9.1. INVENTARIZACIJA PONOROV TEMENICE V SLEPI DOLINI PRI PONIKVAH
Pregledali smo strugo Temenice oz. občasno aktivno strugo ter njeno neposredno okolico, in
sicer od mostu pri železniškem postajališču Ponikve do konca slepe doline pod Vrhom sv. Ane.
Prve ponore smo odkrili pri Dolenjih Ponikvah. Ob uporabi predhodno zastavljene
metodologije smo inventarizirali 43 odprtin v površju, kotanj ali morfoloških sprememb v rečni
strugi in bregu, ki smo jih opredelili kot mesta poniranja površinskega vodnega toka v kraško
podzemlje. Rezultati inventarizacije so prikazani na karti 8, koordinate ponorov v preglednici
26 in spremljajoče fotografsko gradivo v prilogi 1.
Sledeči ponori Temenice so v Katastru jam (2016) registrirani kot jamski objekt:
 ponor 4 → Rupa 1 (k. š. 2365);
 ponor 5 → Rupa 2 (k. š. 2366);
 ponor 34 → Velban kevder (k. š. 2189);
 ponor 39 → Požganjska jama (k. š. 5147);
 ponor 40 → Požiralnik Temenice na Požganju (k. š. 2344);
 ponor 41 → Risanica (k. š. 2348);
 ponor 42 → Mala Risanica (k. š. 5238);
 ponor 43 → Jama 1 pri Risanici (k. š. 10682).
Ponore smo na karti 8 prikazali ob uporabi lidarskega digitalnega modela reliefa (eVode –
Lidar, 2016), zato njihove lege nekoliko odstopajo od lokacij jamskih objektov, ki smo jih
povzeli iz Katastra jam.
Ponori 1, 2, 4 in 5 so bili vrisani že na Temeljnem topografskem načrtu 1:5000 (1980; lista
Novo mesto-2 in 3). Morfologija rečne struge, kakor je prikazana na TTN, sicer nakazuje še
ponora 3 in 7. Rezultati naše inventarizacije se tudi ujemajo z izsledki študije Carove, Čara in
Janeža (2007), ki pa so na svoji karti prikazali manjše število ponorov.
Slika 49: Ponor 2

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
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Na odseku struge, kjer teče Temenica ob normalnih hidroloških razmerah, smo inventarizirali
pet ponorov (pon. 1–5). Ponor 2 se nahaja na koncu kratke stranske struge, desno od glavnega
korita. Ponora 4 (Rupa 1) in 5 (Rupa 2) sta umetno razširjena, obzidana in opremljena z mrežo
proti plavju, zato lahko govorimo o katavatronih. Med ponoroma 4 in 5 je kotanja, ki smo jo
opredelili kot ponor 6.
Slika 50: Ponor 5 – Rupa 2

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
Slika 51: Ponor 5 – Rupa 2 (2)

Avtor: Brulc Jani, 15. 3. 2016
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Od Rupe 1 in 2 poteka po slepi dolini občasno aktivna struga, ki je v celoti dolga približno 2,4
km (izmerjeno v Atlasu voda (2016)). Občasno aktivno strugo smo na karti 8 prikazali na
podlagi TTN 1:5000, na terenu pa ni povsod enako izoblikovana. Na začetnem odseku, dolgem
okoli 800 m, je struga regulirana in izravnana ter jasno izražena v morfologiji površja. V
reguliranem delu struge se nahaja šest ponorov (pon. 7–12).
Ob pregledu terena marca 2016 smo opazili nove ugreze na območju ponorov 5 in 8. Ponori 2
ter 7–9 so bili v času od prejšnjega pregleda antropogeno preoblikovani (očiščeni rastja in
plavja, poglobljeni).
Slika 52: Zalita občasno aktivna struga Temenice proti ponoru 7

Avtor: Brulc Jani, 12. 3. 2013
Slika 53: Suha občasno aktivna struga Temenice proti ponoru 7

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
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Slika 54: Ponor 8 – aktiven

Avtor: Brulc Jani, 12. 3. 2013
Slika 55: Ponor 8 – neaktiven

Avtor: Brulc Jani, 15. 3. 2016

V nadaljevanju struga postane vegasta in razčlenjena oz. nima ravnega dna. Na odseku do
kotanje pri Velbanem kevdru smo inventarizirali 24 ponorov (pon. 13–36). Kot ponor 19 smo
opredelili škrapljišče na prehodu v kotanjo levo od struge. Ponor 25 se nahaja za nizko stopnjo
nad strugo. Funkcijo ponora smo pripisali tudi razmeroma obsežnejši kotanji na zaključku
stranske struge, levo od glavnega korita (pon. 29). Ponor 30 je v stranski strugi, ki se odcepi od
desnega brega glavne struge.
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Slika 56: Občasno aktivna struga Temenice proti ponoru 13

