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GEOMORFOLOŠKA ANALIZA KRŠKEGA HRIBOVJA
Izvleček:
Magistrsko delo obravnava geomorfološke značilnosti Krškega hribovja. Gre za gričevnato do
hribovito območje na jugovzhodu Slovenije. Na proučevanem območju sta prisotna fluvialni
in fluviokraški tip površja. Slednji se pojavlja le v vzhodni polovici Krškega hribovja, kjer
prevladujejo spodnjekredni apnenci, ki proti površju prehajajo v flišu podobno kamnino. Na
območju fluviokrasa, kjer so bile opravljene podrobne geomorfološke raziskave, ležijo zaprte
kraške kotanje, ki so bile osrednji element proučevanja. Gre za posebno kategorijo kraških
kotanj, ki so rezultat medsebojnih procesov zakrasevanja, tektonskega in fluvialnega površja
in specifične lokalne geološke podlage. Z razvojem fluviokraškega površja, se je na območju
zaprtih kraških kotanj spreminjala tudi površinska rečna mreža. Prvotno je bila najverjetneje v
celoti površinska, nato pa je postopoma razpadla in se v zaprtih kraških kotanjah na novo
oblikovala. Skupni elementi večini proučevanih kotanj so: uravnano dno, sklenjen višji obod
in kraška hidrologija z izvirom, ponikalnico in ponorom. Rezultati proučevanja izbranih
kotanj so predstavljeni s pomočjo podrobnih opisov in geomorfoloških kart.
Ključne besede: Krško hribovje, geomorfologija, fluviokras, zaprte kraške kotanje, kraška
hidrologija
GEOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE KRŠKO HILLS
Abstract:
This master’s thesis examines geomorphological characteristics of the Krško hills – hilly to
mountainous area in southeastern Slovenia. At the study area occur both fluvial and
fluviokarst type of terrain. The latter occurs only in the eastern part of the Krško hills, where
lower Cretaceous limestones, which towards the surface pass into the flysch-like rock, are
dominating. In the fluviokarstic area, where detailed geomorphological studies were carried,
an enclosed karst basins occur, which were the main element of study. They are a special
category of karst depressions, which are the result of mutual processes of karstification,
tectonic and fluvial transformation of the terrain and also specific bedrock. With the
development od fluviokarstic terrain, also the surface river network has developed. Originally,
the river network was probably completeley superficial, and then gradually fell apart, and
formed newly in the enclosed karst basins. Common elements of most study basins are a flat
bottom, closed higher circumference and karst hydrology with spring, subterranean river and
sinkhole. The results of the study of selected basins are presented through detailed
descriptions and geomorphological maps.
Keywords: Krško hills, geomorphology, fluviokarst, enclosed karst basins, karst hydrology
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1. UVOD
Krško hribovje je gričevnat do hribovit svet med 250 in 588 metri nadmorske višine, ki leži
zahodno od Krškega in se razteza v površini 135 km2 proti Mirnski dolini na zahodu. Gre
torej za nizko hribovito območje, zato je na nekaterih kartah in literaturi možno zaslediti tudi
ime Krško gričevje, kar je posledica precej intenzivne vinogradniške in sadjarske
usmerjenosti v tej pokrajini. Prav tako se v starejši literaturi (Melik, 1959; Gams, 1983) Krško
hribovje pogosto omenja skupaj z Bizeljskim hribovjem. Območje je tako fizičnogeografsko
kot družbenogeografsko slabo raziskano, kar je poglavitni razlog, da sem se lotil
geomorfološke analize obravnavanega območja.
S pomočjo določenih tematskih zemljevidov in literature, ki neposredno ter posredno opisuje
površje Krškega hribovja, je bilo moč razbrati, da ne gre za tipično kraško površje, kot ga
poznamo v dinarskem svetu, ampak bolj za fluviokraški tip površja, saj sem že iz navadnega
zemljevida merila 1 : 25.000 zasledil precej gosto površinsko rečno mrežo. Prav stik
fluvialnega in kraškega površja je ustvaril hidrološko aktivne, a zaprte kotanje, ki so
geomorfološko najbolj zanimive oblike na območju.
Namen magistrskega dela je geomorfološka analiza Krškega hribovja, s posebnim ozirom na
njegov vzhodni del, kjer prevladuje kraški relief, medtem ko na obrobjih hribovja oziroma v
zahodni polovici tega prevladuje fluvialni relief. Krško hribovje je v večini sestavljeno iz
apnenca, vmes pa se pojavljajo tudi območja dolomitne matične podlage. Namen
magistrskega dela je proučiti geomorfološke in ostale fizičnogeografske značilnosti Krškega
hribovja s poudarkom na površinskih in podzemeljskih oblikah na fluviokraškem površju ter
hidroloških značilnostih tega.
Cilj magistrskega dela je na podlagi geomorfološke analize določiti tip kraškega površja, ki se
pojavlja v vzhodnem delu Krškega hribovja. Prav tako je cilj proučiti kraške pojave na tem
območju in razložiti morfogenetski razvoj območja kraškega reliefa. Cilji bodo doseženi s
podrobno geomorfološko analizo izbranih območij na kraškem tipu reliefa. Cilj je tudi
izdelava podrobnih geomorfoloških zemljevidov izbranih območij.
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2. METODOLOGIJA
V prvi fazi je bila pregledana literatura, ki obravnava območje Krškega hribovja ter širše
pokrajine Posavja. Literature, ki se neposredno nanaša na proučevano območje, je zelo malo,
tako da je večina uporabljene strokovne literature obravnavala Krško hribovje kot del širših
raziskav. Izpostaviti gre le članek Habiča (1983), ki kot prvi in do tega magistrskega dela
edini neposredno obravnava Krško hribovje iz fizičnogeografskega vidika. Omenjeni članek
je služil kot osnova pri nadaljnjem raziskovanju izbranega območja v tem delu. Pregledana je
bila tudi literatura, ki v splošnem obravnava fluviokras, kraško hidrologijo ter zaprte kraške
kotanje. V naslednji fazi so bili pregledani zapisniki Katastra jam Jamarske zveze Slovenije
vseh registriranih jamskih objektov na območju Krškega hribovja. Sledila je natančna analiza
kartografskega gradiva – geološke karte s pripadajočim tolmačem, topografskih kart in
digitalnih modelov reliefa.
Po podrobnih analizah omenjenih kabinetnih metod je sledil izbor območij podrobnega
terenskega raziskovanja. Osrednja faza je bilo terensko proučevanje obravnavanega območja s
poudarkom na že omenjenih izbranih območjih. V tej fazi so bila identificirana območja
fluviokraškega površja na terenu ter vse geomorfološke oblike na teh območjih. Izbrana
območja so bila na terenu podrobno geomorfološko kartirana v merilu 1 : 5.000. Kasneje pri
digitalni izdelavi kart in analizi površja sta bila uporabljena programa ArcMap in Inkscape.
V zaključni fazi je ob izdelovanju geomorfoloških kart sledila tudi predstavitev in
interpretacija rezultatov, ki so bili pridobljeni v vseh predhodnih fazah, torej iz pregleda
literature ter terenskega dela.
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3. TEORETSKA IZHODIŠČA
3.1. Osameli kras
Pojem osamelega oziroma osamljenega krasa je v slovensko kraško literaturo uvedel Habič
(1969). Kras v Sloveniji je razdelil po geoloških, morfoloških in hidrografskih značilnostih na
tri glavna območja. Že uveljavljenima pojmoma alpskega in dinarskega krasa je dodal še
osameli kras v predalpskem in obpanonskem delu Slovenije (Habič, 1969). Za ta območja je
značilno, da apnenci in dolomiti ne gradijo večjih sklenjenih površin, na površju pa je za
razliko od tipične kraške pokrajine precej manj kraških oblik, kot so kraška polja in uvale.
Zato pa so precej pogosti izviri in ponori ter manjši kraški pojavi na majhnih in ločenih
zaplatah, kjer skladi apnenca in dolomita ne dosegajo take debeline kot v dinarskem krasu
(Habe, 1971).
Habič (1969) je osameli kras razdelil v 17 posameznih območij od Matajurja v Alpah do krasa
Slovenskih Goric na vzhodu Slovenije, medtem ko je Gams (1974) identificiral 20 območij
osamelega krasa v Sloveniji.
Karta 1: Kras v Sloveniji, Vir: Enciklopedija Slovenije, 1991.
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Krško hribovje tako uvrščamo v Studenški kras, ki širše gledano pripada Posavskemu
hribovju. Gre za reliefno zelo razčlenjeno površje med Celjsko kotlino in Sotelskim ter
Ljubljansko in Krško kotlino, kjer so ohranjene manjše planote med nizi dolin, dolov, grap in
ostrih hrbtov. Studenški kras obsega območje med Savo in Temenico, ki torej sega tudi izven
meja Krškega hribovja in je dobil ime po vasi Studenec v omenjenem hribovju (Habe, 1971).
3.2. Fluviokras
Izraz fluviokras je v mednarodno krasoslovno terminologijo uvedel Roglić (1959), s katerim
je nadomestil starejša izraza polkras in merokras, Grunda (1914) in Cvijića (1924). Fluviokras
je Roglić (1959) opredelil kot tip površja, ki se pojavlja na slabo prepustnih karbonatnih
kamninah, ki na površju intenzivneje mehansko preperevajo, preperina pa se površinsko spira
v nižje dele. V novejši literaturi je opredeljen kot površje na karbonatnih kamninah, kjer so
površinske reke preoblikovale površje, del vode pa odteka kraško (Sweeting, 1972), kar
pomeni, da je oblikovan z medsebojnim delovanjem fluvialnih procesov na površju in kraških
v podzemlju. Do tega pride, ko zaradi hidravličnega gradienta vse površinske vode ne
odtekajo vertikalno, ampak ostanejo delno na površju. Prav tako je fluviokras lahko razvit v
območjih sušne klime, kjer manjše količine padavin odtekajo v kras, v obdobju občasnih in
močnih nalivov pa voda odteka površinsko (Stepišnik, 2011).
Pojavljanje fluviokrasa je Roglić (1959) opredelil na nečistih ali tankoplastovitih apnencih ter
na apnenčastih laporjih in dolomitih. Omenjene kamnine so podvržene mehanskemu
preperevanju na površju, ki vodi v površinsko spiranje in akumulacijo materiala v nižjih delih.
Manjši vodotoki, ki prevladujejo na fluviokraškem površju, odtekajo v kotanje. Gre torej za
prehodno obliko kraškega reliefa, kjer prevladuje odnašanje materiala in se površje le
ponekod preoblikuje fluvialno (Gostinčar, Stepišnik, 2012). Fluviokraške oblike se razvijejo
predvsem v prvih fazah zakrasevanja na območjih intenzivnega deževja, ko odtekanje v kraški
sistem presega njegove zmogljivosti (Benac et al., 2012).
V Sloveniji se najpogosteje pojavlja na dolomitu, kjer je pomemben proces njegovega
oblikovanja raztapljanje, saj večina vod odteka podzemno. Vendar pa se hkrati na površju
pojavlja tudi erozija, ki oblikuje značilen fluvialni dolinasto-slemenasti relief. Na takšnem
dolomitnem fluviokraškem površju so najbolj značilne oblike dolci (Stepišnik, 2011). Slednji
imajo obliko plitvih, podolgovatih in ozkih suhih dolin. Dolci so običajno samostojne reliefne
oblike, lahko pa so tudi z drugimi povezani v dendritični sistem (Komac, 2006). Ker so brez
stalnega površinskega vodnega toka, jih opredeljujemo kot fluviokraško obliko. Njihovo
6

oblikovanje je vezano predvsem na raztapljanje, pa tudi mehansko odnašanje materiala skozi
preperino ali vertikalno v kras (Stepišnik, 2011).
Karta 2: Fluviokraški relief, vir: Roglić, 1959.

1. dolomiti; 2. apnenci; 3. lapornati apnenci; 4. pas mladih neprepustnih skladov

3.3. Zaprte kraške kotanje
Na kraškem površju se pojavlja precej različnih zaprtih kraških kotanj – od najmanjših vrtač
do največjih kraških polj. Vmes je pa še mnogo kotanj različnih velikosti, oblik in nastanka.
Kotanje se na kraškem površju ohranijo, ker je pretakanje podzemno, na površju pa
prevladuje kemično preperevanje, zato ni produktov mehanskega preperevanja, ki bi kotanje
zapolnili (Stepišnik, 2011). Položaj in oblika kotanje je odvisna od geološke zgradbe,
litološke podlage, hidrografskih, klimatskih in drugih morfogenetskih dejavnikov, ki
opredeljujejo trajanje in intenzivnost zakrasevanja na določenem območju (Habič, 1978).
Cilj tega podpoglavja ni podati opisa vseh kategorij zaprtih kraških kotanj, ampak predvsem
osvetliti problematiko tistih kotanj, ki so premalo natančno opredeljene in se hkrati pojavljajo
na našem obravnavanem območju. To bi širše gledano bile lahko uvale, ki so vse tiste kraške
kotanje, ki niso vrtače in ne kraška polja. Takoj je že jasno, da gre za preširok pojem, ki ima
na kraškem površju preveč različic, da bi lahko zadostoval za podrobno opredelitev teh.
Stepišnik (2011) je navedel, da je v praksi težko razlikovati med večjo netipično vrtačo in
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uvalo kot tudi med veliko uvalo in manjšim kraškim poljem. To problematiko je opisal tudi
Šušteršič (1985), ki je prav uvale izpostavil kot tisto skupino kraških kotanj, ki bi jih bilo
potrebno podrobneje opredeliti in klasificirati.
Ključno naj bi bilo ugotavljanje, katere kraške kotanje imamo za samostojne gradnike
kraškega površja in katere so zgolj topografski pojem. Najprej bi bilo potrebno vse kraške
kotanje določenega območja, ki niso ne vrtače ne kraška polja, poiskati in kartirati, šele nato
bi lahko te kotanje klasificiral in jim določil genezo (Šušteršič, 1985).
Habič (1985) je ločil vsaj štiri različice uval in sicer vrtačaste, dolaste, ulake in drage.
Omenjenih kotanj ni morfometrično natančno ločil, ampak je le pri nekaterih navedel njihovo
širino. So pa uvale v primerjavi z vrtačami odraz višje stopnje kraškega razčlenjevanja, ki je
povezana z daljšim obdobjem ali z ugodnejšimi lokalnimi pogoji, z večjo pretrtostjo in
prepustnostjo, z intenzivnejšim širjenjem oboda ali s poglabljanjem dna ter s posebnimi
klimatskimi, reliefnimi ali drugimi vplivi (Habič, 1985). Kot posebno kategorijo kraških
kotanj pa Habič (1985) navaja še druge kraško-denudacijske oblike. Omenja dole in predole
med kopastimi vrhovi ali različno dvignjenimi ravnotami. Ozki in podolžni doli se nadaljujejo
z nizi vrtač in oblikujejo kraško brazdo1. Te poglobitve naj bi odsevale mlajše ali celo aktivne
prelomne cone. Pobočja omenjenih kotanj so pogojena z intenzivnim mehaničnim
razpadanjem in spiranjem ter raztapljanjem karbonatnih kamnin.
Dole sem izpostavil predvsem zato, ker je prav Habič (1983) kot kraške dole opredelil zaprte
kotanje na obravnavanem območju v Krškem hribovju. Opisal jih je kot oblike, ki so bolj
podobne uvalam kot vrtačam (Habič, 1983). Habič (1978) je te oblike opisal v kontekstu
kraških globeli nizkega dolenjskega krasa. Za območje na obeh straneh doline Krke v višinah
med 300 in 600 m so poleg vrtač značilne podolgovate kraške kotanje, ki so nastale v precej
drugačnih pogojih kot vrtače v njih in na obrobjih. Po obliki gre za dolaste uvale v dnu kraško
poglobljenih suhih dolin. Njihova razporeditev je v prvi vrsti odvisna tako od geološke
zgradbe kot od površinske rečne mreže (Habič, 1978). Omenjene kotanje bom podrobneje
opisal v enem od naslednjih poglavij.

