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Izvleček
Kontaktni kras Kočevske Reke
Namen diplomskega dela je preučiti fizičnogeografske in geomorfološke značilnosti
kontaktnega krasa Kočevske Reke s posebnim poudarkom na identifikaciji geomorfoloških
oblik kontaktnega krasa, opisu morfologije oblik kontaktnega krasa in pojasnitvi njihovega
nastanka. Za doseganje namena je bila pregledana strokovna literatura s področja kontaktnega
krasa, primeri preučevanja kontaktnega krasa na drugih območjih v Sloveniji, opravljena je
bila terenska identifikacija morfoloških oblik in morfogenetska analiza njihovega nastanka.
Ugotovljeno je bilo, da se na preučevanem območju Kočevsko-reškega ravnika nahajajo štiri
večje morfološke oblike kontaktnega krasa, in sicer zatrepna dolina Kočevske reke ter slepe
doline Mižuk, Veliki Mošenik in Mali Mošenik. Ugotovljeno je bilo, da so vse tri slepe doline
oblike ponornega kontaktnega krasa, ki so nastale zaradi stika karbonatnih in nekarbonatnih
kamnin na geološkem prelomu, kar je imelo za posledico podaljševanje alohtonega toka v
kraški ravnik in s tem širjenje slepe doline. Zatrepna dolina Kočevske reke je nastala na stiku
karbonatnih in nekarbonatnih kamnin, vzroka njenega nastanka pa korozijsko zniževanje
površja in odtok materiala v raztopini. Preučevano območje Kočevske Reke se je izkazalo za
tipično območje kontaktnega krasa, kar potrjuje prisotnost obeh najznačilnejših makro oblik,
slepih dolin za ponorni kontaktni kras in zatrepne doline za izvirni kontaktni kras. Nadaljnje
raziskovanje je vsekakor potrebno na mikro ravni, saj je prisotnih tudi veliko manjših oblik
kontaktnega krasa, ki si zaslužijo strokovno pozornost in dokumentiranje.
Ključne besede: kontaktni kras, geomorfologija, slepa dolina, zatrepna dolina, Kočevska
Reka.

Abstract
Contact karst of Kočevska Reka
The purpose of the thesis was to examine physical geography and geomorphology of contact
karst at Kočevska Reka with special emphasis on contact karst landforms identification, their
morphology and morphogenetic analysis. General sources about contact karst were studied as
well as special cases of Slovenian contact karst studies. Field morphological identification of
landforms has been conducted with morphogenetic analysis of their origin. There were four
major contact karst landforms found: the Kočevska reka pocket valley and the blind valleys
Mižuk, Veliki and Mali Mošenik. All three blind valleys, are the landforms of contact karst,

and have occurred as a result of contact between the carbonate and non carbonate bedrock at
the tectonic break. The pocket valley of Kočevska reka has also occurred as a result of contact
between carbonate and non carbonate bedrock. The reasons for its formation are corrosion
based surface reduction and the flow of material in solution. Kočevska Reka area was
revealed as typical contact karst area, which was confirmed by presence of the most typical
contact karst landforms, blind valleys and pocket valley. The further study of the area is
recommended on micro level, because of the smaller landforms that deserve the attention and
documentation.
Key words: contact karst, geomorphology, blind valley, pocket valley, Kočevska Reka.
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1 UVOD
Območje Kočevske Reke je območje, ki zaradi pestre geološke sestave in medsebojnega
prepletanja fluvialnega in kraškega reliefa kaže značilno podobo kontaktnega krasa. Območje
močno izstopa od prevladujoče okoliške pokrajine, kjer prevladujejo visoke dinarske planote
in vmesne kraške uravnave. Zaradi zgodovinskih okoliščin je bilo ravno to območje izpuščeno
iz vseh pred osamosvojitvenih raziskovanj kontaktnega krasa, ker je šlo za območje s
posebnim vojaškim namenom. To je verjetno tudi razlog, da je v času, ko je slovensko
krasoslovje pisalo temeljna regionalno geografska dela in vsaj v osnovnih orisih preučilo
večino pomembnejših območij pojavljanja kraškega površja, to območje ostalo neraziskano.
Geomorfologija območja nam kaže tako tipične kraške kot tipične fluvialnemorfološke oblike
v reliefu. Vendar so za geomorfološko analizo najbolj zanimive oblike na stiku obeh tipov
površja; to so oblike kontaktnega krasa.
Slepe doline, zatrepi, ponorne jamski sistemi in mnoge manjše oblike kontaktnega krasa
kažejo na zapleteno součinkovanje geomorfoloških procesov v več različnih obdobjih razvoja
površja. Pretekli in sedanji fluvialni, pobočni in korozijski procesi so na stiku hribovja, ki ga
gradijo kamnine iz obdobja perma in karbona, in apnenčastega ravnika z dolomitnim
obrobjem oblikovali te oblike, ki so prebivalcem v preteklosti predstavljale pomembne,
predvsem vodne vire, na drugače za kmetijstvo neprimernem ravniku.