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
Slika 57: Občasno aktivna struga Temenice med ponoroma 14 in 15

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
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Slika 58: Občasno aktivna struga Temenice za ponorom 25

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
Slika 59: Ponor 31

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
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Na končnem odseku do Risanice teče Temenica le izjemoma, struga pa v morfologiji površja
ni jasno izražena. Zaključni del struge je deloma izoblikovan v apneniški živoskalni podlagi.
Na odseku do Risanice smo inventarizirali sedem ponorov (pon. 37–43).
Slika 60: Občasno aktivna struga Temenice v apnencu pred ponorom 40

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
Slika 61: Ponor 41 – Risanica

Avtor: Brulc Jani, 25. 10. 2010
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Slika 62: Ponor 43 – Jama 1 pri Risanici

Avtor: Brulc Jani, 15. 3. 2016

Del ponorov smo lahko prepoznali na osnovi evidentnega vtoka vode v kraško podzemlje
(aktivni ponori). Ob pregledu terena 24. julija 2007 je Temenica v celoti poniknila v ponoru 1.
Ob naslednjem terenskem delu 25. oktobra 2010 se je površinski tok reke končal v ponorih 4
in 5. Glede na sekundarne znake (erodirane površine, odloženo plavje, spremembe v
rastlinskem pokrovu) je bilo hkrati jasno razvidno, da je Temenica v času poplavnega dogodka
septembra 2010 dosegla vse inventarizirane ponore. Obseg poplav oz. podaljšanega
površinskega toka Temenice je prikazan na karti 9, in sicer na podlagi podatkov Geoportala
ARSO (2016), od katerih pa se naše ugotovitve nekoliko razlikujejo. Na ARSO-vem prikazu
poplavnega dogodka namreč občasno aktivna struga ni v celoti poplavljena, tako da so ponori
30 in 31 ter 41–43 prikazani kot neaktivni; to ne ustreza našim zaključkom, ki temeljijo na
opazovanju posledic delovanja naraslih voda in morfologije terena ter na Gašperičevem
poročilu (2012). 12. marca 2013 je Temenica dosegla ponor 11, po sekundarnih znakih (staljena
snežna odeja v občasno aktivni strugi) pa smo lahko ugotovili, da se je površinski tok še pred
kratkim končal v ponoru 13. 15. marca 2016 je reka poniknila v ponorih 4 in 5.
Preglednica 25: Aktivnost ponorov v slepi dolini pri Ponikvah v času terenskega dela glede na dnevne
vrednosti pretokov in vodostajev Temenice (Prečne)

Datum

24. 7. 2007
25. 10. 2010
12. 3. 2013
15. 3. 2016

Temenica (Rožni Vrh)
Pretok
Vodostaj
(m3/s)
(cm)
0,019
57
1,496
110
5,029
178
0,685
138

Prečna (Prečna)
Pretok
Vodostaj
(m3/s)
(cm)
1,68
99
4,511
147
26,317
307
5,199
150

Aktivni
ponori
1
1–5
1–11
1–5

Vir: Arhiv hidroloških podatkov, 2016
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Slika 63: Odcepitev (zalite) občasno aktivne struge Temenice pri Rupi 1 in 2

Avtor: Brulc Jani, 12. 3. 2013
Preglednica 26: Koordinate ponorov Temenice v slepi dolini pri Ponikvah

Ponor
1
2
3
4

D48/GK Y
504049
504064
504169
504251

D48/GK X
83215,1
83186,1
83192,3
83139,7

5

504270

83178,3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

504270
504200
504212
504235
504444
504527
504540
504542
504582
504627
504655
504670
504670
504706
504697
504692
504714
504781

83154,7
83067
83011,5
82971,1
82664,7
82807,8
82816,8
82738,5
82710,2
82708,4
82696,5
82681,9
82673,1
82683,7
82652,6
82641,7
82602,8
82659,9

Jama

Rupa 1 na
Zemljančevem
travniku
Rupa 2 na
Zemljančevem
travniku

98

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

504799
504821
504842
504906
504920
504998
505023
505044
505095
505121
505126
505149
505164
505169
505267
505276
505302