1

Kraška brazda – vzdolžna ali prečna reliefna zajeda na kraških ravnikih in ravnotah, pogojena s prepustno
prelomno cono, ki jo nakazuje niz vrtač in vzdolžnih dolcev (Habič, 1985).
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3.4. Kraška hidrologija
V kamninah obstajajo vmesni prostori oziroma pore, skozi katere se v podzemlje pretaka
voda. Karbonatne kamnine vsebujejo različne vrste por in tako glede na čas in način nastanka
ločimo primarno, sekundarno in terciarno poroznost. Primarna poroznost je nastala med samo
sedimentacijo, medtem ko je sekundarna nastala kasneje po litifikaciji kamnine. Je torej
rezultat diageneze in različnih napetosti v kamnini, ki so povzročile nastanek prelomov in
razpok. O terciarni poroznosti govorimo, ko podzemna voda razširi razpoke do te mere, da se
razvijejo kraški vodonosniki oziroma jame (Ford, Williams, 2007; cv: Stepišnik, 2011).
Prav tako pa poznamo medzrnsko, razpoklinsko in kraško poroznost, ki jih ločimo glede na
obliko por. Medzrnska poroznost je po nastanku običajno primarna in se pojavlja med trdnimi
delci kamnine. To so običajno sprijete klastične kamnine torej predvsem breče, konglomerati
in peščenjaki. Razpoklinska poroznost je predvsem rezultat napetosti v kamnini in prekinitev
v sedimentaciji in je po nastanku običajno sekundarna. Gradijo jo razpoke in lezike. Prve so
prisotne v vseh kamninah, ki so bile deformirane zaradi napetosti v kamnini, medtem ko so
lezike prisotne le v sedimentnih kamninah. Po nastanku terciarna pa je kraška poroznost, ki jo
predstavljajo razširjene medzrnske ter predvsem razpoklinske pore, ki jih je oblikovalo
raztapljanje kamnine. Gre za poroznost prisotno v kamninah, v katerih je razvit kras, velikosti
kanalov pa segajo od nekaj milimetrov do več deset metrov. Na krasu je najpogostejša
kombinacija kraške in razpoklinske poroznosti. Tudi vodonosnike delimo glede na
prevladujoči tip poroznosti na medzrnske, razpokline in kraške. Čeprav večina kraških
vodonosnikov vsebuje vse tri vrste poroznosti, največji delež vode prevajajo razširjeni kanali,
ki jih uvrščamo med kraško poroznost. Za prva dva tipa vodonosnikov veljajo zakoni
laminarnega vodnega toka, medtem ko za kraški tip vodonosnikov veljajo zakoni
turbulentnega vodnega toka (Stepišnik, 2011). Laminarni vodni tok preide v turbulentnega, ko
doseže premer kanala med 5 in 15 milimetrov ter hitrost vode 10-3 metre na sekundo. S tem iz
vzporedno tekočih plasti vode nastanejo vrtinci zaradi katerih se voda konstantno meša in
poveča učinek korozije ter posledično tudi hitrost širjenja kanalov (Kodre, 2015).
V kraškem vodonosniku glede na način pretakanja in vsebnosti vode ločimo več con. Za
vadozno ali nenasičeno cono je značilno, da pore v njej niso zapolnjene z vodo oziroma so
zapolnjene le občasno. Vrhnji del vadozne cone predstavlja tanka plast prsti, ki jo imenujemo
cona talnega prenikanja. Pod njo se nahaja epikraška cona, ki je debela od nekaj centimetrov
do več metrov. Zaradi večje agresivnosti vode in eksogenih procesov je ta cona močno
9

razpokala. Največji del vadozne cone pa predstavlja cona navpičnega prenikanja, ki sega od
epikraške cone do gladine podzemne vode. Glede na debelino te cone, ki lahko znaša tudi do
nekaj kilometrov, ločimo visoki in plitvi kras. V slednjem je debelina vadozne cone tako
majhna, da lahko globlje kotanje na kraškem površju segajo do gladine podzemne vode ali pa
celo pod njo. Tik pod vadozno cono se nahaja prehodna cona, ki jo imenujemo epifreatična ali
občasno zalita cona. Ob visokih voda so v tej coni kanali popolnoma zaliti z vodo, ob nizkih
vodostajih pa voda odteče. Debelina te cone je odvisna od tipa krasa in stopnje zakraselosti,
tako da lahko v dinarskem krasu nihanje podzemnih vod doseže amplitudo do nekaj sto
metrov, pogosteje pa več deset metrov. Najnižja cona kraškega vodonosnika je nasičena ali
freatična cona, v kateri so pore stalno zapolnjene z vodo. V zgornjem delu freatične cone se
voda pretaka laternalno od ponorov proti izvirom in v njej prevladuje turbulentni tok
(Stepišnik, 2011).
Kraški vodonosniki se praznijo skozi izvire, ko podzemske vode pritekajo na površje. Zaledje
izvirov obsega območje, iz katerega se podzemne in površinske vode stekajo proti tem
izvirom. Mejam območij, od koder se stekajo vode proti različnim izvirom, pravimo
razvodnice. V kraških vodonosnikih jih je težko natančno določiti zaradi spreminjanja
položajev razvodnic ob različnih hidroloških pogojih (Stepišnik, 2011).
Kraške izvire delimo na proste, zajezene in ujete, glede na geološki položaj vodonosnik plasti.
Prosti izvir se pojavlja na kraških pobočjih nad dnom doline, ko voda izvira pod vplivom
gravitacije. To so najpogosteje mesta, skozi katera se prazni vodonosnik vadozne cone.
Najpogostejši in hkrati tudi najbolj vodnati kraški izviri so zajezenega tipa. Pojavljajo se ob
večjih zajezitvah v kraškem vodonosniku, ki nastanejo ob stiku različno prepustnih kamnin.
Kjer se pa kraški vodonosnik nahaja pod neprepustnimi kamninami, pa se pojavljajo ujeti
izviri. Kraške izvire ločimo tudi glede na stalnost pretokov. Poznamo stalne, občasne in
periodične izvire (Stepišnik, 2011).
Na kraškem površju so z izviri pogosto povezani tudi ponori. Gre za večje vodoravne
odprtine, kamor teče potok ali reka. Ponori se najpogosteje nahajajo na območjih kontaktnega
krasa, kjer večji kraški vodotoki odtekajo v podzemlje. Posebna hidrološka oblika na krasu je
estavela. Prek nje se lahko kraški vodonosnik prazni in napaja, torej deluje kot izvir in kot
ponor. Vzrok dvojne funkcije estavele je v tem, da se nahaja v epifreatični coni kraškega
vodonosnika, zato ob višanju gladine podzemne vode deluje kot izvir, ob nižanju pa kot ponor
(Stepišnik, 2011).
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4. FIZIČNOGEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
4.1. Lega in omejitev območja
Krško hribovje leži na prehodu predalpskega in obpanonskega sveta v občinah Krško, Sevnica
in Škocjan. Kot sem že omenil, so različni avtorji različno umeščali Krško hribovje v svojih
regionalizacijah tako, da ga je Ilešič (1958) v svoji regionalizaciji kot nizko Posavsko
hribovje umestil v predalpsko Slovenijo, medtem ko so ostali avtorji (Gams, 1983; 1986,
Natek, 1994, Gams, Kladnik, Orožen Adamič, 1995) v nadaljnjih regionalizacijah Krško
hribovje umeščali v obpanonsko Slovenijo. Najpogosteje so ga (večinoma poimenovano kot
Krško gričevje) obravnavali skupaj z Bizeljskim hribovjem/gričevjem ter Senovškim
gričevjem (Kladnik, 1996).
Karta 3: Meja Krškega hribovja

Krško hribovje se že ob pogledu na zemljevid da enostavno zamejiti na severni, vzhodni in
južni strani, le na zahodu je ta meja manj jasna in izrazita. Severno in vzhodno od hribovja
teče reka Sava, ki ga zelo jasno zameji, medtem ko proti jugu Krško hribovje postopoma
preide v Krško raven proti dolenjski avtocesti. Na zahodu pa je prva bolj izrazita naravna
ločnica reka Mirna, ki pa je vsi avtorji (Habič, 1983; Gams, 1986; Kladnik, Orožen Adamič,
1995) ne dojemajo kot mejo Krškega hribovja. Topole (1998) tako govori o Spodnjemirnskem
gričevju, ki se razprostira na obeh straneh Mirnske doline in meji na Krško hribovje in se po
njeni delitvi nahaja relativno blizu reke Mirne, medtem ko Habič (1983) Krško hribovje
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zameji le kot »nizke vinorodne hribe med Savo in Krko« (Habič, 1983, str. 9) kar pomeni, da
je hribovje omejil le na severni in južni strani. Je pa Habič (1983) proučeval površje le do
doline Impoljce, kar je le dobra polovica dejanskega obsega Krškega hribovja. V raziskavi
sem upošteval omejitev območja do Spodnjemirnskega gričevja na zahodu ter Raduljskega
hribovja na jugozahodu, kot je prikazano na zgornji karti.
Perko (2001) v svojem delu obravnavano območje razdeli na razgibano Krško gričevje in
Krške gorice in tako zameji območje Krškega hribovja precej širše, kot so to storili ostali
avtorji (Lipoglavšek Rakovec, 1951; Habič, 1983; Topole, 1998; Aničić, Dozet, 2000), ter do
kod dejansko sega hribovje. Slednje je po Perku razširjeno precej bolj proti jugozahodu, in
sicer naj bi segalo na severozahodu do reke Mirne ter hribovja Jatne in gričevja Mirne, na
zahodu do gričevja Dolenjskega podolja, na jugu pa do gričevja Novomeške pokrajine in
gričevja Šmarješke gorice (Perko, 2001). To je zagotovo preširoka zamejitev Krškega
hribovja v smeri jugozahoda, kjer se že jasno nadaljuje Raduljsko hribovje.
Karta 4: Enote razgibanosti površja, Vir: Perko, 2001

4.2. Pregled literature
Krško hribovje kot celota je tako iz družbenogeografskega kot fizičnogeografskega vidika
zelo slabo raziskano. Članek Habiča (1983) je praktično edina fizičnogeografska raziskava
tega območja medtem, ko je Krško hribovje iz družbenogeografskega vidika kot edini doslej
raziskal Pribošič (1974). Ne le, da je območje slabo geografsko raziskano, temveč so
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raziskave tudi precej zastarele. Ostale literature, ki bi se iz geografskega vidika ukvarjala
neposredno s Krških hribovjem kot zaključeno enoto, ni.
Precej je različne literature, ki vsaj posredno obravnava Krško hribovje (e.g. Lipoglavšek
Rakovec, 1951; Žlebnik, 1958; Šifrer, 1969; Horvat, 1989; Rižnar, 1992, 1993; Nadbath,
2014). Predvsem s področja geologije, speleologije pa tudi fizične geografije. Krško hribovje
je najbolj raziskano na speleološkem, arheološkem ter etnološkem področju, saj so kar tri
Ajdovske jame na območju Krškega hribovja kulturna in arheološka dediščina. Znotraj tega
poglavja bom s pomočjo omenjene literature kar najbolj sistematično in podrobno opisal
fizičnogeografske značilnosti Krškega hribovja.
4.3. Geološke značilnosti
Širše območje Krškega hribovja pripada tektonski enoti Južnih Alp in Zunanjih Dinaridov, ki
je nedeljiva enota in meji na enoto južnopanonskega masiva (balatonski niz). Prva enota
pripada epigeosinklinali2 kontinentalne jadranske plošče, medtem ko je južnopanonski masiv
del prehodne oceanske plošče (Premru, 1982).
Karta 5: Geološka karta Krškega hribovja

2

Geosinklinala – več deset kilometrov dolga vdrtina v Zemljini skorji, ki se je stalno poglabljala in zapolnjevala
z usedlinami svojih bokov (Geološki terminološki slovar, 2006).
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Omenjeni plošči loči transformni zagrebški prelom, katerega intenzivnost narašča proti
severovzhodu, v obratni smeri pa upada in preneha (Premru, 1982). Mejo med Južnimi
apneniškimi Alpami in Dinaridi v južni Sloveniji je Rakovec (1956) potegnil po južnem
obodu Krškega hribovja in dalje proti vzhodu v dolino Temenice. Za obe tektonski enoti je
navedel, da sta s prelomi razdeljeni na grude (Premru, 1982).
Geološke raziskave tega območja segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko je Lipold (1858) kot
prvi uvedel ime »velikotrnski skladi« za laporno-peščene plasti v okolici Velikega Trna v
osrednjem delu Krškega hribovja, ki jim je pripisal karnijsko starost. V tem obdobju je izšla
tudi geološka karta Avstrijske monarhije v merilu 1 : 576.000, na kateri so tudi podatki
obravnavanega območja (Pleničar, Premru, 1977).
Potres v Brežicah 1917 je spodbudil geologe Tornquista (1918), Heritscha in Sedla (1919), da
so podrobno obdelali geologijo širše okolice Brežic, pri čemer sta se slednja precej ukvarjala
prav s starostjo krških in velikotrnskim skladov. Te skladi so zanimali tudi zagrebškega
geologa Šukljeja (1932), o katerih je podal podobne ugotovitve kot njegovi predhodniki.
Čubrilović (1934) je ob podrobnem proučevanju geologije v okolici Krškega uvrstil krške in
velikotrnske sklade v ladinske ploščate apnence in sklade z roženci. Po 2. svetovni vojni je
nova skupina geologov začela z delom na tem območju. Ramovš (1958a) je proučeval
paleozojske, krške in velikotrnske sklade, pa tudi terciarne plasti. Velikotrnskim skladom je
dokazal kredno starost, krškim skladom pa kredno in ladinsko starost za razliko od Lipolda, ki
je domneval, da gre za zgornjetriasne ter srednjetriasne sklade (Pleničar, Premru, 1977). Tako
je Ramovš prišel do zaključka, da je potrebno »velikotrnske sklade« kot stratigrafski pojem
opustiti (Ramovš, 1958b). Z zgodovino raziskav krških in velikotrnskih skladov, njihovo
litologijo in stratigrafsko umestitvijo se je v zadnjem času ukvarjal Rižnar (2003, 2006)
(Pleničar et al., 2009).
4.3.1. Geološki razvoj površja
Strukturno-facialne3 enote Južnih Alp ter Zunanjih Dinaridov so v mezozoiku pripadale
neaktivnemu marginalnemu morju jadranske kontinentalne plošče. Jadranska plošča se je v
spodnjem triasu preoblikovala iz epikontinentalnega šelfa v karbonatno platformo. V obdobju
mezozoika so bile posamezne epigeosinklinalne cone (tektonski jarki) izredno tektonsko

3

Facies – skupek petrografskih in paleontoloških značilnosti kamnin, nastalih v kakem okolju in času (Geološki
terminološki slovar, 2006).
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aktivne, stabilne grude pa so predstavljale karbonatne šelfe. Med omenjenimi jarki in šelfi so
bile nestalne pobočne cone, ki so se premeščale (Premru, 1982).
V ladiniju (srednji trias) je kot posledica intenzivnega tektonskega prelamljanja na prostoru
celotne Slovenije nastalo globljemorsko sedimentacijsko območje v Slovenskem jarku, ki se
je razprostiral na prostoru osrednje Slovenije od srednjega triasa do vrhnjega dela krede. Vse
ozemlje južneje od omenjenega jarka pa je pripadalo plitvomorskemu sedimentacijskemu
prostoru, imenovanemu tudi Dinarska karbonatna platforma (Buser, 1984). Na SV
karbonatnega šelfa se je v spodnji kredi formiral flišni jarek, ki se je preko karbonatnega šelfa
postopno širil proti JZ. S širjenjem tega jarka je prešla pelagično-turbiditna4 sedimentacija
spodnje krede v flišno sedimentacijo zgornje krede in paleogena (Premru, 1982). Eocensko
morje je imelo na širšem ozemlju Dolenjske v času sedimentacije flišnih plasti prav gotovo
zvezo z morjem na Primorskem, v katerem so nastajale litološko podobne plasti (Gostinčar,
2009). Morje se je po odložitvi zgornjekredno-eocenskega fliša z območja Dolenjske za daljši
čas povsem umaknilo. Le ponekod so se ohranile večje premoške kadunje kot pri Krmelju,
zahodno od Krškega hribovja (Buser, 1984).
Med eocenom in pliocenom se je ozemlje večfazno nagubalo, pri čemer je prišlo v določenih
delih tektonskih enot do narivanja. Mezozojske strukturno-facialne cone so prišle v drugoten
položaj. V ilirski orogenetski fazi med srednjim in zgornjim eocenom je v Zunanjih Dinaridih
s pritiski od SV proti JZ nastala dinarska narivna zgradba, ki na severovzhodnem deli ozemlja
sega še v strukturno-facialne enote Južnih Alp. V savski orogenetski fazi v spodnjem miocenu
se je narinila severozahodna balatonska narivna zgradba v smeri SZ–JV, katere narivi se
pojavljajo od Medvenice pri Zagrebu, do Krškega hribovja in Mirnske doline (Premru, 1982).
Ponovna transgresija morja je zajela Dolenjsko v srednjem miocenu, ko so bili južno od
Krškega hribovja, na Krškem polju litotamnijski in lapornati apnenci ter apneni laporji
(Buser, 1984). Panonski transgresiji je sledila daljša kopenska faza, ko je širše območje
Dolenjskega krasa postalo kraško (Šifrer, 1969).
V pliocenu je večji del ozemlja zajela peneplenizacija, ki je zahtevala relativno mirno
tektonsko obdobje. Ostanki peneplena so danes ponekod še dobro ohranjeni, drugje pa jih je
močno razdejala erozija (Premru, 1976). Nato je v srednjem in zgornjem pliocenu sledilo

4

Pelagial – območje odprtega morja do litorala; Turbiditna sedimentacija – usedanje kamninskih delcev iz
vrtinčastega kalnega toka (Geološki terminološki slovar, 2006).
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obdobje neotektonskih premikanj, ki so dosegla vrhunec ravno med omenjenima obdobjema.
To se je odražalo v močnih dviganjih in spuščanjih posameznih grud v horizontalnih
premikanjih (Dozet, 2001). Z dvignjenih grud se je zaradi erozije pospešeno odstranjeval
pokrov neprepustnih kamnin. S tem se je začelo zakrasevanje in raztapljanje mezozojskih
kamnin (Gostinčar, 2009). V tem obdobju je bilo slovensko ozemlje na robu alpske
poledenitve, a glede na to, da so periglacialni geomorfni procesi prevladovali med takratno
gozdno in snežno mejo (med 400 in 1300 m), lahko zaključimo, da na območju Krškega
hribovje ni bilo intenzivnega periglacialnega preoblikovanja reliefa. Površinsko zakrasevanje
se je neprekinjeno nadaljevalo od pliocena pa do danes. Ugrezanje tektonskih jarkov se je
nadaljevalo v zgornjem pleistocenu in holocenu, vmesne dvignjene grude pa so dobivale
vedno bolj hribovit značaj (Gostinčar, 2009).
4.3.2. Tektonika
Za širše območje Dolenjske je značilna grudasta zgradba (Buser, 1984), glavni elementi te
zgradbe pa so prelomi, narivi in gube (Premru, 1982). Precej časa so geologi menili, da je stik
med Posavskimi gubami ter Dolenjskih krasom večji del normalen, a so kasnejše ugotovitve
pokazale, da se na Dolenjskem pojavljajo pokrovne oziroma narivne strukture. Posamezne
grude so bile dvignjene ali spuščene ob dolgih prelomih. Primer spuščene grude v obliki
tektonskega jarka predstavlja Krško polje, ki leži med koritoma Krškega hribovja in
Gorjancev (Buser, 1984).
Na geološki karti lista Novo mesto se nahajajo tri večje tektonske enote, in sicer Posavske
gube, Zunanji Dinaridi ter balatonski niz, med njimi pa sta dve mladi tektonski udornini:
krška ter straška. Krško hribovje pripada vzhodnemu delu Posavskih gub, medtem ko
mokronoško nagubano območje predstavlja njen zahodni del, ki ju loči Škocjanski prelom
(Pleničar, Premru, 1977). Vzhodno od slednjega preloma ločijo geologi v Posavskih gubah
posebno drugo Krškega hribovja, ki obsega najjužnejši hrbet med senovško-mirenskim in
krškim miopliocenskim zalivom Panonskega morja (Premru, Ogorelec, Šribar, 1977).
Na širšem ozemlju Dolenjske se je zvrstilo več faz močnega narivanja, ki jih je spremljalo
gubanje v miocenu in pliocenu. Velikost in smer pritiska pa sta se spreminjali. Vzhodno od
obravnavanega območja imajo narivi smer SV–JZ (balatonska smer) in so nastali v dveh
zaporednih fazah med zgornjim eocenom in spodnjim miocenom. Za narivno zgradbo Južnih
Alp je značilna luskasta zgradba, ki jo sestavljajo grödenske in mezozojske kamnine idrijske
cone oziroma zasavske podcone. Južneje pa je za narivno in nagubano zgradbo Zunanjih
16