1.1 Nameni in cilji diplomske naloge
Namen diplomskega dela je preučiti fizičnogeografske in geomorfološke značilnosti
kontaktnega krasa Kočevske Reke s posebnim poudarkom na identifikaciji geomorfoloških
oblik kontaktnega krasa, opisu morfologije oblik kontaktnega krasa in pojasnitvi njihovega
nastanka, še posebej zato, ker je bilo to področje, s tega stališča, do sedaj slabo raziskano.
Cilj diplomske naloge je na podlagi identifikacije posebnih morfoloških oblik kontaktnega
krasa na preučevanem območju opraviti analizo morfoloških oblik (slepe doline, zatrep in
ponori) in morfogenetska analiza njihovega nastanka ter pojasnitev součinkovanja različnih
fluvialnih dejavnikov z dejavniki razvoja kraškega vodonosnika. Prav tako je cilj diplomskega
dela izdelava ustreznih geomorfoloških kart izbranih morfoloških oblik.

1.1.

Delovna hipoteza

1 Morfološke oblike, ki jih najdemo na območju Kočevske Reke (zatrepna dolina Kočevske
reke, slepe doline Mižuk, Veliki in Mali Mošenik), so reliefne oblike kontaktnega krasa.
1

2 Morfološke oblike, ki jih najdemo na območju Kočevske Reke (zatrepna dolina Kočevske
reke, slepe doline Mižuk, Veliki in Mali Mošenik), so nastale kot posledica stika karbonatnih
in nekarbonatnih kamnin ter medsebojnega pretakanja vod med različnimi kamninami, tako
po površju kot pod njim.
3

Morfološke oblike kontaktnega krasa na izbranem območju so nastale na geoloških

prelomih ob kontaktu dveh različnih kamnin.

1.2.

Metode dela

Pri izdelavi diplomskega dela smo se posluževali kombinacije več različnih metod.
Pregledana je bila literatura, ki obravnava izbrano širše območje Kočevske Reke in literatura,
ki obravnava kontaktni kras, njegove oblike v teoriji in na drugih območjih ter geološka
literatura. Sledil je pregled jamskega katastra v zvezi z informacijami o speleologiji izbranega
območja skupaj s pripadajočo literaturo. Temu je sledila podrobna analiza kartografskega
gradiva, predvsem geoloških kart, temeljnih topografskih načrtov in državnih topografskih
kart. Naslednja faza je bilo terensko delo, ki je poleg identifikacije geomorfoloških oblik
kontaktnega krasa na terenu, vključeval predvsem geomorfološko kartiranje izbranih območij
kontaktnega krasa ter pregledovanje vzorcev kamnin in sedimentov. Raziskave in izdelke
(karte) terenskega dela je dopolnila sinteza z interpretacijo, katere rezultat je pričujoče
diplomsko delo.

1.3.

Pregled najpomembnejše literature

Literature, ki bi neposredno in v celoti obravnavala področje raziskave tega diplomskega dela,
skoraj ni bilo na razpolago. Eden izmed glavnih razlogov je verjetno ta, da je bil del širšega
območja Kočevske Reke po 2. svetovni vojni zaprto območje s posebnim namenom zaradi
spora z Informbirojem. Zato je prvo in edino delo, ki sistematično obravnava vsaj del
kontaktnega krasa tega območja, magistrska naloga Morfološke značilnosti ponornega
kontaktnega krasa: izbrani primeri s slovenskega krasa (Mihevc, 1991). Za aplikacijo teorije
nastanka kontaktnega krasa iz teorije na izbrano območje je bila pregledana izbrana literatura
drugih primerov iz Slovenije, npr. Gostinčar (2008) opisuje primere kontaktnega krasa na
bližnjem Kočevskem Rogu in Mali gori, prav tako to območje preučuje Habič indr. (1990) ter
Stepišnik (2011 a), ki analizira reliktne vršaje kontaktnega krasa. Osnovno teoretično podlago
za razumevanje nastanka in morfoloških oblik kontaktnega krasa pa so predstavljali Gams
(2004), Ford & Williams (2007), Radinja (1986) in Stepišnik (2011 b).