82648,3
82645,4
82545,1
82622,4
82637,4
82685,3
82565
82599,2
82617,4
82606,3
82622,8
82619,6
82609,8
82562,3
82509
82499,3
82502,8

41
42
43

505336
505319
505379

82311,3
82291,8
82295,1

Velban Kevder

Požganjska jama
Požiralnik Temenice
na Požganju
Risanica
Mala Risanica
Jama 1 pri Risanici
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Karta 8: Karta ponorov Temenice v slepi dolini pri Ponikvah
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Karta 9: Poplavni dogodek septembra 2010 v slepi dolini pri Ponikvah
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9.2. INVENTARIZACIJA PONOROV TEMENICE V SLEPI DOLINI POD VRHOVIM
Pregledali smo strugo Temenice oz. občasno aktivno strugo ter njeno neposredno okolico, in
sicer od mostu pri Goriški vasi do konca slepe doline. Prvi ponor smo odkrili že na izhodišču.
Ob uporabi predhodno zastavljene metodologije smo inventarizirali 44 odprtin v površju, kotanj
ali morfoloških sprememb v rečni strugi in bregu, ki smo jih opredelili kot mesta poniranja
površinskega vodnega toka v kraško podzemlje. Rezultati inventarizacije so prikazani na karti
10, koordinate ponorov v preglednici 28 in spremljajoče fotografsko gradivo v prilogi 2.
Ponor 1 je v Katastru jam (2016) registriran kot jamski objekt Požiralnik Temenice 1 (k. š.
7881). Na karti 10 lega omenjenega ponora nekoliko odstopa od lokacije jamskega objekta,
povzete iz Katastra jam, saj smo ponore prikazali ob uporabi lidarskega digitalnega modela
reliefa (eVode – Lidar, 2016).
Na Temeljnem topografskem načrtu 1:5000 (1976; list Novo mesto-24) so bili že vrisani ponori
1, 2, 4, 5, 7, 10, 32, 37, 38, 40, 43 in 44. Na TTN je sicer prikazan še en ponor, ki pa ga na
terenu nismo prepoznali.
Na odseku struge, kjer teče Temenica ob normalnih hidroloških pogojih, smo inventarizirali
dva ponora (pon. 1 in 2). Oba sta umetno razširjena, obzidana in opremljena z mrežo proti
plavju. Med omenjenima ponoroma se od struge Temenice odcepi občasno aktivna struga, ki
poteka po slepi dolini; na karti 10 smo jo prikazali na podlagi TTN. Struga je regulirana v
dolžini približno 820 m. V nadaljevanju s skupno dolžino okoli 227 m se struga razdeli na dva
kraka, ki ostro zavijeta proti severu. Na območju občasno aktivne struge smo inventarizirali 36
ponorov (pon. 3–38). Ponor 11 se nahaja na koncu plitve in neizrazite vdolbine v površju, desno
od struge. V spodnjem delu struge se ponori nahajajo izredno blizu drug poleg drugega. Od
ponora 38 poteka proti severu plitva in neizrazita vdolbina v površju, ki naj bi se glede na TTN
končala s ponorom, vendar tega na terenu nismo prepoznali. Morfološko podobna vdolbina je
razvidna tudi v zaključnem delu slepe doline, ob njej pa se nahaja šest ponorov (pon. 39–44).
Pred ponorom 3 se od občasno aktivne struge odcepi izrazitejša vdolbina oz. stranska struga in
se nato razdeli na dva kraka, usmerjena proti robu slepe doline; na tem območju nismo
prepoznali morfoloških oblik, ki bi jih opredelili kot ponore.
Na terenu smo opazili antropogeno zasipavanje ponorov (pon. 11, 39 in 44 ter deloma 43).
Zasut ponor 44 ob pregledu terena marca 2016 ni bil več prepoznaven v morfologiji površja in
ga v inventarizacijo vključujemo na podlagi prejšnjih opazovanj. Po drugi strani smo marca
2016 prvič inventarizirali ponora 24 in 25 in sklepamo, da gre za nova ugreza.
Nekatere ponore smo lahko prepoznali na osnovi evidentnega vtoka vode v kraško podzemlje
(aktivni ponori). Ob pregledu terena 25. julija 2007 je Temenica v celoti poniknila v ponorih 1
in 2. Ob drugem terenskem delu 25. novembra 2010 je površinski tok reke dosegel ponor 14.
Hkrati je bilo po sekundarnih znakih (erodirane površine, odloženo plavje, spremembe v
rastlinskem pokrovu) jasno razvidno, da je Temenica v času poplavnega dogodka septembra
2010 zalila celotno dno slepe doline in s tem vse inventarizirane ponore. Obseg poplav oz.
podaljšanega površinskega toka Temenice je prikazan na karti 11, in sicer na podlagi podatkov
Geoportala ARSO (2016). 5. novembra 2011 je reka poniknila v ponorih 1 in 2. 10. marca 2016
je Temenica dosegla ponor 21.
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Preglednica 27: Aktivnost ponorov v slepi dolini pod Vrhovim v času terenskega dela glede na dnevne
vrednosti pretokov in vodostajev Temenice (Prečne)