Dinaridov značilno, da si narivi sledijo eden za drugim od SV proti JZ. Na obravnavanem
območju se pojavljata nariva Golega Cirnika in Japetića, ki se od Gorjancev nadaljujeta pod
Krškim poljem v Krško hribovje. Slednje ima zaradi mešanja narivov različnih faz
balatonsko-dinarsko narivno zgradbo. Nariv Golega Cirnika tvori srednji del Krškega
hribovja, japetiški nariv pa njegov zahodni del (Premru, 1982).
Tektonsko dogajanje, ki je sledilo močnim narivanjem konec alpidske orogeneze označujemo
z izrazom neotektonika. Na našem ozemlju so bila med miocenom in pliocenom močna
tektonska dogajanja in za to obdobje so še posebej značilni prelomi. Neotektonske premike v
vzhodni Sloveniji je Premru (1976) razdelil v dva cikla s skupaj 19. fazami. V prvi cikel med
srednjim pliocenom in starejšim pleistocenom je umestil 11 faz, medtem ko je drugi cikel med
srednjim pleistocenom in današnjim obdobjem obsegal 8 faz (Premru, 1976).
Za obravnavano območje so pomembni prelomi nastali predvsem v 5. fazi, ki je bila ena
najmočnejših faz med srednjim pliocenom in holocenom. Sistem prelomov, ki je nastal v tej
fazi, ima smer SZ–JV. Najlepše vidni prelomi so na Dolenjskem, kjer so le malo zabrisani. Na
območju Krškega hribovja si sledita Škocjanski in Impolški prelom od JV proti SZ. Značilno
za omenjena preloma in še nekatere sosednje so reaktivacije posameznih delov konec
pleistocena in v holocenu v 14. in 18. fazi, a s povsem drugačnim tipom premikanj (Premru,
1976).
Karta 6: Prelomni sistem 5. faze iz konca srednjega pliocena, Vir: Premru, 1976.
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Južno od Krškega hribovja sta v 16 fazi na obrobju Krškega polja nastala Krški in Orehovski
prelom. Ob prvem, ki spremlja pot Krke, se je jarek najgloblje ugreznil in v globlji del jarka
se je prelila Krka, kjer teče še danes (Premru, 1976). Krška sinklinala je nastala že v srednjem
miocenu (Buser, 1984). Leži pod Krškim poljem, kjer na njegovem obrobju prihajajo na
površje tortonske, sarmatske, meotske in pliocenske plasti (Premru, 1982). Glavna tektonska
os gre po južnem delu Krške kotline, kar se odraža v reliefu, saj so severna pobočja Gorjancev
precej strmejša kot južna pobočja Krškega hribovja (Roglić, 2005). V širšem smislu pripada
Krška sinklinala zagorskemu terciarnemu bazenu, ki je bil v pliokvartarju močno tektonsko
porušen zaradi pogrezanja krške udornine. Os poteka v balatonski smeri (Pleničar, Premru,
1977). Krška kotlina se nahaja na obrobju široke levo-zmične srednjemadžarske cone. Proti
SZ meji na savski kompresijski klin, ki ga zaznamujejo gube in reverzni prelomi v smeri V–Z
(Bavec et al., 2011).
4.3.3. Stratigrafija
Na območju Krškega hribovja se skoraj v celoti pojavljajo mezozojske kamnine, medtem ko
so v zelo majhnem obsegu prisotni še terciarni in kvartarni sedimenti. Med mezozojskimi
kamninami so najbolj zastopane kredne, ki jih večinoma gradijo apnenci, malce manj so
zastopane triasne v glavnem z dolomiti, jurskih kamnin pa je le za vzorec na skrajnem
zahodnem delu Krškega hribovja na meji z Mirnsko dolino.
Kamnin iz paleozoika na območju Krškega hribovja ni, se pa pojavljajo v neposredni bližini
severno od Mokronoga srednjepermski sedimenti. Gre za rdečkast kremenov peščenjak,
glinast peščenjak, peščen glinast skrilavec in pelitski5 skrilavec. Debelina teh skladov znaša
nad 100 metrov, rdeča barva pa dokazuje toplo klimo (Pleničar, Premru, 1977).
Trias
Triasne kamnine skitske stopnje se na obravnavanem območju pojavljajo v manjšem obsegu
pri Zavratcu (Pleničar, Premru, 1977). Tukaj so zastopani vijolnosivi in sivi laporni skrilavi
peščenjaki s sljudo in vijolični laporni sljudni skrilavci. Precej pogosti so fosilni ostanki. Na
omenjenem območju sestavljajo werfenski skladi jedro v dinarski smeri potekajoče
antiklinale, ki je na SZ in SV odsekana s prelomi. Ta serija navzgor prehaja v motno siv,
deloma peščen dolomit s sljudo anizične stopnje. Prehod iz werfenskih skladov v anizične je
najbolj opazen pri vasi Prevolje, kjer leži dolomitni lapor neposredno na rdečkasten glinastem
5

Pelit – klastični sediment, v kateri so drobci, manjši od 0,063 mm (Geološki terminološki slovar, 2006).
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skrilavcu s posameznimi vložki ploščastega apnenca. Ti skladi prehajajo višje v plastovit zelo
drobnozrnat dolomit. Na anizičnem dolomitu ležijo skladi ladinske stopnje v ozkih in
povečini dinarsko usmerjenih pasovih (Žlebnik, 1958). V ladinskih skladih je najbolj
zanimiva kamnina tuf, ki kaže na vulkansko aktivnost v tem času. Pri Zavratcu je bil
ugotovljen temno siv debelozrnat litoidni kristalast tuf kisle vulkanske kamnine, ki vsebuje
tudi precej kremena (Pleničar, Premru, 1977). Buser navaja globljemorske anizijske
gomoljaste apnence z roženci, ki pri Bučki na jugu Krškega hribovja vsebujejo amonite6
(Buser, 1984).
Na ladinskih skladih leži večinoma trden in neplastovit dolomit, ki ponekod prehaja v
dolomitiziran apnenec. Dolomit vsebuje v višjih horizontih pole črnega roženca (Žlebnik,
1958). Na skrajnem SV Krškega hribovja ter med dolino Save in Bučko v razmeroma širokem
pasu leži nad anizičnim dolomitom trd, neplastovit, mestoma debeloplastovit dolomit. Gre za
svetlo siv, debelo kristalast dolomit, ki prehaja v dolomitiziran apnenec. V dolomitu so tudi
večje leče vijoličastega in zelenkastega skrilavega tufa s polami silificiranega tufa in roženca.
Ta serija dolomita se uvršča delno v ladinsko stopnjo in delno v zgornji trias, njegova
debelina pa znaša okoli 1000 metrov (Pleničar, Premru, 1977).
Jura
Jurske kamnine se pojavljajo v manjših zaplatah na skrajnem zahodu Krškega hribovja ob
meji z Mirnsko dolino. Gre za sklade spodnjega in srednjega liasa, ki jih večinoma sestavljajo
plasti sveto sivega apnenca. Te ležijo na zgornjetriasnem dolomitu in so v glavnem podlaga za
diskordantno na njih odložene zgornjekredne pelagične sedimente (Pleničar, Premru, 1977).
Te jurske kamnine so skromen erozijski ostanek nekdaj gotovo bolj razširjene formacije. V
kredi je bilo ozemlje dvignjeno in tako je erozija odnesla precejšnji del omenjenih skladov.
Neposredno na srednjetriasnem dolomitu leži ooidni7 apnenec, v katerem je pri Orlah tudi
nahajališče manganove rude, ki so jo v preteklosti odkopavali v majhnem obsegu (Žlebnik,
1958). Tip sedimentacije jurskih kamnin kaže na plitvejši miogeosinklinalni jarek, debelina
teh plasti pa znaša okoli 120 metrov (Pleničar, Premru, 1977).

6

Amoniti – glavonožci s spiralno zavito hišico, ki so živeli v paleozoiku in mezozoiku (Geološki terminološki
slovar, 2006).
7
Ooid – kroglasta mineralna tvorba s koncentrično strukturo, ki je nastala z izločanjem mineralne snovi iz
valujoče morske vode v priobalnem okolju velikosti od nekaj stotink mm do 2 mm (Geološki terminološki
slovar, 2006).
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Kreda
Kredne kamnine sestavljajo večino območja Krškega hribovja, njegov osrednji ter skrajni
zahodni del. Vse kamnine iz tega obdobja pripadajo zgornji kredi (K2) (Pleničar, Premru,
1977). Ob koncu jure je nastopilo dolgo obdobje erozije, saj je šele v zgornji kredi morje
zalilo celotno ozemlje (Žlebnik, 1958). Zgornjekredni skladi na tem območju so pelagičnega
razvoja8 in ležijo diskordantno na triasnih in jurskih skladih. Sem štejemo lapornate, peščene
in brečaste kamnine - nekdanji velikotrnski in krški skladi (Pleničar, Premru, 1977).
Spodnji del zgornjekrednih plasti v Krškem hribovju je iz ploščastega apnenca, ki prehaja
navzgor v flišu podobne plasti. Apnenci vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja, vmes
pa so leče zrnatega in brečastega apnenca z lupinami radiolitov in nerinej. V laporastem
apnencu se pojavlja bogata globotrunkanska9 favna (Pleničar, Premru, 1977). Omenjene plasti
so dobile ime po Velikem Trnu v Krškem hribovju (velikotrnski skladi). Najdemo jih tudi
drugod na Dolenjskem, so pa bile v preteklosti precej bolj razprostranjene tudi po vsem
ozemlju Kočevskega, kjer se pojavljajo le še v oazah. To kaže na povezavo nekdanjega
flišnega bazena, ki je zavzemal prostor osrednje in južne Slovenije (Buser, 1984).
Velikotrnski ter krški skladi med Savo in Krško kotlino, ki so zgornjekredne starosti,
sestavljajo enoten stratigrafski kompleks (Ramovš, 1958c). Sedimentacija omenjenih skladov
se je začela v turonu in sega v senon. Te skladi so zaradi svoje razširjenosti pomembna
formacija na tem območju zaradi svojih geomehanskih lastnosti kot slaba prepustnost za vodo
in nagnjenost k plazenju. Prav tako pa dajejo te kamnine dobro rodovitno podlago za
poljedelstvo in vinogradništvo (Pleničar, Premru, 1977).
Karta 7: Profil pri Velikem Trnu, Vir: Rižnar, 2006.

8

Pelagični razvoj – razvoj, za katerega so značilni fosilni ostani organizmov, ki so živeli v odprtem morju, in
tam nastali sedimenti (Geološki terminološki slovar, 2006).
9
Globotrunkana – planktonska foraminifera (pražival s hišico), ki je živela v zgornji kredi (Geološki
terminološki slovar, 2006).

20

Celotna debelina zgornje krednih plasti znaša med 200 in 300 metrov (Pleničar et al., 2009),
ločimo pa jih na tri formacije, in sicer na flišoidno, krško ter velikotrnsko formacijo (Rižnar,
2003).
V zahodnem delu Krškega hribovja prevladujejo predvsem temnozeleni laporni in glinasti
skrilavci ter temnosiv plastovit zrnat, delno brečast apnenec z roženci. Te skladi ležijo
neposredno na starejši podlagi in pripadajo spodnjemu delu zgornje krede. Višji deli so
zgrajeni iz rdečkastih in sivih ploščastih apnencev ter zelenkastih in vijoličastih lapornih in
glinastih skrilavcev (Žlebnik, 1958).
V profilu pri Lomnem v severnem delu Krškega hribovja se je z razširitvijo ceste razkrilo
okoli 300 metrov debelo zaporedje krednih plasti. Gre za enotno litostratigrafkso enoto
velikotrnskih skladov, ki pa jih je ob razgaljenem profilu možno razdeliti na več
litostratigrafskih podenot. V spodnjem delu je zaporedje, ki je značilno za klasičen razvoj
spodnje flišoidne formacije, ki navzgor postopoma preide v karbonatno zaporedje, značilno za
formacijo volčanskih apnencev10 (Bulut, 2013).
Slika 1: Velikotrnski skladi pri Lomnem

Avtor: Hotić, 2015
Volčanski apnenec – zgornjekredni tankoploščast apnenec z roženci na območju Notranjih Dinaridov
(Geološki terminološki slovar, 2006).
10
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Terciar
Južno obrobje Krškega hribovja na prehodu v Krško polje je iz naplavljenih pliocenskopleistocenskih sedimentov. Gre za glino z roženčevimi drobci in kremenovimi prodniki. Vmes
se nahajajo prodniki iz paleozojskih in mezozojskih kamnin, ki so nastali iz roženca.
V vzhodnem delu Krškega hribovja se nahaja majhna zaplata rdečkasto rjave preperine (Pl,
Q), ki je podobna jerini. Ta sediment kaže na ostanek starejšega peneplena. V približno istem
obdobju so nastale savske terase na severni meji obravnavanega območja, ki so iz glinastih
sedimentov s prodniki rožencev (Pleničar, Premru, 1977).
Holocen
Na dveh mestih v Krškem hribovju se pojavlja rdeča kraška prst jerina (ts). Nastala je deloma
na mestu, deloma pa je sprana s pobočij (Pleničar, Premru, 1977).
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4.4. Hidrološke značilnosti
Krško hribovje nima večjih površinskih vodotokov, ki tečejo le na obrobjih obravnavanega
območja. Na severnem in vzhodnem robu teče reke Sava, ki tako predstavlja najjasnejšo mejo
Krškega hribovja. Na zahodu meji Krško hribovje na reko Mirno oziroma Spodnjemirnsko
gričevje neposredno ob reki Mirni. Reka Krka sicer ne meji neposredno na Krško hribovje, saj
teče nekaj kilometrov južneje po Krški kotlini, a je v preteklosti tekla precej bližje Krškemu
hribovju, dokler je ni Sava s svojimi prodnimi nanosi potisnila pod Gorjance (Slovenija:
pokrajine in ljudje, 1999).
Po Krškem hribovju poteka razvodnica med Savo in Krko, a jo je zaradi zapletenega
podzemnega pretakanja vode v osrednjem delu hribovja težko povsem natančno določiti.
Površinske pritoke Save in Krke napajajo kraški izviri in ponikalnice, ki so v osrednjem delu
obravnavanega območja zelo pogosti. Pomembnejši stalni površinski pritoki Save so
Žlapovec, Ledinski graben, Povšen graben, Štagina ter Impoljski potok. V Krko pa se izlivajo
Senuša, Lokavec, Račna in povsem na zahodu še Radulja. Grape Savinih pritokov so strme in
globoko zarezane, medtem ko pritoki Krke v zgornjem toku tečejo po V dolinah, ob
približevanju ravnini pa se doline razširijo in uravnajo (Lipoglavšek Rakovec, 1951). Tako
površinska kot podzemeljska vodna mreža je zelo razdrobljena, a očitno ni hidrogeoloških
pogojev za oblikovanje sklenjenega podzemeljskega kraškega bazena (Habič, 1983). Tako
Habič (1983) kot Novak (1982) sta izdelala karto Krškega hribovja s hidrološko mrežo, ki sta
ali nepopolni ali pa zastarani glede na današnje hidrološke razmere v Krškem hribovju.
Površinska rečna mreža je v zahodni polovici Krškega hribovja gostejša, saj je v vzhodnem
delu precej vodotokov skrajšanih ali pa se pojavljajo v obliki ponikalnic.
Posebej zanimiva je hidrologija zaprtih kraških kotanj v vzhodni polovici Krškega hribovja.
Večina teh kotanj ima razvito osnovno kraško hidrologijo z izvirom, ponikalnico in ponorom,
le redke kotanje so povsem suhe. Hidrološko delovanje omenjenih kotanj bom podrobneje
opisal v nadaljevanju.
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4.5. Podnebne značilnosti
Krško hribovje s širšo okolico uvrščamo v zmerno celinski tip podnebja. Povprečna letna
temperatura se giblje med 9 in 10 °C, povprečna julijska je med 18 in 20 °C, medtem ko je
povprečna januarska okoli – 1 °C. Temperaturna amplituda torej znaša okoli 20 °C. Spomladi
in jeseni je območje Krškega hribovja nad hladnim zrakom v dolini Save ter v Krški kotlini,
kar pomeni, da je tu topleje kot v nižini. Pozimi pa hladen inverzijski zrak pogosto prekrije
tudi Krško hribovje (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Od kar sta bili v zadnjih letih v
neposredni bližini na Savi zgrajeni HE Blanca in Krško (2009 in 2014) je tudi vpliv inverzije
v Krškem hribovju vse bolj intenziven.
Uradna meteorološka postaja se nahaja v Krškem, privatna meteorološka postaja je
postavljena v Leskovcu na vzhodni strani podnožja Krškega hribovja, medtem ko je na
samem hribovju locirana le padavinska postaja, in sicer na Velikem Trnu. Nahaja se na
nadmorski višini 415 metrov. V obdobju 1971–2000 je letno povprečje znašalo 1088 mm
padavin, in sicer je bilo v povprečju največ padavin poleti (359 mm), najmanj pa pozimi (174
mm). Od leta 1961 do 2014 je bila najvišja dnevna količina padavin zabeležena 4. avgusta
2005, in sicer 117 mm. Snežna odeja v višjih predelih Krškega hribovja v povprečju leži 43
dni na leto, medtem ko je v nižjih predelih teh dni manj (Nadbath, 2014).
Grafikon 1: Povprečna višina padavin po obdobjih
in letnih časih v Velikem Trnu, Vir: Nadbath, 2014.