2

Osnovna literatura za geološko sestavo območja je bila Premrujeva monografija Tektonika in
tektogeneza Slovenija (Premru, 2005) v kombinaciji z listom Osnovne geološke karte Delnice
in njenim tolmačem (Dozet, 1975).
Poleg pisnih virov so pomemben del pri izdelavi diplomskega dela prispevali tudi kartografski
viri. Osnovna geološka karta SFRJ list Delnice, Temeljni topografski načrti merila 1: 25:000,
Državne topografske karte merila 1: 5000 in 1: 10000, ki so izdelani za to območje, digitalni
model reliefa 12,5 m ter Pedološka karta.

3

2 OPREDELITEV OBMOČJA IN GEOGRAFSKI ORSI OBMOČJA
2.1 Lega

Karta 1: Izbrano območje glede na širšo okolico. Avtor: M. Kolarič, 2013. Podlaga: Pregledna karta
Slovenije 1 : 250.000, GURS.

Preučevano območje, kočevsko-reški-moravski ravnik (Gams, 2003), se nahaja v jugozahodni
Sloveniji. Nekateri viri navajajo za to območje tudi Kočevskoreški ravnik (Slovenija
pokrajine in ljudje) ali Goteniška dolina (Mihevc, 1991). Leži med Goteniško goro ter njenim
podaljškom Borovško goro (Slovenija, Pokrajine in ljudje), katere visoki vrhovi (najvišji
Goteniški Snežnik 1290 metrov) se dvigajo zahodno in južno od Stojne. Obe dinarsko kraški
planoti imata slemenitev v dinarski smeri od severozahoda proti jugovzhodu, zato se tudi 10
km dolg in nekaj km širok ravnik razteza v isti smeri. Na jugu in jugozahodu se ravnik strmo
spusti v približno 200 metrov nižji kanjon Kolpe (Gams, 2003). Osrednje naselje ravnika je
Kočevska Reka, ki leži na nadmorski višini 560 metrov.
Za cilje diplomskega dela je bil preučevan predvsem južni del ravnika, kjer pride do stika
kraškega površja apnencev in dolomitov s starejšimi peščenjaki, glinavci in meljevci.

4

Karta 2: Topografska karta območja. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Državna topografska karta 1 : 25.000,
DMV 12,5 m, GURS.
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2.2 Geološke značilnosti

Karta 3: Geološka karta območja. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Osnovna geološka karta SFRJ, list
Delnice. Zvezni geološki zavod.

Na geološki karti območja, ki je izsek iz Osnovne geološke karte 1: 100 000 list Delnice, je
dobro vidna pestra kamninska zgradba širšega območja Kočevskoreškega ravnika, ki se
močno razlikuje od okoliških dinarsko kraških planot in je glavni razlog za pestrost oblik na
površju ter kombinacijo kraškega in fluvialnega reliefa, ki se odražata tudi v menjavi
površinskega in podzemnega pretakanja vode.

2.2.1 Paleozoik
Najstarejše kamnine na površju so srednje permske glinene kamnine z vložki peščenjaka, ki
se nahajajo v večini na območju južno in jugovzhodno od Mokrega potoka ter jugovzhodno
od Mošenika v liniji vasi Ajbelj in Suhor. Gre za temnosivi glinasti skrilavec in tankoploščasti
ter lističnasti močnosljudasti peščenjak (Dozet, 1975). Manjši pas glinenih kamnin z vložki
peščenjaka najdemo tudi na severni strani doline Mokrega potoka. Slojevitost teh kamnin je
6