Datum

25. 7. 2007
25. 11. 2010
5. 11. 2011
10. 3. 2016

Temenica (Rožni Vrh)
Pretok
Vodostaj
(m3/s)
(cm)
0,016
56
1,496
110
0,147
70
1,208
149

Prečna (Prečna)
Pretok
Vodostaj
(m3/s)
(cm)
1,68
99
7,283
186
1,971
105
9,632
209

Aktivni
ponori
1–2
1–14*
1–2
1–21*

Vir: Arhiv hidroloških podatkov, 2016
* Z izjemo ponora 11.
Slika 64: Ponor 1 – Požiralnik Temenice 1

Avtor: Brulc Jani, 10. 3. 2016
Slika 65: Ponor 2

Avtor: Brulc Jani, 5. 11. 2011
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Slika 66: Zalit začetni del občasno aktivne struge Temenice

Avtor: Brulc Jani, 25. 11. 2010
Slika 67: Ponor 11

Avtor: Brulc Jani, 25. 11. 2010
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Slika 68: Ponor 19 – neaktiven

Avtor: Brulc Jani, 25. 11. 2010
Slika 69: Ponor 19 – aktiven

Avtor: Brulc Jani, 10. 3. 2016
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Slika 70: Prehod iz občasno aktivne struge v plitvejšo in manj izrazito vdolbino v površju za ponorom
38

Avtor: Brulc Jani, 25. 11. 2010
Preglednica 28: Koordinate ponorov Temenice v slepi dolini pod Vrhovim

Ponor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

D48/GK Y
507067
507097
507382
507492
507491
507531
507567
507580
507590
507591
507583
507610
507625
507638
507640
507645
507649
507654
507658

D48/GK X
77269,9
77157,2
77083
77045,6
77027,6
76970,4
76924
76904,3
76880,1
76865,1
76814,7
76798,3
76750,6
76706,6
76690,2
76679,2
76664,9
76650
76640,2

Jama
Požiralnik Temenice 1
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

507666
507667
507667
507669
507669
507665
507667
507668
507685
507694
507706
507718
507719
507687
507686
507685
507709
507716
507699
507740
507754
507738
507718
507725
507702