Količina padavin v Krškem hribovju se zmanjšuje od SZ, kjer pade do 1200 mm, proti JV, ki
dobi do 1100 mm. Viški in nižki niso tako izraziti, saj so padavine relativno enakomerno
razporejene skozi celo leto (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
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4.6. Prsti in rastlinstvo
Heterogena prstna sestava Krškega hribovja je odraz pestre geološke zgradbe ter vpliva
površinskih vodotokov. Južni del hribovja, kjer se vodotoki izlivajo v Krko in so tudi precej
številčni, se na dnu dolin na glinastih nanosih pojavljajo oglejene prsti. Tu večinoma rastejo
mokrotni travniki. Obrečne prsti, ki so nastale na peščenih in prodnatih nanosih, so slabo
zastopane, a prevladujejo predvsem na skrajnem severnem delu Krškega hribovja v
neposredni bližini Save. Majhen je delež tudi psevdooglejenih prsti, ki se le v zaplatah
pojavljajo na položnih slemenih gline in melja. V Krškem hribovju prevladujejo rjave prsti,
predvsem na lapornati podlagi po slemenih. Na apnencu in dolomitu so nastale pokarbonatne
prsti, ki prekrivajo večji del Krškega hribovja (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Karta 8: Pedološka karta Krškega hribovja

Gozd prekriva več kot polovico območja Krškega hribovja. Naravno rastje je gozd bukve, ki
ga je ostalo največ na psevdooglejenih, pokarbonatnih in kislih rjavih prsteh, medtem ko na
rjavih prsteh porašča le še desetino površja. Na vznožju Krškega hribovja prevladuje gozd
hrasta gradna, na najvišjih strmih in sončnih pobočjih karbonatne podlage je bukev pomešana
z belim gabrom, na lapornati rjavi prsti pa z belim gabrom (Slovenija: pokrajine in ljudje,
1999).
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5. OBLIKOVANOST POVRŠJA
V Krškem hribovju prevladujeta fluviokraški in fluvialni tip površja. Slednji se je razvil v
zahodni polovici Krškega hribovja in na njenem skrajnem vzhodnem delu, kjer prevladujejo
trdi in neplastoviti dolomiti. Na omenjenih območjih fluvio-denudacijskega površja je
površinska rečna mreža zelo gosta. Majhni in kratki vodotoki na teh območjih so v celoti
preoblikovali pokrajino z ozkimi dolinami. Površje v vzhodni polovici Krškega hribovja, kjer
geološko podlago tvorijo zgornjekredni apnenci, ki proti površju prehajajo v flišu podobne
plasti, je skoraj v celoti kraško. Tu je površinska rečna mreža precej bolj redka in posledično,
je površje v manjši meri preoblikovano z ozkimi rečnimi dolinami.
Pobočja Krškega hribovja, ki se znižujejo proti Krki, so precej bolj položna kot severna, ki se
strmo spustijo proti Savi. Vrhovi hribov so v večini zaobljeni in nekateri so videti kot manjše
planote. Zahodni del hribovja je v povprečju za slabih 100 metrov višji od vzhodnega, kjer
vrhovi ne presegajo 470 m nadmorske višine.
Površinske kraške oblike so skoncentirane v vzhodni polovici Krškega hribovja. Vrtače se v
zahodnem delu Krškega hribovja, kjer prevladujejo dolomiti, praktično ne pojavljajo. Na
apnenčasti podlagi v vzhodni polovici pa so zelo pogoste. Največja gostota vrtač je na severu
osrednjega dela hribovja. Praviloma so široke do 50 m in globoke do 5 m. Zaprte kraške
kotanje, ki bodo podrobno predstavljene v naslednjem poglavju, prav tako ležijo le v vzhodni
polovici proučevanega območja.
Večina registriranih jamskih objektov je skoncentrirana v vzhodnem delu Krškega hribovja,
kjer jih leži 19, medtem ko jih v zahodnem delu leži le 6. Večina jam je suhih, med katerimi
prevladujejo poševna in stopnjasta brezna. Največje med njimi je Baršnca (kat. št. 8013) na
severu osrednjega dela hribovja, ki je globoko 81 m in je s tem najgloblja jama osamelega
krasa Posavja in Zasavja. Izvirni sta le dve jami. Sam sem med terenskih delom našel še nekaj
neregistriranih jamskih objektov v vzhodni polovici hribovja. Gostota jam v Krškem hribovju
znaša 0,19 jam/km2, kar je precej pod povprečjem na slovenskem krasu, kjer je gostota 1,59
jam/km2 (Jamarska zveza Slovenije, 2016). Je pa očitna razlika v gostoti med vzhodno in
zahodno polovico Krškega hribovja, saj ta številka na vzhodu znaša 0,27 jam/km2, na zahodu
pa 0,08 jam/km2.
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6. GEOMORFOLOŠKA ANALIZA IZBRANIH OBMOČIJ KRŠKEGA HRIBOVJA
Prvi del magistrskega dela obsega splošne fizičnogeografske in geomorfološke značilnosti
Krškega hribovja. V drugem delu pa bo predstavljena geomorfološka analiza izbranih
območij Krškega hribovja.
Izbrana območja so zaprte kraške kotanje, ki jih je že Habič (1983) opredelil kot dole,11 ki so
bolj podobni uvalam kot vrtačam. Teh kotanj sam ne bi poimenoval doli, saj je ta pojem
premalo natančno definiran oziroma ima preširok pomen. Po podrobni morfografski in
morfometrični analizi izbranih območij kotanj, kjer prevladuje fluviokraški tip reliefa, je
jasno, da gre za posebno kategorijo zaprtih kraških kotanj. Na območju Krškega hribovja leži
26 takšnih kotanj različnih oblik in dimenzij, ki so skoncentrirane izključno v vzhodni
polovici Krškega hribovja. Površina najmanjše kotanje znaša 0,03 km2, površina največje pa
1,25 km2. V povprečju pa so kotanje velike 0,45 km2. Večina kotanj ima na dnu razvito
kraško hidrologijo z izvirom, ponikalnico in ponorom, največje kotanje pa z nasutim dnom
spominjajo na manjša kraška polja.
Izmed vseh kotanj, ki sem jih podrobno morfografsko in morfometrično analiziral ter kartiral,
sem jih izbral 12, ki jih bom v nadaljevanju podrobno opisal. Vsaka kotanja bo ob koncu
opisa prikazana na geomorfološki karti v merilu 1 : 5.000. Pri kartiranju sem bil osredotočen
na vse hidrološke elemente ter prisotne kraške površinske oblike, prav tako pa so bili na
kartah označeni vsi jamski objekti na območju kotanj. Večina kotanj je bila poimenovana že
na kartah, ostale sem poimenoval po bližnjem naselju. Upoštevajoč vseh 26 kotanj, je bilo
skupno kartiranega približno 10 km2 površja.

11

Dol – dolinasta oblika na krasu; kotanja, suha dolina, uvala, kraško polje, vrtača (Geografski terminološki
slovar, 2005)
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Karta 9: Lega zaprtih kraških kotanj
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6.1. Zaprte kraške kotanje
6.1.1. Kotanja Vocendol
Kotanja Vocendol se nahaja v osrednjem delu Krškega hribovja, severno od naselij Veliki in
Mali Trn. Gre za najvišji predel celotnega proučevanega območja, kjer so kotanje najbolj
izrazite.
Razdeljena je na dve ločeni kotanji, ki imata skupen obod, a se bistveno razlikujeta po
dimenzijah, obliki in hidrologiji. Kotanja meri 0,26 km2, v dolžino 750 m ter v širino 350 m.
Osrednja kotanja na severozahodu, ki tvori večji delež skupne kotanje, je v obliki precej ozka
in dolga ter leži v smeri SV–JZ (25°), v širino meri dobrih 200 m, od tega je samo dno kotanje
med 30 in 50 m. Njena dolžina sovpada z dolžino celotne kotanje. Manjša kotanja, ki leži v
smeri S–J (355°), je dolga dobrih 120 metrov in široka med 60 in 80 metrov. Dno osrednje
kotanje, z dolžino 400 metrov in širino med 30 in 50 metrov, je nagnjeno proti vzhodu ter se
blago spušča proti jugozahodu. Dno manjše kotanje je dolgo 70 metrov in široko med 15 in 30
metrov. Zahodno in južno pobočje je bolj strmo od severnega in vzhodnega. Dno osrednje
kotanje se nahaja na 340 metrih nadmorske višine, medtem ko je obod od 425 m na jugu do
375 na severu. Manjša kotanja je precej bolj plitva, saj je njen obod na nadmorski višini med
380 in 390 metrov, dno pa na 371 metrov.
Slika 2: Dno kotanje Vocendol

Avtor: Hotić, 2015
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Kotanja leži v zgornjekrednih apnencih, ki proti površju prehajajo v flišu podobne plasti.
Apnenci vsebujejo vložke roženca ter glinastega laporja, vmes pa so leče zrnatega in
brečastega apnenca (Pleničar, Premru, 1977). Debelina zgornjekrednih plasti na tem območju
znaša med 200 in 300 metrov (Pleničar et al., 2009). Na dnu kotanje in na njenem vzhodnem
delu potekata dva preloma (Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
Dno osrednje kotanje lahko razdelimo na dva dela, in sicer na hidrološko aktivni jugozahodni
del, ter višji, hidrološko neaktivni severovzhodni del. Na južnem pobočju sta na razdalji stotih
metrov dva izvira, imenovana Kozjica, pri čemer je zahodnejši izvir le občasen, saj je bil
skupaj s strugo pod njim v času terenskega dela povsem presušen. Vzhodnejši izvir, ki prihaja
na površje ob večjih skalah sredi južnega pobočja, je razmeroma šibek, posledično je tudi
struga razmeroma nizka in ozka. Slednja najprej poteka po zahodnem robu, na kar po
približno 150 metrih malce spremeni smer proti osrednjem delu kotanje, kjer sredi gostega ter
srednje visokega travniškega rastja ponikne v ponor, velikosti 15 cm. Del potoka je pred
ponorom umetno speljan v 20 m dolgo in 5 m široko lokev, ki deluje kot zadrževalnik vode.
Nekaj metrov naprej se ob zahodnem robu kotanje nadaljuje suha struga, ki se sredi kotanje
zaključi s ponorom. Nekaj metrov stran se nahajata še dva ponora, ki pa sta očitno že dlje časa
neaktivna, saj je tudi suha struga precej manj izrazita. Potrebno bi bilo preveriti hidrološke
razmere kotanje v času visokih voda, če mogoče potok nadaljuje pot do suhe struge in ponora
proti severu, saj se zdi sedaj aktivni ponor premajhen za odvajanje večjih količin vode. Prav
tako je mogoče, da se je vodotok skrajšal zaradi omenjenih človekovih posegov.
Slika 3: Ponor na dnu Vocendola

Avtor: Hotić, 2015
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Tudi manjša kotanja je hidrološko aktivna. Na jugovzhodnem robu kotanje na nadmorski
višini 395 metrov prihaja na površje izvir pod vrhom jugozahodnega pobočja. Vodotok prvih
50 metrov teče po 1,5 metra široki in kamniti strugi v pobočju, nato pa še slabih 50 metrov po
dnu kotanje v 20 centimetrov široki in globoki strugi, ki proti središču dna postaja vse manj
izrazita in se postopoma izlije v manjšo lokev. Ponora, skozi katerega bi voda neposredno
odtekala v podzemlje, ni bilo zaslediti.
Slika 4: Kamnita struga vodotoka v manjši kotanji Vocendola

Avtor: Hotić, 2015

Kotanja Vocendol bi bila lahko delno tektonskega nastanka zaradi dejstva, da po dnu kotanje
ter njenem vzhodnem robu potekata dva preloma. Po tej razlagi bi nastanek kotanje umestili
med srednji pliocen in holocen, ko je območje Krškega hribovja zajelo intenzivno tektonsko
premikanje (Premru, 1976). Na oblikovanje kotanje so zagotovo vplivali tudi kraški procesi in
ugrezanje površja. Kamninska sestava pojasni prisotnost površinskih vodotokov na dnu
kotanje, saj vsebujejo apnenci vložke roženca in glinastega laporja.
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6.1.2. Kotanja Jelendol
Kotanja Jelendol leži v jugozahodnem delu Krškega hribovja, ko se slednje postopoma že
spušča proti Krški kotlini. Severno od kotanje se v njeni neposredni bližini nahaja vas Planina
pri Raki.
Gre za ozko in dolgo kotanjo veliko približno 0,46 km2. Njena lega je v smeri V–Z (55°), pri
čemer v dolžino meri 1200 metrov, v širino pa okoli 300 metrov. Le v severovzhodnem delu
kotanje se njena širina podvoji zaradi manjše stranske kotanje, ki se zajeda v jelendolsko
kotanjo. Osrednje dno kotanje je dolgo skoraj 1000 metrov, širina dna pa se veča od zahoda
proti vzhodu. Na samem začetku kotanje ob izviru, je dno zelo ozko in meri manj kot 5
metrov, ob stiku s prvo stransko dolino se razširi na 10 metrov, v osrednjem delu kotanje
znaša širina dna 20 metrov, medtem ko se v zadnji tretjini le to razširi na več kot 30 metrov.
Dno je večinoma povsem uravnano, a zaradi podrtih dreves v vzhodnejši polovici kotanje
težko prehodno. Vsa pobočja kotanje so zelo strma z izjemo skrajnih vzhodnih predelov, kjer
je pobočje najmanj izrazito. Prav na skrajnem vzhodu kotanje se na severovzhodnem pobočju
nahaja večji stenast pregib. Nadmorske višine oboda znašajo med 310 in 320 metri, dno
kotanje pa od vzhoda proti zahodu prehaja od 260 do 245 metrov nadmorske višine.
Kotanja se nahaja na obrobju večjega sklenjenega območja zgornjekrednih apnencev, ki proti
površju prehajajo v flišu podobne plasti. Apnenci vsebujejo vložke roženca ter glinastega
laporja, vmes pa so leče zrnatega in brečastega apnenca (Pleničar, Premru,1977). Debelina
zgornjekrednih plasti na tem območju znaša med 200 in 300 metrov (Pleničar et al., 2009). Po
dnu kotanje poteka prelom (Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
Kotanja Jelendol je v prvem delu pravzaprav zaprta in ozka rečna dolina. Na skrajnem vzhodu
kotanje prihajata na površje dva izvira na približno enaki nadmorski višini 300 metrov.
Slika 5: Združitev rečnih dolin Jelendola

Avtor: Hotić, 2015
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Izvira sta približno 200 metrov narazen, vsak v svoji dolini, ki se združita po 250 metrih. V
severnejši, glavni dolini, se iz severnega pobočja v potok izliva manjši občasni vodotok.
Potok zaradi relativno ozkega dna kotanje teče večinoma naravnost in zelo malo meandrira. Iz
južnega pobočja kotanje je v potok v preteklosti zagotovo pritekalo nekaj manjših vodotokov,
kar je razvidno s površja, a danes so vse tri manjše doline na južnem pobočju hidrološko
neaktivne, prav tako pa na površju ni zaslediti ostankov rečnih strug. Potok v zadnji tretjini,
kjer se dno kotanje razširi, ponikne pod severnim pobočjem. Od ponora se proti vzhodu
nadaljuje suha struga, ki je povsem zaraščena. Konča se s ponorom pod skrajnim vzhodnim
pobočjem kotanje. V času visokih voda vodotok najverjetneje nadaljuje po suhi strugi do
ponora na koncu kotanje.
Slika 6: Ponor na koncu suhe struge

Avtor: Hotić, 2015

Na nastanek kotanje Jelendol bi lahko ob kraških procesih in ugrezanju površja vplivala tudi
tektonika, saj po celotnem dnu kotanje poteka prelom, ki je nastal v obdobju intenzivnega
tektonskega premikanja med srednjim pliocenom in holocenom. Prisotnost površinskih
vodotokov na dnu kotanje lahko pojasnimo s kamninsko sestavo, ker prevladujoči apnenci na
tem območju vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja (Pleničar, Premru, 1977).
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6.1.3. Kotanja Loke pri Studencu
Kotanje Loke leži v severozahodnem delu Krškega hribovja, dober kilometer južno od reke
Save. Vzhodno od kotanje se nahaja naselje Studenec, na severnem njenem severnem obrobju
pa Ponikve pri Studencu.
Kotanja Loke je največja izmed vseh kotanj Krškega hribovja, saj njena površina znaša 1,25
km2. Gre za razmeroma široko kotanjo polkrožne oblike, katere lok meri skoraj 2 kilometra,
širina kotanje pa variira med 300 in 600 metri. Južnejši del kotanje leži v smeri S–J (10°),
medtem ko je lega druge polovice kotanje SV–JZ (60°). Dno kotanje je dolgo skoraj 1200
metrov, v širino pa meri med 100 in 170 metri. Dno je v južnem delu blago nagnjeno proti
vzhodu, a večinoma povsem uravnano, saj nadmorska višina dna na južnem delu ob izviru
znaša 271 metrov, na skrajnem severovzhodu ob ponoru pa 266 metrov. Večja je razlika med
obodom kotanje, ki na njenem južnem robu znaša 340 metrov nadmorske višine, na
severovzhodnem pa le 280 metrov nadmorske višine. Tukaj je posledično pobočje najbolj
blago oziroma skoraj neopazno. V južnem delu kotanje so vsa pobočja precej bolj strma. Na
obrobjih kotanje v njenem osrednjem in severovzhodnem delu se na površju pojavljajo
manjše vrtače s premeri med 15 in 40 metrov.
Kotanja se nahaja na območju večjega sklenjenega območja zgornjekrednih apnencev, vendar
pa je iz geološke karte razvidno, da je na dnu kotanje nad plastjo omenjenih kamnin rdeča
kraška prst jerina (ts). Bila naj bi sprana s pobočij, deloma pa je nastala tudi na mestu
(Pleničar, Premru, 1977). Zgornjekredni apnenci proti površju prehajajo v flišu podobne
plasti. Apnenci vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja, vmes pa so leče zrnatega in
brečastega apnenca (Pleničar, Premru, 1977). Debelina zgornjekrednih plasti na tem območju
znaša med 200 in 300 metrov (Pleničar et al., 2009). V osredjem delu kotanje, prečno na njo,
potekata dva preloma v smeri V–Z (Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
V južnem delu kotanje na samem obrobju te, se nahaja Ajdovska peč pri Studencu. Gre za
jamo s stalnim tokom, sredi južnega pobočja na 285 metrih nadmorske višine. Jama je
označena kot kulturna dediščina zaradi najdbe oglajene kamnite sekire (Ladišić, 2002). Vhod
v jamo je sredi strmega pobočja, približno 20 metrov nad dnom ozke kotanje. Neposredno
pod vhodom je v celotni dolžini pobočja kamnita struga, ki nakazuje občasni vodni tok skozi
jamo. Vhod je trikotna odprtina, nastala ob prelomnici, široka 2,2 metra in visoka 1,1 meter.
Tla so prekrita z ilovico in kamni, stene jame pa so zasigane (Ladišić, 2002). Uradna
izmerjena dolžina jame je 85 metrov, pri čemer glavni rovi merijo 64,5 metra, stranski pa
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Slika 7: Tloris Ajdovske peči pri
Studencu, Vir: Ladišić, 2006

20,5 metra, a so najnovejše raziskave pokazale, da gre za vsaj 150
metrov dolžine vseh rovov in še je obetavnih stranskih rovov, ki
zaradi visokih voda niso bili raziskani (Požgaj, 2007).
Vhodni dvorani po nekaj deset metrih ozkih rovov, sledi še ena
manjša dvorana, dolga 7,5 metra. Ob vzhodi steni teče potok po
zasigani strugi. Dvorana se proti vhodi spusti v nekakšen lijak, na
dnu katerega je požiralnik, kamor odteče potok. Višje, na dnu
dvorane, je še en požiralnik, kamor odteče le del potoka. S stropa
dvorane visijo manjši stalaktiti iz bele kristalne sige. Na koncu
dvorane sta dva manjša kapniška stebra v nadaljevanju pa se strop
rova postopoma zniža vse do vodne gladine (Ladišić, 2002). Jama
je najverjetneje povezana z vodotokom, ki ponikne slabih 100
metrov južno na nasprotnem pobočju iste vzpetine.
Avtor: Hotić, 2015
Slika 8: Vhod v Ajdovsko peč pri Studencu