dobro izražena, pri glinenih kamninah znaša debelina slojev približno 1 centimeter, pri
peščenjakih pa od 5 do 20 centimetrov (Dozet, 1975).
2.2.2 Mezozoik
Triasni glineno–laporni–peščeni in dolomitni peščeni sedimenti se pojavljajo v manjših
zaplatah med permskimi glinami in peščenjaki, kot tudi triasnimi dolomiti. Dozet jih imenuje
vijoličasto rdeči glinasti skrilavec. Triasni dolomiti tvorijo sklade, ki so debeli približno 300
metrov in jasno zamejeni od okoliških kamnin. Nahajajo se v širši okolici Kočevske Reke,
majhni zaplati zahodno od potoka Mošenik ter tvorijo vrh Velikega Mošenika in predele na
njegovi južni in jugozahodni strani. Najdemo jih tudi na površju južno od vasi Ajbelj.
Slojevitost dolomitov je jasna z lepo izraženimi površinami slojev. Debeline slojev variirajo
od 100 pa vse do 20 centimetrov. Prevladujejo dolomiti dolomikritnega tipa. Pojavljajo se tudi
deloma ohranjene arenitne, oolitne in pizolitne strukture prvotnega apnenca.
Jurski dolomiti z lečami apnenca se pojavljajo zgolj na dveh omejenih območjih, in sicer
južno in zahodno od vasi Ajbelj ter ob zaselku Preža severno zahodno od Mošenika. Leče
apnenca v dolomitu dosegajo debeline od 1 do 8 metrov in dolžine od 5 do 20 metrov. Ozki
vmesni pasovi apnenca so debeline 15 metrov in dolžine do 250 metrov. Slojevitost teh
dolomitov je jasno izražena, sloji so različnih debelin od 5 do 40 centimetrov. Debelina teh
skladov dosega približno 100 metrov. Dolomiti so različnih struktur (od drobnozrnatih do
grobozrnatih), samo v bližini apnenca pa so ohranili oolitno strukturo prvotnega apnenca.
Barva variira od rjavosive do temnosive.
V ozkih pasovih južno od Ajblja in severno od Velikega Mošenika se pojavljajo tudi apnenci
v izmenjavi z dolomitom. Poleg njih se v pasovih pojavljajo lisasti apnenci, ki jih najdemo
tudi južneje od Jesenovega vrta in vzhodno od Borovca.
Jurski apnenci se pojavljajo v višinah Goteniške gore in v ozkem pasu, ki poteka v smeri SZ–
JV mimo Velikega Mošenika. Večinoma je debelina teh skladov okoli 100 centimetrov. Gre
za apnence gostega mikritnega tipa sive in svetlosive barve.
Večino ozemlja severno od Kočevske Reke in med Kočevsko Reko ter Novimi Lazi
sestavljajo jurski (zgornjeliasti in doggerski) apnenci z vmesnimi pasovi dolomita. Ti
sestavljajo tudi ožji pas vzhodno od Kočevske Reke, spodnje dele pobočij Goteniške gore.
Najvišje dele Goteniške gore sestavljajo kredni apnenci in apnenčeva breča. Debelina
apnenčevih breč je okoli 140 metrov. Večina slojev je debeline nad 100 centimetrov (Premru,
2005, str. 174).
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Okoli krajev Kočevska Reka, Novi Lazi in Morava se nahajajo pliokvartarne boksitne gline,
ki so bogate z aluminijevimi in železovimi oksidi. Gre za rdeče in rjave boksitne gline in
ilovice z dobro zaobljenimi in sortiranimi zrni kremena (Premru, 2005, str. 174).
Najmlajše kamnine na površju so aluvialni nanosi, ki jih najdemo ob akumulaciji Može,
Mokrem potoku in vseh njegovih pritokih ter potoku Mošenik. Globina nanosov variira in
doseže v slepih dolinah tudi več kot 5 metrov. Gre za rdečkasto rjavo glino, oziroma ilovico z
dobro zaobljenimi rdečimi, rumenimi in črnimi prodniki kremena in roženca velikimi nekaj
centimetrov (Dozet, 1975). Opisane usedline so začele nastajati v pliocenu in verjetno njihova
sedimentacija kontinuirano traja do danes.
2.2.3 Tektonika
Tektonsko je pomembnih več prelomov: prelom Prezid–Borovec, ki poteka v dinarski smeri
SZ–JV po južnem delu preučevanega območja, še en dinarski prelom Reka–Zadihovo, poleg
njiju pa prelom Dimovec–Mokri potok, ki poteka prečno na dinarsko smer. V smeri sever–jug
poteka Ajbeljski prelom na vzhodnem delu preučevanega območja. V okolici vasi Spodnja
Briga je prepoznan istoimenski geološki blok. Alohtona enota Jesenov vrh pa je izoblikovana
v okolici istoimenske vasi (Premru, 2005).
2.3 Podnebje
Kočevskoreški ravnik ima zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije (Plut, Ogrin,
2009), Goteniška gora pa podnebje nižjega gorskega sveta. Na samem ravniku ni
meteorološke postaje, ki bi merila vse vremenske parametre potrebne za določitev podnebja.
Avtomatska merilna postaja Iskrba, ki leži v Jelenji vasi (GKX: 489290, GKY: 46336), meri
zgolj parametre onesnaženosti zraka in padavine. Padavine meri tudi meteorološka postaja v
Grčaricah. Najbližja meteorološka postaja, ki meri večino parametrov je Kočevje, ki leži na
skoraj 100 metrov nižji nadmorski višini in 8,5 km proti severovzhodu. Meteorološka postaja
v Kočevski Reki pa je merila parametre padavin v obdobju 1961–1990, nato je bila ukinjena.

8

Slika 1: Klimogram Kočevje, Vir: ARSO.