76633,3
76612,5
76606,4
76594
76564
76560,1
76553,6
76546,4
76544,2
76552,1
76535,8
76542,2
76563,6
76564,3
76572,4
76578,3
76591
76601,8
76620,6
76430,6
76318,2
76323,2
76313,6
76340,5
76118,2
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Karta 10: Karta ponorov Temenice v slepi dolini pod Vrhovim
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Karta 11: Poplavni dogodek septembra 2010 v slepi dolini pod Vrhovim
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10. ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi smo ob upoštevanju uvodoma zastavljenih ciljev opisali fizičnogeografske
značilnosti Temenice in Temeniškega podolja, s poudarkom na geomorfoloških in hidroloških
oblikah ter procesih. S tem smo izpolnili namen diplomskega dela.
Reka Temenica je največja ponikalnica na Dolenjskem. Izvira na južnih pobočjih Posavskega
hribovja pri naselju Javorje južno od Litije, prečka vzhodni del Dolenjskega podolja in se v
Novomeški pokrajini izliva v Krko. Površinski tok ponikalnice je v celoti dolg približno 42 km.
Svet ob Temenici predstavlja posebno pokrajinsko in geomorfološko enoto, ki jo označujemo
kot Temeniško podolje. Za to območje so značilni trije tipi krasa: kontaktni kras, fluviokras in
plitvi kras ali razmeroma plitev piezometrični nivo.
V zgornjem toku teče Temenica po Temeniški dolini, kjer triasni dolomiti omogočajo
površinski tok. V zgornjem delu doline se v reko stekajo različno dolgi vodotoki iz Posavskega
hribovja, sicer pa dobi do Velikega Gabra samo tri večje pritoke. Od ustja Bukovice navzdol
reka nima površinskih desnih pritokov oz. so ti neznatni. Zadnji daljši levi pritok dobi v okolici
Velike Loke, ostali levi pritoki pa so zelo kratki in ob pomanjkanju padavin hitro presahnejo.
Temenica prvič ponikne v slepi dolini pri Ponikvah, potem ko preide iz dolomita na močno
prepustne jurske apnence. Ob normalnih hidroloških razmerah v celoti ponikne v dveh ponorih,
ki sta registrirana kot jamska objekta Rupa 1 in Rupa 2, pri ekstremno nizkih vodah pa že v
ponorih okoli 200 m po toku navzgor. Ob ekstremno visokih vodah ponikalnica doseže kotanjo
pri jami Velban kevder in v izjemnih primerih celo jamo Risanico.
Temenica ponovno izvira v zatrepni dolini Zijalo, prečka Mirnopeško kraško dolino ter ponikne
v slepi dolini pod Vrhovim. Zatrepna in slepa dolina sta nastali v jurskem apnencu, sicer pa so
pobočja Mirnopeške doline prekrita s pliokvartarno rjavo ilovnato preperino in jerino. Izviri
Temenice v Zijalu se dodatno napajajo z infiltracijo padavin v približno 20 km2 velikem zaledju
ter s ponorno vodo iz Lukovškega, Dobravskega in Meglenskega potoka ter Češnjevka. V
Mirnopeški dolini reka nima površinskih pritokov. Ob normalnih hidroloških pogojih Temenica
v celoti ponikne v dveh ponorih pri Goriški vasi; prvi je registriran kot jamski objekt Požiralnik
Temenice 1. Ob visokem vodostaju se površinski tok reke podaljša za okoli 1 km in dosega
ponore pod Vrhovim.
Ponikalnica zopet izvira v zatrepni dolini Luknja, ki je izoblikovana v jurskem apnencu. V
Luknji domnevno prihajajo na površje tudi kraške vode iz ajdovske Suhe krajine in kraškega
polja Globodola. V nadaljevanju se reka, zdaj pod imenom Prečna, pretaka po kvartarni ravnici
Prečenske kotlinice, sestavljeni iz peskov, ilovice in gline, ter se pri Zalogu izliva v Krko.
Temenica ima panonski dežno-snežni pretočni režim. Srednji letni pretok Temenice v obdobju
1971–2000 je znašal 0,78 m3/s, srednji letni pretok Prečne pa 4,31 m3/s. Najbolj vodnati meseci
so bili december, november in marec, najmanj vodnat pa je bil avgust. Trdota vode v Temenici
upada po toku navzdol.
Na podlagi metodičnega terenskega dela smo izvedli inventarizacijo ponorov Temenice v slepi
dolini pri Ponikvah in slepi dolini pod Vrhovim ter izdelali kartografski pregled ponorov. Ob
uporabi predhodno zastavljene metodologije smo v slepi dolini pri Ponikvah inventarizirali 43
in v slepi dolini pod Vrhovim 44 morfoloških oblik v površju, ki smo jih opredelili kot mesta
poniranja površinskega vodnega toka v kraško podzemlje. Določene ponore smo lahko
prepoznali na osnovi evidentnega vtoka vode (aktivni ponori). Jamskih objektov Jama pod
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Rupami in Zgonuha, ki se nahajata na obrobju slepe doline pri Ponikvah, nismo vključili med
inventarizirane ponore, saj bi bile glede njiju potrebne nadaljnje raziskave, ki bi pokazale, ali
gre za morebitna (fosilna) ponora Temenice ali pa nekih drugih, izginulih vodih tokov.
Rezultate inventarizacije smo primerjali s TTN 1:5000 ter strukturno-geološko karto spodnjega
dela Temeniške doline, objavljeno v članku Carove, Čara in Janeža (2007), saj gre po našem
mnenju za najpodrobnejša predhodno izdelana kartografska prikaza obravnavanih območij.
Primerjava pokaže, da smo z opravljenim terenskim delom geolocirali večje število ponorov,
kot so jih pokazala prejšnja kartiranja, ter izdelali najpodrobnejši dosedanji kartografski pregled
ponorov Temenice. S tem smo potrdili prvo delovno hipotezo.
V kontekstu kritičnega ovrednotenja rezultatov inventarizacije je treba izpostaviti dve