Avtor: Hotić, 2015

Kotanja Loke je precej bogata z vodnimi telesi, ki se pojavljajo na celotnem območju kotanje.
Na jugu kotanje sredi pobočja na dan prihaja izvir na 300 metrih nadmorske višine. Potok po
ozki grapi priteče do dna, kjer se po 150 metrih združi s potokom iz sosednje doline na
zahodu. Na njenem zahodnem in južnem pobočju sta dva izvira. Tisti na južnem pobočju
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prihaja na površje približno 20 metrov pod jamo Ajdovska peč, skozi katero tudi teče in sredi
jame ponikne v dveh požiralnikih. Ob visokih vodah priteče voda tudi skozi vhod jame.
Potok od združitve z vzhodnejšim potokom teče po vzhodnem robu kotanje in precej
meandrira. Z vzhoda se mu po 200 metrih pridruži občasni vodotok iz stranske doline, po 300
metrih pa še eden občasni vodotok prav tako iz stranske doline na vzhodu. Med obema
stranskima dolinama se potok umetno razdeli v dve strugi, pri čemer je vzhodnejša struga
povsem umetna, zahodnejša struga pa je na začetku še v prvotni obliki, nato pa je tudi ta
regulirana. Vzrok regulacije so njivske površine in njihova obdelava. Po združitvi obeh strug,
potok po 50 metrih ponikne pod severnim pobočjem v zelo zaraščenem ponoru. Del potoka je
očitno v preteklosti tekel naprej po dnu kotanje proti vzhodu, ostanek tega pa je ozka in 20
metrov dolga lokev, suha rečna struga v nadaljevanju in naposled še ponor pod severnim
pobočjem. Še bolj proti vzhodu kotanje po njenem južnem pobočju teče občasni vodotok, ki
pa izgine na dnu zaradi izjemno majhnega pretoka.
Slika 9: Lokev – ostanek starejše rečne struge

Avtor: Hotić, 2015

Nastanek kotanje Loke bi lahko pojasnili s skupnim delovanjem kraških procesov, sistemom
prelomov in ugrezanjem površja, kajti v smeri V–Z prečkata dno kotanje dva preloma na
mestih, kjer ležita dve stranski dolini na vzhodu. Prisotnost površinskih vodotokov na dnu
kotanje lahko pojasnimo s kamninsko sestavo. Na vrhu je plast jerine, ki vsebuje glino, pod
njo pa so zgornjekredni apnenci, ki vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja (Pleničar,
Premru, 1977).
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6.1.4. Kotanja Kartušev dol
Kotanja Kartušev dol leži v jugovzhodnem delu Krškega hribovja, ki se postopoma že spušča
v Krško kotlino. Kotanjo obkrožajo vasi Nemška Gora in Nemška vas na severu, Vrhulje na
zahodu ter Brezovska Gora na jugu.
Za kotanjo Loke je Kartušev dol druga največja kotanja Krškega hribovja s površino 0,6 km2.
Kotanja je nepravilne oblike, saj se iz osrednjega dela proti severu ter severozahodu
nadaljujeta dve ožji dolini. Po diagonali jugovzhod-severozahod je dolžina 950 metrov, še
100 metrov več je od jugovzhodnega do severnega roba kotanje, medtem ko njena širina
kotanje znaša med 450 in 550 metri. Tudi dno kotanje je nepravilne oblike s tremi kraki, ki so
od središča dna do pobočij dolgi med 200 in 350 metri. Dno je najširše prav v središču, kjer
meri dobrih 150 metrov, medtem ko so kraki široki med 30 in 90 metri. Dno je v večjem delu
uravnano, le v jugovzhodnem kraku je valovito. Pobočja kotanje so na jugu in jugozahodu
manj strma kot tista na severu in severovzhodu. Nadmorska višina kotanje se spreminja med
350 metri na severu in severozahodu, do 250 metri na jugu in jugovzhodu. Dno kotanje leži
na nadmorskih višinah 235 metri na severozahodu, do 220 metri na jugovzhodu. Na
jugovzhodnem robu kotanje sta dve vrtači pravilne okrogle oblike. Premer manjše vrtače je 25
metrov, večje pa 55 metrov.
Kotanja leži v zgornjekrednih apnencih, ki proti površju prehajajo v flišu podobne plasti. V
apnencih so vložki roženca ter glinastega laporja, vmes pa so leče zrnatega in brečastega
apnenca (Pleničar, Premru, 1977). Zgornjekredni skladi na tem območju so debeli med 200 in
300 metri (Pleničar et al., 2009). Dno zapolnjujejo holocenski sedimenti – rdečerjava glina, ki
na globini petih metrov preide v sivo glino (Mravlja, 1992). Območje kotanje sekata dva
preloma, in sicer eden po njenem jugozahodnem robu in drugi skozi osrednji del kotanje v
smeri vzhod-zahod (Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
Največja posebnost ne le Kartuševega dola, temveč celotnega Krškega hribovja je Ajdovska
jama pri Nemški vasi v osrednjem delu kotanje. Jama je v širši okolici zelo znana zaradi
različnih zanimivostih, ki se skrivajo v njej. Jama z okolico je del naravne in kulturne
dediščine uradno opredeljene kot geomorfološka podzemeljska in zoološka naravna vrednota
državnega pomena. Kulturni in zgodovinski spomenik je zaradi ostankov človeških kosti in
ostalih artefaktov iz različnih zgodovinskih obdobij. Izkopavanja v jami so se začela že konec
19. stoletja, arheologi pa so v kasnejših raziskavah iz ostankov okostij določili 29 ljudi in vsaj
v grobem rekonstruirali dogajanje v jami v preteklosti (Velušček, 1999). Večina človeških
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kosti, ki so iz časa neolitika, je bila najdenih v več skupinskih grobnicah, kar uvršča Ajdovsko
jamo med eno najstarejših grobišč v Sloveniji (Zavod Svibna). Kasneje so dokazali iz
ostankov kurišč ter številnih najdb kosti ledenodobnega medveda, da je bil v tej jami človek
prisoten že v paleolitiku med 70.000 in 20.000 leti pred našim štetjem. Ljudje so se v jami
pojavljali tudi v rimskem obdobju, potem pa je bila jama do časa visokega srednjega veka
opuščena (Korošec, 2003). Ajdovska jama z okolico Kartušev dol je vključena v omrežje
Natura 2000 zaradi prisotnosti južnega polovnjaka – redke in ogrožene vrste netopirja, ter
črtastega medvedka – tudi redke in ogrožene vrste metulja. Jama je zaradi varstva kolonije
netopirjev zaprta vsako leto med 15. aprilom in 30. oktobrom (Zavod Svibna).
Ajdovska jama je 62 metrov dolg in 5 metrov dolg spodmol, ki ima dva vhoda (e-Kataster
jam, 2015). Levi vhod je 10 metrov nad dnom kotanje, desni, manjši, pa le 4 metre. Po levem
hodniku, dolgem 15 metrov, sta na levi strani dva manjša zasigana rova, na desni strani pa je
prehod do osrednje dvorane (Rižnar, 1992).
Karta 13: Tloris Ajdovske jame pri Nemški vasi, Vir: Rižnar, 1992.

Osrednja dvorana, velikosti 15 x 20 metrov je visoko obokana, brez kapniških tvorb, so pa
opazne do pol metra velike korozijske strukture v obliki zvonov (Mravlja, 1992). Slabe (1990)
je te tvorbe poimenoval »stropne kotlice«, njihov nastanek pa razlaga z razlitjem pronicajoče
vode skozi razpoke do jamskega stropa. Na vzhodu dvorane je 25 metrov dolg, ožji desni
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hodnik, ki vodi do drugega vhoda v jamo. Na dnu osrednje dvorane leži ponor, ki je zatrpan s
sedimentom, prepojenim z vodo. Ponor je povezan s kanalom pod jamo in napaja občasni
izvir/estavelo pod desnim vhodom v jamo (Rižnar, 1992). Levi rov je zasut s pleistocenskim
gruščem, nad njim pa so bili odloženi trije sigasti pokrovi. Nad gruščem je bilo do 2,5 metra
holocenskih plasti, ki so jih z izkopavanji odstranili. Večji del osrednje dvorane je prekrit s
holocensko glino, ki je na nekaterih mestih pomešana z gvanom netopirjev. Desni hodnik je
do polovice zasut s pleistocenskim gruščem (Mravlja, 1992). Jama je nastala v zgornjekrednih
ploščatih sivih apnencih (Mravlja, 1992). Prostornina osrednje dvorane in okrogli preseki
rovov nakazujejo, da je jama nastajala globoko pod površjem v zasičeni coni. Ker se levi in
desni hodnik pričneta sredi pobočja, dokazuje, da gre za večji jamski sistem, ki se je nekoč
raztezal proti jugovzhodu, a je danes erodiran (Rižnar, 1992). Močnejša erozija se je pojavila
v zgornjem pliocenu, ko se je začelo pogrezanje Krške kotline, s čimer se je znižala lokalna
erozijska baza. Prav proces pogrezanja je ob zakrasevanju in lokalni tektoniki izoblikovalo
relief, ki je presekal mrežo kraških kanalov, zato je sedaj jama tik pod površjem (Mravlja,
1992).
Slika 10: Levi vhod v Ajdovsko jamo pri Nemški vasi

Avtor: Hotić, 2015

Raznovrstnost vodnih objektov je v Kartuševem dolu velika v primerjavi z večino preostalih
kotanj v Krškem hribovju. Na severu in severozahodu kotanje sta dva izvira, ki prihajata na
površje na 340 oziroma 300 metrih nadmorske višine sredi severnih pobočij. Severnejši potok
po 700 metrih ozke doline priteče do dna kotanje, kjer se združi z zahodnejšim potokom, ki
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priteče po pol krajši, a prav tako ozki dolini. Potok nadaljuje pot ob jugozahodnem robu
kotanje, nato pa je umetno speljan proti osrednjemu delu dna. Od tod teče pod jugovzhodnim
pobočjem in na skrajnem jugovzhodnem delu kotanje ponikne. 150 metrov od osrednjega dela
dna kotanje, pod Ajdovsko jamo, leži še tretji izvir, ki pa ni neposredno povezan z njo, saj
pretakajoče se vode v jami ni. Vendar Ponor – z glinastimi sedimenti zasut lijak, nakazuje, da
se pod centralno dvorano nahaja še aktivni del jame, ki pa je nedostopen (Rižnar, 1992). Pod
desnim vhodom v jamo se nahaja estavela, ki ob izdatnejših padavinah bruha vodo. Izvir
prihaja na površje 5 metrov pod estavelo in po nekaj metrih pride v 2 do 3 metre globoko in
zaraščeno strugo. Potok po slabih 100 metrih izgine pod površje, ko se struga strmo zaključi.
Jasno je, da so strugo poglobile visoke vode, ki občasno bruhajo iz estavele, saj je potok
prešibak za takšno erozijo. Potok se najverjetneje pridruži vodotoku 100 metrov južneje, ki
priteče iz severozahoda kotanje.
Slika 11: Kartušev dol

Ajdovska jama

ponor

Avtor: Hotić, 2015

Kotanja Kartušev dol je nastala s prepletom procesov zakrasevanja, tektonike in pogrezanja
površja, ki so se odvijali na tem območju. Kateri izmed omenjenih procesov je poglavitno
vplival na oblikovanje kotanje, je težko reči. Kotanjo prečkata dva preloma. Eden gre po
njenem jugozahodnem robu, drugi pa jo seka skozi osrednji del v smeri V–Z (Pleničar,
Premru, 1977). Rdečerjava glina holocenske starosti, ki na globini petih metrov preide v sivo
glino na dnu Kartuševega dola, pojasnjuje prisotnost površinskih vodotokov na dnu kotanje.
Pod plastjo gline pa ležijo zgornjekredni apnenci, ki vsebujejo vložke roženca in glinastega
laporja (Pleničar, Premru, 1977).
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Karta 14: Geomorfološka karta – Kartušev dol
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6.1.5. Kotanja Lomno
Kotanja Lomno leži na severu osrednjega dela Krškega hribovja približno 1 kilometer južno
od Save. Na severnem obrobju kotanje se nahaja vas Lomno, po katerem se kotanja tudi
imenuje.
Kotanja leži v smeri S–J (5°), le na zahodu se odpira stranska dolina v smeri SV–JZ (40°).
Površina kotanje znaša 0,42 km2. Kotanja je dolga 900 metrov v smeri S–J ter 800 metrov v
smeri SV–JZ, medtem ko v širino meri med 300 in 550 metri. Dno, ki se razširi proti severu,
zavzema le manjše območje osrednjega dela kotanje, saj v najširšem delu meri le 70 metrov,
dolžina pa znaša 200 metrov. Iz tega sledi, da večji del kotanje sestavljajo pobočja, ki so v
severni polovici kotanja blaga, na jugu in predvsem jugozahodu pa bolj strma. Na zahodnem
pobočju je skoraj 200 metrov dolg stenast pregib. Na severu in vzhodu kotanje pa je nekaj
kotanj vrtač manjših dimenzij s premerom do 25 metrov. Nadmorska višina oboda kotanje
variira med 380 do 390 metrov na jugu in juguzahodu, 350 metrov na vzhodu, na severu pa se
spusti vse do 300 metrov. Dno kotanje se iz 275 metrov nadmorske višine jugu spusti do 250
metrov na severu.
Kotanja leži v zgornjekrednih apnencih, ki vsebujejo vložke roženca ter glinastega laporja,
vmes pa so leče zrnatega in brečastega apnenca. Apnenci proti površju prehajajo v flišu
podobne plasti (Pleničar, Premru, 1977). Zgornjekredni skladi na tem območju so debeli med
200 in 300 metri (Pleničar et al., 2009). Kotanjo sekajo kar štirje prelomi. Na skrajnem
severovzhodu kotanje poteka prelom v smeri SZ–JV, ki se ob vzhodnem robu stika z drugim
prelomom, ki poteka v smeri V–Z. Na jugu kotanje pa se stika preloma, ki potekata iz smeri
SZ–JV ter SV–JZ (Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
Na skrajnem jugu kotanje v jugozahodnem pobočju prihaja na površje izvir pod manjšimi
skalami. Potok prvih 70 metrov teče v smeri severovzhoda, nato pa se usmeri proti severu. Na
tej točki se stika s suho kamnito strugo, ki poteka proti vrhu pobočja proti jugu, od koder je v
preteklosti pritekal vodotok.

45

Slika 12: Regulirana struga vodotoka na dnu kotanje Lomno

Avtor: Hotič, 2015

Struga potoka je razmeroma neizrazita vse do dna kotanje, kjer se zareže dobrih 10
centimetrov v prst v širino pa meri slabih 30 centimetrov. Najverjetneje je regulirana, saj je
vzhodni rob dna, po katerem teče, za več kot meter višje kot dno proti zahodu pa tudi struga je
povsem ravna. Potok teče po dnu slabih 300 metrov in se iz vzhodnega roba postopoma
usmeri proti središču dna, kjer ponikne v 2 metrov globoki in široki kotanji.
Nastanek kotanje Lomno bi lahko opisali z medsebojnim delovanjem kraških procesov,
ugrezanja ter tektonskega prelamljanja površja, kajti na območju kotanje potekajo štirje
prelomi, ki so nastali v obdobju intenzivnega tektonskega premikanja med srednjim
pliocenom ter holocenom. Prisotnost površinskih vodotokov na dnu kotanje lahko pojasnimo
s kamninsko sestavo, ker prevladujoči apnenci na tem območju vsebujejo vložke roženca in
glinastega laporja (Pleničar, Premru, 1977).
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Karta 15: Geomorfološka karta - Lomno
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6.1.6. Kotanja Smečice
Kotanja Smečice leži v osrednjem delu Krškega hribovja, približno 2,5 kilometra južno od
Save. Zahodno od kotanje leži zaselek Brzje, jugozahodno pa naselje Smečice, po katerem se
kotanja tudi imenuje.
Kotanja, velika 0,48 km2, je ovalne oblike z daljšo osjo v smeri SV–JZ (20°). Dolžina kotanje
v omenjeni smeri znaša 1000 metrov, širina v smeri krajše osi (SZ–JV) pa meri dobrih 500
metrov. Dno se nahaja na jugu in jugozahodu kotanje in je razdeljeno na dva nivoja. Na
jugozahodnem robu je nižje dno, ki je ozko in podolgovato v smeri severovzhod. Njegova
dolžina znaša dobrih 200 metrov, širina pa variira med 15 in 70 metri. Približno 250 metrov
vzhodneje se nahaja višje dno usmerjeno proti zahodu, ki je dolgo 200 metrov in široko med
30 metri na vzhodnem robu ter 100 metrov na zahodnem robu. Večino kotanje tvorijo pobočja
predvsem severovzhodne smeri. Bolj strma so le vzhodna pobočja na jugozahodu kotanje. Na
območju kotanje je v primerjavi z ostalimi kotanjami nadpovprečno število vrtač različnih
dimenzij. Ležijo na njenem severu in vzhodu, premeri pa variirajo med 20 in 50 metrov.
Nadmorska višina oboda pada od severa in severovzhoda, kjer znaša 400 metrov, proti
jugozahodnem robu, ki je na 300 metrih. Višje dno na jugu je na 320 metrih, medtem ko je
nižje na 275 metrih nadmorske višine.
Matično podlago na območju kotanje predstavljajo zgornjekredni apnenci, ki proti površju
prehajajo v flišu podobne plasti. Apnenci vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja,
vmes pa so leče zrnatega in brečastega apnenca (Pleničar, Premru, 1977). Debelina
zgornjekrednih skladov na tem območju je med 200 in 300 metri (Pleničar et al., 2009).
Kotanjo sekata dva preloma, ki se v skrajnem jugozahodnem robu stikata. Prvi prelom poteka
po zahodnem robu kotanje v smeri SV–JZ, drugi prelom pa po južnem robu kotanje v smeri
V–Z (Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
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V osrednjem delu kotanje se v severovzhodnem pobočju na nadmorski višini 370 metrov
nahaja Brezno v Trnovskem gaju. Vhod v brezno se odpira v udoru premera 4 metre in
globine 2 metra. Vhod je precej majhen, približno 30 x 50 centimetrov in se še zmanjšuje
zaradi zasipavanja s preperlino. Brezno je globoko 20 metrov, nastalo pa je v prelomni coni
smeri SV–JZ. Stene in police brezna so skoraj v celoti prekrite s sedimentom glinaste frakcije,
ki se spira s površja s kapljajočo vodo. Stene so le ponekod zasigane, na stropu prve niše pa
so tudi kapniki. Na dnu brezna je manjša kotanja dimenzij 1 x 2 metra, kjer se zadržuje nekaj
decimetrov globoka voda. Ker se brezno nahaja v prelomni coni približno 170 metrov nad
izvirom na jugozahodu, je z njim najverjetneje hidrološko povezano, saj mora voda odtekati
po nižjih kanalih vse do izvira. Brezno je sicer precej onesnaženo z ostanki ovac, ki gnijejo v
stoječi vodi (Tičar, 2011).
Slika 13: Skica Brezna v
Trnovskem gaju, Vir: Tičar, 2011.