Povprečna temperatura v Kočevju, (45°,38´GŠ in 14°,52´GD, 461m n.v.) v obdobju 1960–
1990, je prikazana na prvem klimogramu, povprečna letna temperatura je znašala 8,3 °C, v
povprečju pa je zapadlo 1523 mm padavin letno (ARSO, vreme napovedi in podatki,
referenčno obdobje 1961–1990). Na merilni postaji Grčarice ( 45°,39´ GŠ in 14°, 46´GD, 520
m n.v.) je v povprečju v istem obdobju padlo 1550 mm padavin (Zupančič, 1995). Na merilni
postaji Kočevska Reka (45°,34´GŠ in 14°,48´GD, 572 m n.v.) je bilo povprečje padavin v
istem obdobju 1675 mm.
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2.4 Prsti

Karta 4: Pedološka karta Kočevske Reke. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Osnovna pedološka karta
Republike Slovenije 1 : 25.000.

Kot posledica pestre kamninske zgradbe ravnika je pestra tudi pedološka sestava tal, ki se
spreminja na zelo kratke razdalje, saj je glavni pedološki dejavnik matična podlaga (Plut,
Ogrin, 2009). Procentualno največji delež površja prekrivajo plitve do srednje globoke rjave
pokarbonatne prsti na apnencih in dolomitih (Slovenija pokrajine in ljudje, str. 420). Strmejše
dele površja na apnencu in dolomitu pokriva plitva rendzina, za katero je značilna
nesklenjenost, saj je površje kraško in prepredeno s škrapljami. Druga najbolj razširjena je
distrična rjava prst na srkilavih glinavcih in peščenjakih, ki pokriva porečje Mrzlega potoka in
južni del ravnika. Gre za slabo rodovitno kislo prst (Plut, Ogrin, 2009). Naplavne ravnice
potokov prekrivajo mineralni amfigleji, ki so lahko evtrični ali distrični, odvisno od matične
podlage (distrični v spodnejm delu Mrzlega potoka, evtrični okoli akumulacije Može).
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Severno od naselja Kočevska Reka prevladuje območje izpranih prsti na silikatnih substratih
(luvisol).

2.5 Hidrografske razmere

Karta 5: Površinska rečna mreža. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Državna topografska karta 1 : 25.000.

2.5.1 Površinska hidrografska mreža
Površinska hidrografska mreža je razvita v delu ravnika, kjer so na površju permokrabonske
kamnine (gline in peščenjaki) in triasni dolomitovi peščenjaki.

2.5.2 Reški potok in Mrzli potok
Največji površinski vodotok je Mokri potok, Potok (Slovenija pokrajine in ljudje), Potok v
Kočevski Reki (Prelesnik) ali po nekaterih virih Kočevska reka (Mihevc, 1991), ki izvira v
zatrepni dolini severozahodno od Kočevske Reke in ponika v slepi dolini Mižuk. Izvira na
stiku dolomitov in apnencev na nadmorski višini 520 metrov. Mihevc (1991) ta vodotok
imenuje Kočevska reka oz. Reški potok, do ponorov južno od naselja Kočevska Reka. Tam
potok v celoti ponira le ob res nizkem vodostaju, drugače pa teče proti jugovzhodu, kjer se mu
kot desni pritok pridruži Mokri potok. Potok so leta 1977 zajezili domačini v sodelovanju z
ribiči in nastalo je Reško jezero oz. zajezitev Može. Površina akumulacije je okoli 18 ha in
niha odvisno od vodostaja. Današnji jez stoji na mestu nekdanjega srednjega mlina na potoku.
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Slika 2: Zajezitev Može. Avtor: M. Kolarič, 2013.

Reški potok za akumulacijo, južno od naselja Kočevska Reka, meandrira med ravnikom na
višini 550 metrov in Reškim hribom na 835 metrov ter tam ob normalnih vodostajih ponika
(Mihevc), ob povečani količini vode pa se nadaljuje v Mokri potok. Tok Mokrega potoka
krepijo pritoki iz južne in jugozahodne smeri, ki vsi pritekajo iz nekarbonatnih kamnin.
Razvodnice teh pritokov, ki so večinoma drugega ali tretjega reda, so na nadmorski višini
okoli 600 metrov (Mihevc, 1991). Največji pritok je Kaselbach, ki izvira pod naseljem
Borovec (Prelesnik, 2007). Tudi Mrzli potok meandrira po svoji aluvialni ravnici v širokih
meandrih, dokler ne začne teči proti severovzhodu v slepo dolino Mižuk (Milžuk – Prelesnik).
Tam ponikne pod apnenčasto steno, v strugi pred tem pa je moč opaziti spremembo v
kaninski sestavi, saj ta preide iz aluvialnih nanosov različnih debelin, do skrilavih glinavcev
in na koncu do aluvialnih nanosov na apnencu.