potencialni pomanjkljivosti: možnost, da nekatere od inventariziranih morfoloških oblik v
površju dejansko nimajo funkcije ponora, ter verjetnost poniranja vode na mestih, ki jih nismo
vključili v inventarizacijo. To problematiko bi lahko razrešili z nadaljnjim sistematičnim
opazovanjem terena ob podaljšanem površinskem toku Temenice in evidentnem vtoku vode v
kraško podzemlje. Pojavnost takšnih razmer je odvisna od hidroloških pogojev in je vse
redkejša, bolj kot se približujemo zaključku posamezne slepe doline. Treba je tudi izpostaviti
razvoj recentnih sprememb v morfologiji površja, ki smo jih odkrili na terenu: recentnega
zakrasevanja oz. nastajanja novih ugrezov (novih ponorov), kar se omenja tudi v literaturi, ter
antropogenega zasipavanja nekaterih ponorov.
Glede na podatke iz uporabljene literature in virov ter ugotovitve opazovanj (predvsem
sekundarnih) znakov na terenu lahko potrdimo, da so inventarizirani ponori aktivni ob različnih
hidroloških razmerah in da jih vsaj še občasno doseže površinski vodni tok. S tem je potrjena
tudi druga delovna hipoteza.
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11. SUMMARY
This diploma thesis describes physio-geographical characteristics of the river Temenica and the
Temenica Lowland, considering the objectives we have set in the introduction, with the
emphasis on geomorphological and hydrological landforms and processes. With this, we have
fulfilled the purpose of the thesis.
The river Temenica is the biggest sinking river in Dolenjska region. It springs at the southern
slope of the Sava Hills, near the village Javorje, south from the town Litija. It crosses the eastern
part of Dolenjska Lowland and flows into the river Krka in Novo mesto Region. The Temenica
surface river flow measures approximately 42 km. Landscape near the Temenica represents a
special regional and geomorphological unit, which is defined as the Temenica Lowland. For
this area, there are three characteristic types of karst: contact karst, fluviokarst and shallow
karst.
In the upper stream, the Temenica flows through the Temenica Valley and sinks for the first
time in the blind valley near the village Ponikve. When hydrological conditions are normal, the
river sinks in two ponors, which are registered as caves Rupa 1 and Rupa 2, but at extreme low
waters this happens about 200 m upstream. When the water level is extremely high, the river
reaches the depression near the cave Velban kevder, and when the conditions are even more
extreme, the cave Risanica. The Temenica springs again at the pocket valley Zijalo, crosses the
Mirna Peč Valley and sinks in the blind valley below the village Vrhovo. When hydrological
conditions are normal, the river sinks in two ponors, near the village Goriška vas; the first is
registered as the cave Požiralnik Temenice 1. When water level is high, the surface stream of
the Temenica is about 1 km longer and reaches the ponors below Vrhovo. For the third time,
the river comes to surface in the pocket valley Luknja, but now it is named as the river Prečna.
In the lower stream, it flows through the Prečna Basin and flows into the river Krka near the
village Zalog.
The river Temenica has Pannonian pluvial-nival discharge regime. The mean annual discharge
of the river Temenica during the period between 1971 and 2000 was 0,78 m3/s, and the mean
annual discharge of the river Prečna was 4,31 m3/s. The highest mean monthly discharges were
in December, November and March, and the lowest was in August.
Based on the methodical field work, we have made an inventory list of the Temenica River
ponors in the blind valley near Ponikve and the blind valley below Vrhovo, and created a
cartographic overview of the ponors. While using previously set methodology, we documented
43 surface morphological forms in the blind valley near Ponikve, which were defined as the
places where the surface water sinks in the karst underground. In the blind valley below Vrhovo,
the number of these forms was 44. Certain ponors could be recognized based on the evident
sinking of water (active ponors). The results of the fieldwork was compared with the Basic
Topographic Map 1:5000 and structural-geological chart of the lower part of the Temenica
Valley, published in the article written by Car, Čar, Janež (2007), which are in our opinion the
most precise previously created charts of the area discussed in this work. The comparison shows
that with our field work, we have geolocated a higher number of ponors as it was presented in
the previous geomorphological surveys, and created the most precise cartographic overview of
the Temenica ponors. In this way, we have confirmed the first hypothesis.
Based on the data found in the literature and sources, and the findings of our research of (mostly
secondary) signs on the terrain, we can confirm, that the documented ponors are active at
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different hydrological conditions, which means that they can sometimes be reached by the
surface water flow. In this way, we have confirmed the second hypothesis.
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