Avtor: Hotić, 2015
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Slika 14: Udor na vhodom v Brezno v Trnovskem gaju

Avtor: Hotić, 2015

Hidrološke značilnosti kotanje sem že nakazal v opisu brezna, ki je najverjetneje hidrološko
povezano z izvirom na jugozahodnem dnu kotanje. Izvir prihaja na površje v spodnjem delu
severovzhodnega pobočja na nadmorski višini 300 metrov. Struga potoka na začetku
meandrirda in je v prvi polovici precej neizrazita. Široka je slabih 50 centimetrov in globoka
približno 20 centimetrov. Potok teče ob severozahodnem robu dna kotanje. V drugem delu
poti postopoma poglobi strugo, ki se konča na zahodnem robu s ponorom v 2,5 metra globoki
in zelo zaraščenim kotanji.
Na jugovzhodu kotanje sta še dva izvira, ki prihajata na površje sredi vzhodnega pobočja na
približno 350 metrih nadmorske višine. Južnejši izvir je le občasen. Severnejši izvir prihaja na
površje izpod večjih skalnih blokov in se preliva po večji kamniti steni, ki je približno 50
metrov dolga in dobrih 5 metrov široka, do prve ožje gozdne poti, nato pa nadaljuje po bolj
blagem pobočju še 30 metrov do dna kotanje. Ko potok priteče do dna kotanje, se takoj razširi
v 5 metrov široko in 20 metrov dolgo lokev, ki pa je le prva izmed treh v nizu. Gre za umetno
narejene zajezitve potoka v tri vodne bazene v polkrogu, kjer je vsak naslednji približno meter
nižji. Na koncu se zadnji bazen konča z gosto zaraščenim ponorom ob severnem robu dna.
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Slika 15: Vodotok v steni vhodnega pobočja pod izvirom

Avtor: Hotić, 2015

Kotanja Smečice je rezultat medsebojnega delovanja kraških procesov, ugrezanja in
tektonskega prelamljanja površja. Na območju kotanje potekata dva preloma, nastala v
obdobju intenzivnega tektonskega premikanja med srednjim pliocenom ter holocenom.
Prisotnost površinskih vodotokov na dnu kotanje lahko pojasnimo s kamninsko sestavo, ker
prevladujoči apnenci na tem območju vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja
(Pleničar, Premru, 1977).
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Karta 16: Geomorfološka karta - Smečice
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6.1.7. Kotanja Veliki Trn
Kotanja Veliki Trn leži na severu osrednjega dela Krškega hribovja manj kot kilometer južno
od Save. Kotanjo obkrožajo naselja Veliki Trn na jugu in jugozahodu, Dalce na zahodu ter
Srednji Arto in Črešnjice nad Pijavškim na vzhodu.
Kotanja Veliki Trn je po dimenzijah ena večjih v Krškem hribovja s površino 0,65 km 2. Gre
za zelo ozko in dolgo kotanjo, ki leži v smeri SV–JZ (40°). Dolžina kotanje znaša kar 1,7
kilometra, v širino pa meri med 250 in 550 metri. Dno zavzema skoraj celotno dolžino
kotanje, približno 1,4 kilometra, a je hkrati zelo ozko, saj meri od 15 metrov na skrajnih
točkah kotanje in do 60 metrov v osrednjem delu. Površje na dnu je zelo razgibano in
valovito, še posebej v osrednjem delu, kjer je razdeljeno v več manjših kotanj, medtem ko je
uravnano le v najožjem delu na severovzhodu ter jugozahodu. Pobočja so strma, še posebej
južna in jugovzhodna. Vrtače so prisotne tako na dnu kot na obrobju kotanje. Manjše vrtače
imajo okoli 10 metrov premera, večje pa do 35. Ker kotanja leži v najvišjem delu Krškega
hribovja, je tudi višinska razlika med obodom in dnom kotanje največja. Nadmorska višina
oboda variira od 410 metrov na jugozahodu do 325 metrov na severovzhodu. Dno kotanje pa
leži med 285 in 300 metri nadmorske višine.
Kotanja leži v zgornjekrednih apnencih, ki proti površju prehajajo v flišu podobne plasti.
Apnenci vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja, vmes pa so leče zrnatega in
brečastega apnenca (Pleničar, Premru, 1977). Zgornjekredni skladi na tem območju so debeli
med 200 in 300 metri (Pleničar et al., 2009). Območje kotanje sekajo kar štirje prelomi. Na
jugozahodu kotanje se stikata preloma v smeri SZ–JV ter V–Z. Na severovzhodu pa prečkata
kotanjo preloma prav tako v smereh severozahod-jugovzhod ter vzhod-zahod, ki pa se stikata
zahodno, izven meja kotanje (Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
Na območju kotanje ležijo kar tri jamski objekti, in sicer so vsi trije brezna. Dve ležita v
jugovzhodnem pobočju na južnem delu kotanje, eno pa v zahodnem pobočju severnega dela
kotanje. Vhod v Brezno zahodno od Srednjega Arta na severu kotanje, je na 319 metrov
nadmorske višine, leži pod manjšo skalo in je širok okoli 80 centimetrov. Brezno je globoko
32 metrov, a bi bile potrebne raziskave, saj je bilo izmerjeno leta 1968. Brezno naj bi bilo
onesnaženo s smetmi in mrhovino (Ladišić, 2002).
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Glede na lego brezna je slednje zelo verjetno hidrološko povezano z manjšo lokvijo 100
metrov vzhodneje po pobočju navzdol. Najmanjše izmed treh brezen je Rupa na Čadovem
hribu z globino 13 in dolžino 21 metrov. Gre za brezno z dvorano, sredi katere je velik
podorni blok. Sige je v dvorani zelo malo, jama pa nima tekoče vode (Ladišić, 2002).
Slika 16: Načrt Brezna na Čadovem hribu, Vir:Ladišić, 2002.

Avtor: Hotić, 2015

Največje in tudi najbolj zanimivo brezno na območju kotanje je Brezno na Čadovem hribu, ki
leži v pobočju severno od vrha omenjenega hriba. Že vhod v brezno je precej velika in
podolgovata odprtina, dimenzij 4 x 1,5 metra, nastala ob prelomnici. Na 12 metrih globine se
nahaja prva polica, ki se strmo spušča proti robu notranjega brezna. To se odpre v 21 metrov
široko dvorano z delno zasiganimi stenami, iz katerih na več mestih visijo veliki sigovi
slapovi. Dno brezna je razdeljeno na dva dela z vmesnim višjim stožčastim delom. Na dnu v
južnem delu brezna je 10 centimetrov globoko jezero kapnice, v katerega kaplja s stropa. Pod
vzhodno steno se odpira ozek meander, v severni steni pa sta dve razpoki, ki nakazujeta
prehod v vzporedno brezno, ki bi ga bilo treba raziskati. Skupna dolžina brezna znaša 65
metrov, višinska razlika pa 44 metrov (Ladišić, 2005).
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Slika 17: Vhod v Brezno na Čadovem hribu

Avtor: Hotić, 2015

Površinski vodni objekti niso prisotni po celem dnu kotanje. Njen osrednji del dna je povsem
suh. Na skrajnem jugozahodnem robu kotanje sredi strmega pobočja prihaja na površje izvir z
imenom Dolina na 370 metrih nadmorske višine. Vodotok teče 170 metrov po ozki in kamniti
strugi po jugozahodnem pobočju do dna kotanje. Po dnu nadaljuje pot še dobrih 100 metrov,
ko z manjšim slapom ponikne pod površje. Za ponorom je dobrih 50 metrov dolga suha rečna
struga, ki je v prvi polovici manj izrazita, nato pa se poglobi skoraj 2 metra v dno in se
zaključi s ponorom. Ob visokih vodah potok najverjetneje nadaljuje pot po tej strugi od
prvega ponora, ki ne more odvajati vse vode.
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Slika 18: Slap in ponor pod njim

Avtor: Hotić, 2015

Dno kotanje se od drugega ponora proti osrednjem delu dna še zniža za slabih 10 metrov, a na
površju ni vode. Pojavi se šele po več kot 700 metrih v manjši kotanji. Pod jugovzhodnim
pobočjem leži zajet izvir na nadmorski višini 290 metrov, ki se uporablja za napajanje živine.
Vodotok teče po 80 centimetrov globoki in 50 centimetrov široki strugi. V prvem delu je
struga ravna, nato pa naredi nekaj okljukov preden se konča s ponorom v 3 metre globoki ter
5 metrov široki kotanji pod severozahodnih pobočjem. Na skrajnem severovzhodu kotanje je
pod 30 metrov visoko skalno steno na dnu manjša lokev, ki prejema vodo iz zahodnega
pobočja, kjer leži tudi Brezno zahodno od Srednjega Arta.
Površinske vode iz jugozahodnega in severovzhodnega dela kotanje se podzemno stekajo v
smeri manjše kotanje v osrednjem delu dna, ki leži na najnižji točki. Najverjetneje je izvir v
tej kotanji nadaljevanje omenjenih vodnih teles.
Kotanja Veliki Trn je rezultat medsebojnega delovanja kraških procesov, ugrezanja ter
tektonskega prelamljanja površja. Na območju kotanje potekata dva preloma, nastala v
obdobju intenzivnega tektonskega premikanja med srednjim pliocenom in holocenom.
Prisotnost površinskih vodotokov na dnu kotanje lahko pojasnimo s kamninsko sestavo, ker
prevladujoči apnenci na tem območju vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja
(Pleničar, Premru, 1977).
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Karta 17: Geomorfološka karta – Veliki Trn
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6.1.8. Kotanja Ponikve pri Libelju
Kotanja Ponikve pri Libelju leži na skrajnem jugovzhodu Krškega hribovja, ko se slednje
postopoma spušča proti Krški kotlini. Južno od kotanje je zaselek Libelj, jugozahodno vas
Brezovska gora ter severno vas Kobile.
Kotanja po dimenzijah sodi med najmanjše v Krškem hribovju, saj je njena površina le 2,8 ha.
Kotanja je po obliki ozka in dolga v smeri S–J (10°). Dolžina kotanje znaša dobrih 300
metrov, širina pa med 100 in 120 metrov. Večji del kotanje sestavlja njeno dno, ki je dolgo
250 metrov in široko med 30 in 45 metrov. Dno je skoraj v celoti uravnano, le na skrajnem
jugu ob ponorih je razgibano. Pobočja kotanje niso zelo strma z izjemo južnega pobočja, ki je
v celoti navpična 25 metrov visoka stena. Na severni polovici dna leži manjša vrtača s
premerom 7 metrov. Obod kotanje je na nadmorski višini med 270 in 285 metrov, dno
kotanje pa variira od 257 metrov na severu do 252 metrov na jugu. Gre torej za eno plitvejših
kotanj, saj se nahaja na jugovzhodnem robu Krškega hribovju, ki se spušča proti Krški kotlini.
Kotanja leži na območju zgornjekrednih apnencev, ki proti površju prehajajo v flišu podobne
plasti. Apnenci vsebujejo vložke roženca ter glinastega laporja, vmes pa so leče zrnatega in
brečastega apnenca (Pleničar, Premru, 1977). Zgornjekredni skladi na tem območju so debeli
med 200 in 300 metri (Pleničar et al., 2009). Na območju kotanje ni prelomov, ki bi jo
prečkali.
Na severu kotanje je izvir, ki pa ne prihaja na površje v pobočju, kot večina ostalih izvirov v
Krškem hribovju, ampak skozi odprtino na dnu kotanje tik pod severnim pobočjem.
Slika 19: Talni izvir na dnu kotanje Ponikve
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Avtor: Hotić, 2016

Izvir se torej nahaja že v sami strugi potoka na 257 metrih nadmorske višine. Struga potoka je
že od začetka široka približno 2 metra in globoka okoli 50 centimetrov. Na začetku potok
precej meandrira približno 30 metrov, dokler ne pride do roba vzhodnega pobočja, kjer teče
skoraj do južnega dela kotanje. Po približno 150 metrih se od vzhodnega roba usmeri bolj
proti osrednjem delu dna, kjer naredi dva okljuka preden pride do niza ponorov. Gre za štiri
požiralnike s premerom med 20 in 30 centimetri, ki se nahajajo na južnem robu dna kotanje.
Požiralniki so med seboj razmaknjeni 1 do 2 metra znotraj polodprte kotanje, premera 5
metrov, kjer se zaključi struga potoka. Potok se je stekal v dva ponora, v ostala dva pa se
izliva v času visokih voda.
Slika 20: Niz ponorov na južnem robu kotanje Ponikve

Avtor: Hotić, 2016

Kotanja Ponikve je rezultat medsebojnega delovanja kraških procesov ter ugrezanja. Na
območju kotanje ni prelomov, so pa te v neposredni bližini kotanje in ne gre povsem izključiti
njihovega vpliva pri oblikovanju kotanje. Prisotnost površinskih vodotokov na dnu kotanje
lahko pojasnimo s kamninsko sestavo, ker prevladujoči apnenci na tem območju vsebujejo
vložke roženca in glinastega laporja (Pleničar, Premru, 1977).
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Karta 18: Geomorfološka karta – Ponikve pri Libelju
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6.1.9. Kotanja Breška Gora
Kotanja Breška Gora se nahaja v osrednjem delu Krškega hribovja. Kotanja se imenuje po
zaselku Breška Gora, ki leži vzhodno nad kotanjo. Kotanjo obkrožajo še vasi Hudo Brezje na
severu, Rovišče pri Studencu na zahodu ter Planina nad Rako na jugu.
Kotanja ima nepravilno obliko, kar je posledice njene velike razčlenjenosti in neizrazitega
skupnega oboda. S površino 0,51 km2 pripada srednjemu velikostnemu razredu kotanj v
Krškem hribovju. Večji del kotanje je v obliki loka od severa proti vzhodu, na skrajnem jugu
pa se nahaja še manjša kotanja, ki pa se tudi v obliki loka usmeri proti severozahodu. Razdalja
med skrajno južno in skrajno severno točko kotanje znaša skoraj 1,3 kilometra, med zahodnim
in vzhodnim robom pa dobrih 800 metrov. Kotanja je sestavljena iz treh manjših kotanj pri
čemer je največja osrednja, manjši pa sta na severu in jugu. Zaradi tega so v kotanji tudi tri
dna. Največje dno v osrednji kotanji leži v smeri SZ–JV (295°). V dolžino meri dobrih 400
metrov, široko pa je med 30 in 80 metrov. Dno v severni kotanji leži v obliki loka z dolžino
200 metrov in širino med 20 in 40 metrov. V južni kotanji je dno prav tako v obliki loka, a je
ločeno na dva dela in tako ni celovito. Večji del dna je podolgovat in meri dobrih 300 metrov
v dolžino ter od 15 do 40 metrov v širino. Drugi del dna je okrogle oblike s širino 65 metrov.
Pobočja kotanje so v večini položna, le na skrajnem severu so bolj strma. V južnem delu
kotanje ležijo tri vrtače, dve večji s premerom 25 metrov in manjša s premerom 8 metrov.
Obod je v večjem delu kotanje na 330 metrih nadmorske višine. Dno osrednje kotanje se
spušča od severozahoda proti jugovzhodu z najnižjo točko 284 metrov nadmorske višine.
Najvišje ležeče je dno severne kotanje s 305 metri nadmorske višine, medtem ko se dno v
južni kotanji nahaja na 295 metrih nadmorske višine. Kotanja je precej plitva in kot sem že
omenil tudi neizrazita in razčlenjena.
Območje kotanje leži v zgornjekrednih apnencih, ki vsebujejo vložke roženca in glinastega
laporja, vmes pa so leče zrnatega in brečastega apnenca. Apnenci proti površju prehajajo v
flišu podobne plasti (Pleničar, Premru, 1977). Zgornjekredni skladi na tem območju so debeli
med 200 in 300 metri (Pleničar et al., 2009). Kotanjo sekajo kar štirje prelomi, pri čemer jo
dva v osrednjem delu v smeri V–Z, v južnem delu pa en prelom v smeri JV–SZ in drugi v
smeri JZ–SV (Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
Zaradi razčlenjenosti kotanje je na njenem površju tudi veliko vodnih teles. Vsaka manjša
kotanja ima svoj vodotok, še vedno pa je osrednja in največja izmed kotanj v dobršnem delu
suha. V severnem pobočju severne kotanje prihajata na površje dva izvira v razmiku manj kot
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100 metrov na nadmorski višini 330 metrov. Vodotoka se po 50 metrih združita v enoten tok,
ki teče pod zahodnim pobočjem kotanje slabih 200 metrov. Nato se vodotok usmeri proti
osrednjem delu dna, z zahodnega pobočja pa vanj priteče občasni vodotok. V tem delu
vodotok precej menadrira in po približno 50 metrih ponikne pod vzhodnim pobočjem. Ponor
ima premer 25 centimetrov. Neposredno za ponorom v smeri vodotoka leži 5 metrov dolga in
50 centimetrov globoka suha struga, ki se zaključi s ponorom. Ta struga je ločena od trenutno
aktivne struge in zdi se, da je aktivna le še ob precej visokih vodah. Struga vodotoka se od
izvira do ponora nekajkrat spremeni, saj je v začetnem in končnem delu bolj izrazita kot v
osrednjem, ko je globoka manj kot 10 centimetrov ter široka 20 centimetrov.
Sredi jugozahodnega pobočja osrednje kotanje prideta na površje dva izvira na 320 metrih
nadmorske višine. Po manj kot 50 metrih se vodotoka združita v enoten tok, ki teče dobrih
100 metrov po pobočju, ko pride do dna kotanje. Čez približno 50 metrov vodotok ponikne v
ponor sredi dna. Ponor se nahaja v 3 metre globoki kotanji, ki pa je skoraj do vrha zapolnjena
z večjo količino najrazličnejših odpadkov. Struga potoka je vseskozi široka približno 50
centimetrov in globoka 30 centimetrov.
Slika 21: Ponor v južni kotanji