2.5.3 Mošenik
Južno od slepe doline Mižuk teče potok Mošenik, ki drenira okoli 1,5 km 2 veliko območje
(Mihevc, 1991). Tvorita ga dva pritoka, ki izvirata eden na severnem in drug na vzhodnem
pobočju Velike Mošenika na nadmorski višini 660 in 640 metrov in se združita vzhodno od
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Malega Mošenika. Potok ponika v slepi dolini na nadmorski višini 470 metrov na stiku z
apnenci.

Slika 3: Potok Mali Mošenik. Avtor: M. Kolarič, 2013.

2.5.4 Briški potok
Briški potok zbira vode na južnem delu zaplate nekarbonatnih kamnin pod kraškima
vrhovoma Krempo in Krokarjem. Nato teče proti jugovzhodu v dinarski smeri po dolomitni
dolini v kateri tudi ponika, običajno pri vasi Dolnja Briga. Pod ponori se nadaljuje široka suha
dolina, ki pa se slepo konča pod Kapičem (901 metrov) v višini približno 570 metrov.

2.5.5 Mrzle vode
Pod Kapičem zbira vodo v plitvih dolomitnih grapah tudi potok Mrzle vode. Nato vode
površinsko tečejo po dolomitu do stika z apnencev zahodno od Jesenovega vrta, kjer ponikajo.

2.5.6 Ostali manjši vodotoki
Manjši potok izvira med Mižukom in Velikim Mošenikom vzhodno od zaselka Preža in teče
približno kilometer proti severovzhodu, kjer ponikne ob stiku z kraškim apnenčastim
površjem na nadmorski višini 530 metrov.
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Vsi površinski vodotoki spadajo na 4. hidrografski ravni v vodozbirno območje Potoka v
porečju Kolpe.

2.6 Kraška hidrografija
V delu, kjer kot glavna kamnina prevladuje apnenec, se vode pretakajo kraško, kar pomeni, da
ni površinske rečne mreže, ampak gre za vertikalni odtok padavinske vode in podzemno
odtekanje le te.
Kranjc (1970) predvideva, da so vode iz območja Jelendola in Grčaric hidrografsko zaledje
stalnih izvirov Rinže na Kočevskem polju. Danes vemo, da vode iz tega območja sodijo v
porečje Kolpe.

14

3 KONTAKTNI KRAS
Kontaktni kras je poseben tip oblikovanosti in delovanja površja, ki se oblikuje na območjih,
kjer vode pritekajo iz fluvialnega geomorfološkega sistema v kraškega ali obratno (Mihevc,
1991).
Poznamo več tipov kontaktnega krasa, v Sloveniji je najpogostejša oblika ponorni kontaktni
kras, kjer vode z nekraškega, najpogosteje nekarbonatnega, površja odtekajo v kras. Tak tip
krasa se je razvil na območjih, kjer je nekraško površje višje od kraškega. Hidravlični gradient
vode je na teh območjih usmerjen v kras, biti pa mora manjši od naklona površja oziroma
zniževanja površja v smeri vodnih tokov (Mihevc, 1991). Alogeni površinski tokovi s
količino vode, rečnimi režimi in naplavinami vplivajo na kras. Fluvialno preoblikovanje tako
sega preko kamninskega stika s krasom, pri čemer nastanejo površinske oblike, ki niso
značilne niti za fluvialni niti za kraški geomorfni sistem, pač pa so rezultat součinkovanja
obeh (Stepišnik, 2011). Najznačilnejša taka oblika je slepa dolina, takšen kras pa se imenuje
ponorni kras.
Drug tip kontaktnega krasa je izvirni kontaktni kras (Mihevc, 1991). Ta se oblikuje na bližini
stika kraškega in nekraškega reliefa, kjer je gladina talne vode blizu površja, in vode zaradi
hidravličnega gradienta, ki je usmerjen iz krasa, iztekajo iz kraškega na nekraški relief
(Stepišnik, 2011). Značilna oblika za ta stik je zatrepna dolina, ki je odprta navzdol po
vodotoku (Gams, 2004, str. 185) in zaprta navzgor z zatrepom pod katerim je izvir. Zato
takšno površje, ki je značilno samo za tak stik, imenujemo izvirni kras. Oba zgornja tipa sta
značilna za hidrološko aktivni stik kraške in nekraške podlage (Stepišnik, 2011). Poznamo pa
tudi primere kontaktnega krasa na stiku kamnin, kjer kraške kamnine kot posledica tega stika
ne delujejo kraško (Sauro v Stepišnik 2011). Tako območje v slovenski geografski literaturi
tradicionalno imenujejo fluviokras.
V svetovni in slovenski literaturi je kontaktni kras torej največkrat obravnavan kot stik
nekarbonatnih (nekraških) in karbonatnih (kraških) kamnin (Gostinčar, 2008). Gostinčar
pojmuje to kot ožji pomen besede kontaktni kras, saj ta v širšem pomeni tudi stik dveh
različnih karbonatnih kamnin (apnenec in dolomit), ki zaradi razlike v kemični sestavi,
poroznosti in razpokanosti, zakrasevata drugače in tvorita stik dveh različnih površij. Po tej
tipologiji je kontaktni kras lahko stratigrafski, tektonski ali sedimentni (Sauro, 2001). Obstaja
torej tudi kontaktni kras znotraj karbonatnih kamnin, ki pa ga avtorji (Mihevc, 1991; Gams,
2003; Ford, Williams, 2007) omenjajo zgolj kot možno obliko kontaktnega krasa (Gostinčar,
2004).
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Reliefne oblike kontaktnega krasa so torej odvisne predvsem od alohtonega dotoka,
hidravlične prevodnosti krasa, hidravličnega gradienta krasa, načina vtok (bočni ali navpični)
v kras ter časa (Ford, Williams, 2007). Gre torej za tri različne vrste dejavnikov. Dejavniki
fluvialnega reliefa, dejavniki strukture oz. oblike kontakta in lastnosti kraškega prevodnega
sistema (Mihevc, 1991).
Večino teh dejavnikov je neposredno zelo težko meriti ali ovrednotiti, zato s posrednim
preučevanjem ali geomorfometrično analizo izbranih morfometričnih oblik lahko določimo
njihov prostorski in časovni razpored ter vpliv na geomorfologijo površja.
Na preučevanem območju se med večjimi oblikami kontaktnega krasa pojavljajo zatrepna
dolina in slepe doline, znotraj sistemov ene od teh oblik pa aluvialne vrtače, ponori, izviri in
ponorne jame.

3.1 Izbrani primer tipičnega kraškega površja – Moravški šahen
Za namene primerjave oblik kontaktnega krasa med seboj in s tipičnim kraškim površjem smo
za namene diplomskega dela preučili in kartirali Moravski šahen. To območje se nahaja med
slepo dolino Mižuk na severozahodu, slepo dolino Velikega Mošenika na jugu ter vasjo
Morava na vzhodu. Gre za 2,2 km2 veliko območje, ki je nastalo na jurskih apnencih. Ravnik
se je oblikoval na nadmorski višini med 540 in 550 metri.
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Karta 6: Topografska karta Moravškega šahna. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Državna topografska karta
1 : 25.000, DMV 12,5 m, GURS.

Površje ravnika je razgibano zaradi vrtač, na zahodnem robu pa se strmo spusti v slepo dolino
Mižuk ter na jugu s prepadno steno v slepo dolino Velikega Mošenika. Apnenci na tem delu
Kočevskoreškega ravnika so močno zakraseli, na kar nakazuje kar okoli 170 vrtač na
zamejenem območju, kar znese približno 77 vrtač na kvadratni kilometer. Globina vrtač je
običajno od 5 do10 metrov, njihov premer pa variira od 15 do 50 metrov. Na jurskih apnencih
ni tekočih ali stoječih voda, je pa na severnem delu šahna Brezno pri Mižuku, ki je dolgo 20
metrov, globoko pa 17 metrov.
Preperelina je na površju šahna nesklenjena in plitka, saj jo na gosto prekinjajo apnenčeve
škraplje. Voda se očitno pretaka kraško, torej vertikalno skozi poklinski vodonosnik, saj na
površju ni mogoče najti dokazov daljšega zastajanja vode, vododržnih sedimentov ali suhih
strug.

3.2 Zatrepene doline
3.2.1 Teorije nastanka zatrepnih dolin
Ford in Williams (2007) podajata definicijo, da zatrepne doline nastajajo na mestih, kjer izviri
pritekajo iz večje planote in lahko zadenjska erozija oblikuje amfiteatru podobno zatrepno
17