Avtor: Hotić, 2015

V spodnjem delu severozahodnega pobočja južne kotanje pride na površje izvir izpod manjše
skale. Vodotok praktično v svoji celotni dolžini 150 metrov teče le po dnu kotanje v precej
ravni liniji. Zdi se, da je struga regulirana, a ker se neposredno ob strugi na obeh straneh takoj
dviga pobočje, je zagotovo povsem naravna. V večjem delu je struga široka in globoka slab
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meter, le v zadnjem delu so dimenzije približno polovico manjše. Vodotok ponikne po 150
metrih v ponor premera 30 centimetrov. Za ponorom se nadaljuje suha struga približno 20
metrov in se zaključi s ponorom. Suha struga odvaja odvečno vodo v obdobju, ko je ta visoka.
Približno 200 metrov vzhodneje pod jugovzhodnim pobočjem leži manjša kal premera do 2
metra, ki pa nima odtoka, saj ni v okolici struge, ki bi to nakazovala.
Kotanja Breška Gora je rezultat medsebojnega delovanja kraških procesov, ugrezanja ter
tektonskega prelamljanja površja. Na območju kotanje potekajo štirje prelomi iz obdobja
intenzivnega tektonskega premikanja med srednjim pliocenom ter holocenom. Prisotnost
površinskih vodotokov na dnu kotanje lahko pojasnimo s kamninsko sestavo, ker prevladujoči
apnenci na tem območju vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja (Pleničar, Premru,
1977).
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Karta 19: Geomorfološka karta – Breška gora
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6.1.10. Kotanja Strženica
Kotanja Strženica leži v vzhodnem delu Krškega hribovja. Na severnem robu kotanje se
nahaja naselje Spodnje Dule, na južnem robu pa Ivandol.
Kotanja je podolgovate elipsaste oblike v smeri V–Z (120°). Površina kotanje znaša približno
0,4 km2, kar jo uvršča v srednje velike kotanje Krškega hribovja. Sestavljata jo dve manjši
kotanji s skupnim obodom, ki ležita v isti liniji z vmesno manjšo vzpetino, ki ju ločuje.
Vzhodnejša kotanja je večja. Dolžina celotne kotanje v smeri daljše osi znaša 1,2 km, širina
pa variira med 200 metri na zahodu do 450 metrov na vzhodu kotanje. Vzhodnejša kotanja je
dolga dobrih 700 metrov, zahodnejša pa slabih 500. V osrednjem delu obeh manjših kotanj
leži dno enake elipsaste oblike, pri čemer je dno vzhodnejše kotanje bolj izrazito, uravnano in
večje. Dolgo je 340 metrov in široko med 30 in 75. Dno zahodnejše kotanje je dolgo 160 ter
široko med 20 in 40 metrov. Večina pobočij je srednje strma, bolj strma so le pobočja na
vzhodnem in zahodnem robu kotanje. V kotanji ležita dve vrtači s premerom 12 metrov.
Nadmorska višina oboda variira med 370 metrov na vzhodu do 400 metrov na zahodu
kotanje. Nadmorska višina dna manjše, zahodnejše kotanje, upada od zahoda proti vzhodu
oziroma od 360 metrov do 347 metrov. Tudi v vzhodnejši kotanji nadmorska višina upada v
enaki smeri, torej na zahodu znaša 330 na vzhodu pa 318 metrov.
Območje kotanje leži v zgornjekrednih apnencih, ki proti površju prehajajo v flišu podobne
plasti. Apnenci vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja, vmes pa so leče zrnatega in
brečastega apnenca (Pleničar, Premru, 1977). Zgornjekredni skladi na tem območju so debeli
med 200 in 300 metri (Pleničar et al., 2009). Na območju kotanje ležita dva preloma, in sicer
na njenem vzhodnem robu se stikata preloma iz smeri V–Z ter SV–JZ (Osnovna geološka
karta SFRJ…, 1975).
Na dnu obeh manjših kotanj so prisotni površinski vodotoki. Kotanji sta z veliko verjetnostjo
hidrološko povezani. Sredi zahodnega pobočja manjše, zahodnejše kotanje, prihaja na površje
izvir na 375 metrih nadmorske višine. Po manj kot 50 metrih vodotok priteče do dna kotanje,
kjer je struga vodotoka v prvem delu poti razmeroma ravna in široka 50 do 80 ter globoka 30–
50 centimetrov. Struga ves čas leži neposredno pod južnim pobočjem, a v drugem delu poti
precej vijuga, s čimer se tako poglobi kot razširi. Po približno 150 metrih se vodotok strmo
spusti za 3 metre v kotanjo s premerom 10 metrov, kjer na 347 metrih nadmorske višine tudi
ponikne.
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Slika 22: Kotanja s ponorom

Avtor: Hotić, 2016

Glede na to, da je ponor v zahodnejši kotanji na višji nadmorski višini, kot izvir v vzhodnejši,
gre najverjetneje za isti vodotok in sta kotanji hidrološko povezani. Razdalja med ponorom in
izvirom v obeh kotanjah je približno 350 metrov. Izvir v vzhodnejši kotanji pride na površje
na dnu kotanje na 325. metrih nadmorske višine, sredi travnika, in je zelo neizrazit. Ta del dna
je zelo mokroten, kar kaže na to, da je voda neposredno pod površjem in postopno prihaja na
površje. Voda po nekaj metrih preide v plitvo in ozko strugo, ki se usmeri pod južno pobočje.
Struga je v večjem delu poti ravna, le v osrednjem naredi nekaj meandrov. Njena širina variira
med 1 in 1,5 metra, globina pa med 40 in 50 centimetrov. Po približno polovici poti se s
severnega pobočja v strugo izliva tudi občasni vodotok, ki ima zelo neizrazito strugo oziroma
je na nekaterih mestih nima, ampak se voda razliva po površju, ki je zelo mokrotno. Izvir tega
vodotoka je v spodnjem delu severnega pobočja oddaljen 100 m od stalnega vodotoka.
Vodotok po približno 300 m ponikne pod jugovzhodnim pobočjem na 318 m nadmorske
višine. Sredi severovzhodnega pobočja vzhodnejše kotanje leži 10 metrov dolga suha rečna
struga, ki se konča s ponorom. Struga se zdi neaktivna že daljše časovno obdobje.
Kotanja Strženica je nastala z medsebojnim delovanjem kraških procesov, ugrezanjem ter
tektonskim prelamljanjem površja. Na območju kotanje potekata dva preloma iz obdobja
intenzivnega tektonskega premikanja med srednjim pliocenom in holocenom. Prisotnost
površinskih vodotokov na dnu kotanje lahko pojasnimo s kamninsko sestavo, ker prevladujoči
apnenci na tem območju vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja (Pleničar, Premru,
1977).
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Karta 20: Geomorfološka karta - Strženica
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6.1.11. Kotanja Dragmar
Kotanja Dragmar leži v vzhodnem delu Krškega hribovja. Na zahodnem robu kotanje leži
naselje Gorenja Lepa vas, na severovzhodu naselje Senožete ter na jugovzhodu naselje
Spodnje Dule.
Oblika kotanje je podolgovata v smeri SV–JZ (35°) s stransko kotanjo na severovzhodu
podobne smeri (30°). S površino 0,58 km2 je kotanja Dragmar v zgornji polovici po velikosti
v Krškem hribovju. Osrednja kotanja sestavlja približno 80 odstotkov površine celotne
kotanje. Dolžina osrednje kotanje znaša 1,1 km širina pa variira med 400 in 500 metri.
Dolžina stranske kotanje je dobrih 500 metrov, v širino pa meri med 200 in 250 metri. Dno
osrednje kotanje poteka v smeri daljše osi kotanje in je v večjem delu precej ozko, le na
severovzhodu se razširi v obe smeri pravokotno na prvotno smer. V dolžino meri dobrih 800
metrov, širina dna pa se od jugozahoda proti severovzhodu postopoma veča od 15 do 35
metrov v točki, preden se dno znatno razširi in je široko 250 metrov. Dno stranske kotanje je
dolgo 140 široko pa med 5 in 15 metrov. V osrednji kotanji prevladujejo vzhodna in
jugovzhodna pobočja, a so prav vsa pobočja zelo strma. Podobno velja za stransko kotanjo,
kjer so manj strma le pobočja na severu. V kotanji leži skupno 5 vrtač, 3 v osrednji in 2 v
stranski kotanji. Premeri vrtač znašajo od 7 do 30 metrov. Obod kotanje narašča od severa,
kjer meri 350 metrov nadmorske višine, proti jugovzhodu, kjer znaša 425 metrov nadmorske
višine. Nadmorska višina dna osrednje kotanje pada od jugozahoda proti severovzhodu. Na
skrajnem jugozahodu je dno na 330 metrih nadmorske višine, na severovzhodnem robu pa
320 metrov nadmorske višine.
Slika 23: Severovzhodni del dna kotanje Dragmar (slikano proti jugu)

Avtor: Hotić, 2016

Kotanja leži na območju zgornjekrednih apnencev, vendar pa je iz geološke karte razvidno, da
je na dnu kotanje nad plastjo omenjenih kamnin rdeča kraška prst jerina (ts) z vložki gline.
Jerina, ki naj bi bila sprana s pobočij, se nahaja v večjem delu dna osrednje kotanje (Pleničar,
Premru, 1977). Zgornjekredni apnenci proti površju prehajajo v flišu podobne plasti. Apnenci
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vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja, vmes pa so leče zrnatega in brečastega
apnenca (Pleničar, Premru, 1977). Debelina zgornjekrednih plasti na tem območju znaša med
200 in 300 metrov (Pleničar et al., 2009). V severnem delu osrednjo kotanjo prečka prelom v
smeri V–Z, stransko kotanjo pa v osrednjem delu prav tako prečka prelom iste smeri
(Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
Površinski vodotoki so prisotni tako v osrednji kot stranski kotanji. V stranski kotanji na dnu
jugozahodnega pobočja prihaja na površje izvir na 375 metrih nadmorske višine. Vodotok
teče po zaraščeni, ozki in ravni strugi dobrih 100 metrov do ponora pod severovzhodnim
pobočjem na 364 metrov nadmorske višine.
V spodnjem delu jugozahodnega pobočja osrednje kotanje prihaja na površje izvir z imenom
Ponikev na 345 metrih nadmorske višine. Struga na začetku meandrira, a se po 100 metrih
izravna. Vodotok po 200 metrih preide v 100 metrov dolgo in 15 do 20 metrov široko umetno
regulirano lokev oziroma nekakšen zadrževalnik vode. Voda se iz tega zadrževalnika prelije v
manjši 5 metrov dolg zadrževalnik, iz katerega dalje odteče po strugi. Struga vodotoka od te
točke dalje precej meandrira ter se premika po dnu kotanje. V zadnjem delu dna, ko se slednje
zelo razširi, se tudi struga ustali pod zahodnim pobočjem osrednje kotanje. Struga vodotoka,
ki je v svoji poti široka med 40 in 60 centimetrov ter globoka 20 do 50 centimetrov, na
severnem robu dna naredi polkrožni pot, kjer vodotok tudi ponikne.
Slika 24: Zadrževalnik vode

Avtor: Hotić, 2015
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Prvi ponor se nahaja približno 10 metrov pred končno kotanjo, kjer je prav tako ponor. Vmes
je poglobljena struga suha, po kateri vodotok ob visokih vodah steče v ponor znotraj 5 metrov
široke in 2 metra globoke kotanje. Dno kotanje je na 319 metrih nadmorske višine.
Na severovzhodu osrednje kotanje je prav tako prisoten površinski vodotok. Izvira na dveh
mestih vzhodnega pobočja na 340 oziroma 335 metrih nadmorske višine in je zelo verjetno
nadaljevanje vodotoka, ki ponikne v stranski kotanji 300 metrov jugovzhodno. Izvira sta
približno 25–30 metrov nižje od ponora v stranski kotanji. Vodotoka se po dobrih desetih
metrih združita in vodotok se po 10 metrih izlije v 25 metrov dolgo in slabih 10 metrov široko
lokev, ki se zdi naravno zajezena. Voda odteče ob južnem pobočju in struga se po nekaj
metrih usmeri proti osrednjem delu dna, kjer precej meandrira. Vodotok se zaključi s 5
metrov dolgo in 2 do 3 metre široko lokvijo, v kateri voda odteka podzemno. Vodotok je v
preteklosti tekel naprej proti osrednjem delu kotanje oziroma proti glavnem vodotoku ob
zahodnem pobočju, kar nakazujejo neizraziti in posamični ostanki suhe struge.
Slika 25: Zajezen vodotok na severovzhodu kotanje Dragmar

Avtor: Hotić, 2016

Kotanja Dragmar je nastala z medsebojnim delovanjem kraških procesov, ugrezanja ter
tektonskega prelamljanja površja. Na območju kotanje potekata dva preloma, nastala v
obdobju intenzivnega tektonskega premikanja med srednjim pliocenom ter holocenom.
Prisotnost površinskih vodotokov na dnu kotanje lahko pojasnimo s kamninsko sestavo, ker
prevladujoči apnenci na tem območju vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja, nad
katerimi leži plast jerine z vsebnostjo gline (Pleničar, Premru, 1977).
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Karta 21: Geomorfološka karta - Dragmar
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6.1.12. Kotanja Cigan
Kotanja Cigan leži v osrednjem delu Krškega hribovja. Na severnem robu kotanje leži naselje
Mali Trn, na severozahodu naselje Veliki Trn ter na jugozahodu naselje Apnenik pri Velikem
Trnu.
Kotanja je po obliki podobna krogu z manjšo izboklino na jugu in manjšo vboklino na severu.
Površina kotanje znaša 0,43 km2, kar jo uvršča v povprečno velike kotanje Krškega hribovja.
Razdalja med severnim in južnim robom kotanje znaša 800 metrov, med zahodnim in
vzhodnim robom pa 750 metrov. Dno zavzema le manjši del kotanje (manj kot 5 %) v
osrednjem delu. V obliki loka se razteza v dolžini dobrih 500 metrov od severovzhoda proti
zahodu kotanje. Pobočja vseh smeri so približno enako zastopana, kar je razumljivo glede na
obliko kotanje. Sicer pa so pobočja v večini blaga, le vzhodna in jugozahodna pobočja so
srednje strma. V kotanji ležijo štiri vrtače s premeri med 9 in 35 metrov. Na severovzhodu se
severno od dna kotanja nahaja strm stenast pregib z večjimi skalnimi bloki. Obod kotanje leži
na nadmorskih višinah od 410 do 425 metrov. Dno kotanje pa leži na nadmorskih višinah med
357 metrov na severovzhodu, do 353 metrov na zahodu.
Območje kotanje leži v zgornjekrednih apnencih, ki vsebujejo vložke roženca ter glinastega
laporja, vmes pa so leče zrnatega in brečastega apnenca. Apnenci proti površju prehajajo v
flišu podobne plasti (Pleničar, Premru, 1977). Zgornjekredni skladi na tem območju so debeli
med 200 in 300 metri (Pleničar et al., 2009). Na območju kotanje ležijo tri prelomi. Na
severovzhodu se stikata preloma iz smeri V–Z ter S–J, na jugovzhodu pa kotanjo seka prelom
iz smeri jugovzhoda (Osnovna geološka karta SFRJ…, 1975).
Slika 26: Studenc Dul

Avtor: Hotić, 2015
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Dno kotanje se deli na hidrološko aktivni severni del ter hidrološko neaktivni zahodni del.
Oba dela dna ločuje nekaj metrov višji del površja. Sredi severnega pobočja nad severnim
delom dna se pojavita na površju dva izvira na razdalji 50 metrov. Vzhodnejši izvir po imenu
Studenc Dul leži na nadmorski višini 375 metrov in priteče iz manjše skalne odprtine, nato pa
je urejen tako, da omogoča lažje zajetje vode za potrebe človeka. 50 metrov zahodneje in
približno 5 metrov nižje pa v istem pobočju izpod ogromnih skalnih blokov priteče drug izvir.
Vodotok teče po pobočju le nekaj metrov po kamniti strugi, nato pa slabih 150 metrov po
zahodnem delu dna po 30–50 centimetrov široki in 30 centimetrov globoki strugi. Struga je
večinoma ravna in le malo meandrira. Vzhodnejši vodotok teče od izvira po pobočju 20
metrov preden pride do dna kotanje. Nato teče po 20 do 30 centimetrov široki in 20
centimetrov globoki strugi po osrednjem delu dna približno 150 metrov, kjer se združi z
zahodnejšim vodotokom. Združen vodotok nato poglobi strugo, ki naredi nekaj okljukov,
preden ponikne v 3 metre globoki kotanji s premerom 8 metrov.
Slika 27: Meander združenega vodotoka

Avtor: Hotić, 2015

Kotanja Cigan je rezultat medsebojnega delovanja kraških procesov, ugrezanja in tektonskega
prelamljanja površja. Na območju kotanje potekajo tri prelomi iz obdobja intenzivnega
tektonskega premikanja med srednjim pliocenom in holocenom. Prisotnost površinskih
vodotokov na dnu kotanje lahko pojasnimo s kamninsko sestavo, ker prevladujoči apnenci na
tem območju vsebujejo vložke roženca in glinastega laporja (Pleničar, Premru, 1977).
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Karta 22: Geomorfološka karta - Cigan
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7. INTERPRETACIJA IZBRANIH OBMOČIJ KRAŠKIH KOTANJ
Z geomorfološko analizo pridobljeni morfografski in morfometrični podatki na območju
Krškega hribovja so pokazali, da na omenjenem območju prevladujeta dva tipa
fluviodenudacijskega površja: fluvialni in fluviokraški. Fluviokraško površje je bilo na terenu
podrobno proučeno in kot njegova najbolj prepoznavna oblika, ki se pojavlja v Krškem
hribovju le na fluviokraškem tipu površja, so zaprte kraške kotanje.
Fluviokras že po definiciji, ki pravi, da gre za »kras z redkimi zaprtimi kotanjami, katerega
površje sta poleg korozije izoblikovali denudacija in krajevno erozija« (Geografski
terminološki slovar, 2005, str. 103), precej natančno ustreza površju, ki se pojavlja v vzhodni
polovici Krškega hribovja. Razlika je le, da so zaprte kotanje kar pogoste, za razliko od
definicije. Prav tako je geološka zgradba Krškega hribovja, kjer prevladuje fluviokraško
površje, takšna, kot jo je opredelil Roglić (1959), ki je fluviokras umestil na nečiste in
tankoplastovite apnence in apnenčaste laporje. Omenjene kamnine so podvržene mehanskemu
preperevanju na površju, ki vodi v površinsko spiranje in akumulacijo materiala v nižjih delih.
Manjši vodotoki, ki prevladujejo na fluviokraškem površju, odtekajo v kotanje (Gostinčar,
Stepišnik, 2012). Roglić (1959) je fluviokras opredelil tudi na dolomitni podlagi, ki pa se v
Krškem hribovju pojavlja le na območjih, kjer ni fluviokraškega površja. Na dolomitni
podlagi prevladuje destrukcijski fluvialni tip površja.
Območja fluviokrasa v Krškem hribovju so v vzhodni polovici tega z izjemo skrajnega
vzhodnega roba, kjer je fluvialno površje na dolomitni podlagi. Večino območij fluviokrasa
tvorijo zaprte kraške kotanje, ki so bile osrednji element proučevanja.
Zaprte kraške kotanje v Krškem hribovju, ki jih že Habič (1983) opredelil kot dole, lahko po
podrobni morfografski in morfometrični analizi, opredelim kot posebno kategorijo zaprtih
kraških kotanj. Čeprav sta tako dol kot uvala zelo široko definirana pojma v krasoslovni
terminologiji, je prav iz njunih definicij jasno, da zaprte kraške kotanje v Krškem hribovju ne
ustrezajo pojmoma dol in uvala. Dol bi po svoji zelo široki definiciji lahko označeval
obravnavane kotanje, a prav njegov preširok pomen je zame glavni dejavnik, da zaprtih
kraških kotanj Krškega hribovja ne morem tako poimenovati. Predvsem zato, ker gre za zelo
slabo raziskano in poznano vrsto kraških kotanj na slovenskem krasu, ki bi potrebovala ožjo
definicijo v povezavi s fluviokraških površjem. Jasno je tudi, da uvala, ki po definiciji nima
uravnanega dna, ki bi ga oblikovala voda, ne ustreza obravnavanim kraških kotanjam v
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Krškem hribovju (Stepišnik, 2011). Slednje imajo po pravilu uravnano dno in večinoma tudi
prisotno površinsko vodo na dnu.
Habič (1978) je te kotanje že opisal v kontekstu kraških globeli nizkega dolenjskega krasa. Za
območje na obeh straneh doline Krke v višinah med 300 in 600 m so poleg vrtač značilne
podolgovate kraške kotanje, ki so nastale v precej drugačnih pogojih kot vrtače v njih in na
obrobjih. Po obliki gre za dolaste uvale na dnu kraško poglobljenih suhih dolin. Njihova
razporeditev je v prvi vrsti odvisna od geološke zgradbe, šele nato od površinske rečne mreže.
Kraški razvoj teh kotanj je bil vsaj za nekaj časa prekinjen, saj nahajališča silikatnih peskov
pričajo o starejših morfogenetskih dogajanjih, ki so najverjetneje predkvartane starosti (Habič,
1978).
Večina kotanj ima na dnu razvito kraško hidrologijo z izvirom, ponikalnico in ponorom,
največje kotanje pa z nasutim dnom spominjajo na manjša kraška polja. Na območju kotanj
prevladuje fluviokraški tip reliefa, za katerega je značilno, da se pojavlja na slabo prepustnih
karbonatnih kamninah. Prav kamninska sestava Krškega hribovja z nečistimi apnenci, ki proti
površju prehajajo v flišu podobno kamnino (Pleničar, Premru, 1977), je idealna za razvoj
fluviokraškega tipa površja. Če k temu dodamo še intenzivno tektonsko aktivnost v obdobju
med srednjim pliocenom in holocenom, ko je na območju Krškega hribovja nastal sistem
prelomov (Premru, 1976) in pogrezanje krške udornine v pliokvartarju (Pleničar, Premru,
1977), so končni rezultat edinstvene kraške kotanje. Čeprav bi kotanje lahko bile pokazatelj
fluivokraškega tipa površja, menim, da gre v prvi vrsti za vpliv lokalnih dejavnikov, ki so
skupaj pripomogli k nastanku proučevanih kraških kotanj. Fluviokraško površje se pojavlja na
številnih območjih Slovenije in širše, a še nihče razen Habiča (1978, 1983) ni opisal takšnih
kotanj, kot jih najdemo v Krškem hribovju. Slednje bi najverjetneje ob podobnih pogojih
nastale tudi na drugih območjih fluviokraškega površja. Je pa zagotovo sama geološka sestava
ključnega pomena za razvoj fluviokraškega površja oziroma zaprtih kraških kotanj na njem.
Habič (1978, 1983) je pri opisih kotanj podal njihove osnovne značilnosti, a je prav za kotanje
Krškega hribovja, ki jih je sam označil kot dole, podal prav tako kratko, a zelo zanimivo
teorijo nastanka. Tudi on se je v prvi vrsti uprl na lokalno geološko podlago, ki je bila ključna
za njihovo oblikovanje. Ob tem pa je oblikoval teorijo razvojnih faz vodnega omrežja
Krškega hribovja, po katerih je pojasnil nastanek zaprtih kraških kotanj. Po tej teoriji je bilo
Krško hribovje v začetni fazi povsem preoblikovano s površinskimi vodotoki in normalnimi
rečnimi dolinami. Skozi različne faze zakrasevanja, ki se je najprej začelo v osrednjem in
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najvišjem predelu vzhodne polovice Krškega hribovja, so nekatere rečne doline zakrasele, ko
je Sava izdatno poglobila svojo strugo. Vodotoki na bolj prepustnih podlagah, kakršna
prevladuje v vzhodni polovici obravnavanega območja, so skoraj v celotni poniknili in
skrajšali svoj površinski tok. Tako so se postopoma iz normalnih rečnih dolin oblikovale
zaprte kraške kotanje (Habič, 1983).
Težko bi oporekal tej teoriji Habiča (1983), ker je povsem logična in verjetna, a hkrati je tudi
precej skopa. Habič se ne spušča v podrobnosti in ne podpre te teorije s primerom iz prakse.
Najverjetneje zato, ker na terenu ni dovolj konkretnih dokazov, ki bi podprli to teorijo. Sam
sem ji naklonjen, ker je tako na terenu kot na zemljevidih dovolj znakov, ki govorijo v prid
teorije. V prvi vrsti je medsebojna lega in oblika kotanj jasen znak, da so bile nekoč povezane.
Intenzivna tektonska aktivnost na tem območju s sistemi prelomov je naslednji pokazatelj
preoblikovanosti prvotnega površja. Rekonstrukcija prvotne rečne mreže s karto razvojnih faz
vodnega omrežja Habiča (1983) se zdi naravna in zelo verjetna. Na tem mestu bi opozoril, da
bi bilo v prihodnje treba opraviti raziskavo vodnega omrežja s sledenjem ponikalnic, saj bi
tako lahko z veliko verjetnostjo potrdili ali ovrgli Habičevo teorijo o oblikovanju kotanj v
Krškem hribovju. Ravno zaradi te pomanjkljivosti se z omenjeno teorijo lahko le delno
strinjam.
V povezavi s sledenjem podzemnih voda na območju fluviokrasa bi bile potrebne dodatne
raziskave speleoloških objektov na območjih zaprtih kraških kotanj, ki bi lahko ponudili del
odgovora na pretakanje podzemnih voda. Prav tako bi bilo potrebno Habičeve (1983)
razvojne faze vodnega omrežja časovno definirati in umestiti, kar bi bilo mogoče z datiranjem
različnih sedimentov na območju obravnavanih kotanj.
Na celotnem območju Krškega hribovja je prisotno fluvialno preoblikovanje površja, ki ga
delimo na fluvialno in fluviokraško. Rezultat različnih podtipov površja je lokalna geološka
podlaga, ki je neposredno vplivala tudi na gostoto rečne mreže. Na območjih spodnjekrednih
apnencev, ki proti površju prehajajo v flišu podobno kamnino, se je oblikovalo fluviokraško
površje. Vrhnje plasti neprepustnih kamnin so se skozi različna obdobja lokalno erodirale do
te mere, da je površje na teh območjih postalo vodoprepustno, kar je pospešilo zakrasevanje
površja. Na erozijo neprepustnih plasti je v preteklih geoloških obdobjih veliki meri vplivalo
tudi lokalno intenzivno prelamljanje površja in tudi ugrezanje ter dviganje površja, ki mu je
sledilo.
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S fluviokraškim površjem se je spreminjala tudi rečna mreža, ki je bila najverjetneje prvotno v
celotni površinska. Postopoma je površinska rečna mreža razpadla in se v zaprtih kraških
kotanjah na območju fluviokrasa oblikovala povsem lokalno. Tako ima večina teh kotanj v
uravnanem dnu razvito kraško hidrologijo z izvirom, ponikalnico in ponorom. Za natančnejše
in bolj konkretne dokaze o razvoju rečne mreže in tudi kotanj bi bile potrebne dodatne
raziskave s sledenjem ponikalnic v kotanjah.
Zagotovo so bila območja kotanj recentno preoblikovana predvsem fluvialno, kar je še danes
prevladujoča oblika spreminjanja površja skupaj s kraškimi procesi na fluviokraških
območjih.
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8. ZAKLJUČEK
Z magistrskim delom sem uresničil namen raziskave, ki je bil proučiti geomorfološke in
ostale fizičnogeografske značilnosti Krškega hribovja, s poudarkom na površinskih in
podzemeljskih oblikah na fluviokraškem površju ter hidroloških značilnostih tega.
Cilji raziskave, ki so bili na podlagi geomorfološke analize določiti tip kraškega površja, ki se
pojavlja v vzhodnem delu Krškega hribovja, proučiti kraške pojave na tem območju in
razložiti

morfogenetski

razvoj

območja

kraškega

reliefa

ter

izdelava

podrobnih

geomorfoloških zemljevidov izbranih območij, so bili v celoti izpolnjeni.
Cilji so bili izpolnjeni s kabinetnimi in terenskimi metodami proučevanja. Kabinetni del
raziskave Krškega hribovja je zajemal pregled literature o proučevanem območju, ki je bila
zelo pomanjkljiva, pregled literature o osamljenem krasu, fluviokrasu, zaprtih kraških
kotanjah in kraški hidrologiji ter pregled zapisnikov Katastra jam Slovenije in analizo
kartografskega gradiva. Terenski del raziskave je zajemal podrobno geomorfološko analizo
šestindvajsetih zaprtih kraških kotanj v vzhodni polovici Krškega hribovja. Med vsemi
kotanjami jih je bilo izbranih dvanajst, ki so bile v magistrskem delu podrobno opisane. Prav
tako je bila za vsako izbrano kotanjo izdelana geomorfološka karta merila 1 : 5.000.
Po natančni geomorfološki analizi izbranih območij je bil ugotovljen fluviokraški relief kot
prevladujoč tip reliefa na proučevanih območjih zaprtih kraških kotanj. Slednje se pojavljajo
na nečistih spodnjekrednih apnencih, ki proti površju prehajajo v flišu podobno kamnino.
Prav na tem območju se geološka podlaga lokalno zelo spreminja iz neprepustne v prepustno,
kar je posledica erozije zgornjih flišnih plasti. To je tudi glavni dejavnik, ki je vplival na
razvoj fluviokraškega površja na območjih zaprtih kraških kotanj. Posledično se je zaradi
večje prepustnosti površja spreminjala tudi rečna mreža na tem območju, ki je zelo verjetno
bila v prvotnem stanju povsem površinska. Skozi obdobja zakrasevanja površja pa se je tudi
rečna mreža spreminjala in v zaprtih kraških kotanjah na novo oblikovala. Tektonsko
prelamljanje in ugrezanje ter dvigovanje površja v preteklih časovnih obdobjih je naslednji
dejavnik, ki je vplival na oblikovanje zaprtih kraških kotanj ter fluviokraškega površja v
vzhodni polovici Krškega hribovja.
Kotanje so medsebojno razlikujejo po dimenzijah in oblikah, a imajo tudi skupne elemente.
Prvi je uravnano dno, ki so ga v večini oblikovali površinski tokovi, ki so s pobočij nasuli
naplavino. Pri nekaterih, predvsem večjih kotanjah, uravnava na dnu zavzema večji del
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kotanje kot pri ostalih, katerih dno še vedno bolj spominja na rečno dolino. Jasno je, da imajo
prav vse kotanje sklenjen višji obod nad dnom kotanje. Višinska razlika med obod in dnom
kotanje je večja pri kotanjah v osrednjem delu Krškega hribovja, ki je najvišji na območju
fluviokraškega površja. Zadnji in najpomembnejši skupni element večine obravnavanih kotanj
pa je kraška hidrologija. Večina kotanj ima vsaj en izvir, ki prihaja na površje bodisi na dnu
kotanje, ali pa na njenem pobočju. Vodotok nato teče po dnu kotanje do točke, ko ponikne v
podzemlje. Pri večini hidrološko aktivnih kotanj se na dnu pojavljajo tudi suhe rečne struge in
neaktivni ponori, kar kaže, da se rečna mreža še vedno spreminja.
Proučevane kotanje so tako rezultat medsebojnih procesov zakrasevanja, tektonskega in
fluvialnega preoblikovanja površja ter tudi specifične geološke podlage, ki so skozi različna
časovna obdobja različno intenzivno preoblikovali obravnavano območje.
Magistrsko delo predstavlja prvo celovito geomorfološko raziskavo Krškega hribovja s
posebnim poudarkov na fluviokraškem površju in kraških pojavih na tem. Tako kot je
proučevano območje slabo raziskano iz fizičnogeografskega in družbenogeografskega vidika,
so tudi raziskave fluviokraškega površja deficitarne v primerjavi s tipičnim kraškim površjem
ter kontaktnim krasom. Prav zato so vsi rezultati in njihova analiza pomemben korak naprej
na omenjenih področjih krasoslovja in geomorfologije ter konkretno na proučevanem
območju in predstavljajo osnovno za nadaljnje študije. Posebej gre izpostaviti zaprte kraške
kotanje na fluviokraškem površju Krškega hribovja, ki jih lahko uvrstimo v posebno vrsto
kraških kotanj zaradi specifičnih lastnosti in elementov, ki jih imajo. Omenjene kotanje so
rezultat različnih procesov, ki so delovali zelo lokalno na relativno majhnem območju, a se
takšen tip kotanj zelo verjetno pojavlja tudi izven območja Krškega hribovja. Zato je
nadaljnje prepoznavanje in raziskovanje omenjenega tipa kotanj na fluviokrašem površju zelo
pomembno, pri natančnejših ugotovitvah glede njihovega nastanka, oblikovanja in delovanja,
saj se v obstoječi geografski in krasoslovni literaturi skoraj da ne pojavljajo ali pa so zelo
skopo opisane.
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9. SUMMARY
In this master’s thesis, which was to examine geomorphological and other physiography
characteristics of the Krško hills, with an emphasis on surface and underground features on
fluviokarst terrain and hydrological characteristics thereof, the purpose of the research was
realized.
The aims of the research, which were to determine the type of terrain that occurs in the
eastern part of the Krško hills, to examine the karst features in the area, to explain the
morphogenetic development of karst terrain and to make detailed geomorphological maps of
selected areas on the basis of the geomorphological analysis, were completley fulfilled.
The aims were realized using cabinet and field methods of study. The cabinet part of the
research of the Krško hills included a review of literature on the examination area, which was
very deficient, a literature review on an isolated Karst, fluviokarst, enclosed karst depressions
and karst hydrology, as well as an overview of the cadastre of caves in Slovenia and analysis
of the cartography material. Field part of the research consisted of a detailed
geomorphological analysis of twenty-six closed karst depressions in the eastern part of the
Krško hills. From all, the twelve basins were selected, and were described in detail. For each
selected basin a geomorphological map in scale of 1 : 5.000 was made.
Following a detailed geomorphologic analysis of selected areas, a fluviokarst terrain was
established as the dominant type of terrain in the study areas of enclosed karst depressions.
The latter appear on the impure lower Cretaceous limestones, which towards the surface pass
into the flysch-like rock. In this very area the geological basis locally widely varies - from
impermeable to permeable, which is a result of erosion of the upper flysch layers. This is the
main factor that influenced the development of the fluviokarstic terrain in areas of enclosed
karst depressions. Due to the increased permeability of the terrain, the local river network
changed also, which in its primary condition was highly likely to be completely superficial.
Through the periods of karstification of the terrain, the river network also changed and formed
anew in enclosed karst depressions. Another factor that influenced the creation of enclosed
karst depressions and fluviokarstic terrain in the eastern part of the Krško hills was tectonic
rupturing, sinking and lifting of the terrain.
Karst basins differ in sizes and shapes, but they also have common features, the first being the
flat bottom, which was formed by surface streams when they accumulated the sediments
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brought down from the slopes. Some basins have a flat bottom, which is reminiscent of a river
valley. In basins of larger proportions, however, a flat bottom occupies the greater part of it.
All the basins clearly have the rim higher up, above the bottom. The altitude difference
between the rim and the bottom of the basin is larger in the basins in the central part of the
Krško hills. That part is the highest in the area of fluviokarstic terrain. The last and most
important common characteristic of the majority of basins is karst hydrology. Most basins
have at least one spring bursting to the surface, either at the bottom of the basin or on its
slope. The stream then flows through the bottom of the basin to the point where it disappears
into the underworld. Most of the hydrological active basins also have dry riverbeds and
inactive sinks at the bottom, which indicates that the river network is still changing.
The studied basins are a result of mutual processes of karstification, tectonic and fluvial
transformation of the terrain and also specific bedrock, which through various periods
transformed the examined area with different intesity.
The Master’s thesis presents the first comprehensive geomorphological research of the Krško
hills, with a special emphasis on the fluviokarst terrain and karst features on it. Just as the
studied area is poorly researched from the physiographic point of view, the research of the
fluviokarst terrain in general is also inadequate compared to the typical karst terrain and the
contact karst. Therefore all the results and their analyses in this research are an important step
forward in these fields of karstology, geomorphology and specifically in the studied area and
they represent the base for future study. What ought especially to be exposed are the enclosed
karst basins in the fluviokarstic terrain of the Krško hills, which can be classified as a
particular type of karstic basin due to the specific characteristics and features they possess.
Such basins are a result of different processes that transpired very locally in a relatively small
area, however, this type of basins is likely to occur outside of the Krško hills area as well.
Therefore, further identification and exploration of the above-mentioned type of karst basins
on fluviokarstic terrain is vital for accurate findings that regard their morphogenesis - in the
existing geographic and karstologic literature,the enclosed karst basins barely appear and are
very insufficiently described.
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