dolino. Izviri se lahko zajedajo v planoto zaradi gravitacijskega izpodjedanja pobočij ali
zaradi neenakomernega podiranja jamskih stropov nad podzemnim tokom vode. Tako se
udorne depresije na koncu združijo in tvorijo sosesko z izvirom na koncu doline.
Hugget (2007) se pri svoji opredelitvi v veliki meri opira na definicijo Forda in Williamsa
(2007), s pomembno razliko, da dopušča možnost, da so nekatere zatrepne doline v sedanji
fazi razvoja brez hidrološke aktivnosti. Po njegovem mnenju naj bi zatrepne doline nastajale
predvsem na visokih kraških planotah in goratih območjih.
V slovenski kraški terminologiji je zapisana naslednja definicija zatrepnih dolin: »dolina na
krasu, ki se na zgornjem koncu, često ob izviru potoka, slepo konča s strmim zaključkom«
(Gams, Kunaver, Radinja, 1973, str. 27).
V svoji študiji geomorfoloških značilnosti zatrepnih dolin na Planinskem polju daje Šušteršič
(1977) večji poudarek geološki strukturi. Modele oblikovanosti zatrepov pojasni tudi s
stališča vodilne tektonike. Pojasni posredno povezavo med razvrstitvijo zatrepov in idrijsko
tektoniko, ki določa smeri jamskih rovov v zaledju, ter neposredno povezavo z narivom
dolomita Planinske gore na apnenčasto podlago. Zatrepi naj bi tako nastajali povsod, kjer je
umikanje pobočij nad kraškim izvirom hitrejše od umikanja pobočij v okolici. Zatrepe tako
opredeli kot podorne tvorbe, ki nastanejo kot posledica neuravnoteženega delovanja dveh
dejavnikov. Prvi dejavnik so erozijske in transportne zmožnosti vodotoka, drugi pa zasipanje
dna korita iz izvira s sedimenti. Pri nadaljnji analizi zatrepov na Planinskem polju se
koncentrira tudi na faktorje, ki vplivajo na razmerje med dvema dejavnikoma. Če prevladuje
prvi dejavnik, tj. erozijske in transportne zmožnosti vodotoka, naj bi se zatrep večal in
zadenjsko umikal, pri tem pa je potrebno upoštevati skupni pretok vode skozi izvir, časovno
stalnost in razporejenost tega pretoka, njegovo zgoščenost, strmec površinskega toka ter
možnost nizvodnega odvajanja odnesenega materiala. Če pa prevladuje drugi dejavnik,
zasipavanje korita iz izvira s sedimenti, pa se rast zatrepne doline ustavi in lahko rečemo, da
je zatrep hidrološko zamrl. Faktorji, ki jih moramo upoštevati pri tem, pa so površina in
naklon pobočij, mehanske lastnosti pobočij, način njihovega spodkopavanja in preperevanja,
zunanji izvor materiala in morebitno osušitev zatrepa. Zato Šušteršič pravi: »Zatrep je masni
deficit, nastal zaradi mehanske nestabilnosti, ki jo v svoji neposredni okolici sprošča
tamkajšnji kraški izvir« (Šušteršič, 1977, str. 6).
Andrej Kranjc v Enciklopediji Slovenije (2001) navaja, da se zatrepna dolina ob prehodu
vodotoka na nepropustne kamnine praviloma nadaljuje z običajno rečno dolino. Predvideva
tudi vzročno posledično povezavo med močjo vodotoka in samo dolžino zatrepne doline, saj
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naj bi močnejši kraški izviri izoblikovali izrazitejše in daljše zatrepe. Prav tako naj bi se v
zaledjih zatrepnih dolin zaradi plitvosti podzemnega toka oblikovale udornice.
Gams (2004) teorijo dopolni z dodatnimi procesi, predvsem s krušenjem kamenja v steni kot
posledica zmrzalnega preperevanja, kar je proces odmikanja stene in daljšanja samega
zatrepa. Odkruške zmrzalnega preperevanja naj bi korozija tekoče vode in biokorozija
raztopili, kar pojasni to, da jih nižje v strugi ni več mogoče najti. Zaradi tega naj bi se
zatrepne doline podaljševale z večjo hitrostjo v hladnih pleistocenskih obdobjih, ko je bilo
zaradi nižjih temperatur zmrzalno preperevanje močno povečano. Gams teoriji doda še nekaj
procesov in lastnosti, ki vplivajo na dolžino in nastanek zatrepov. Gre za starost, litološke
lastnosti, prevotljenost ter oblikovanost jamskih sistemov v zaledju zatrepne doline.

3.3 Zatrepna dolina Kočevske Reke
3.3.1 Lokacija
Zatrepna dolina se je izoblikovala na Kočevskoreškem ravniku, na mestu kjer se ta približa
vzhodnim pobočjem Goteniške gore na zahodu, in fluvialnemu hribovju med Borovcem in
Kočevsko Reko na jugu. Zatrep poteka v smeri 240°.
Geološke značilnosti
Zatrepna dolina je nastala v triasnih dolomitih, ki v skrajnem zgornjem delu zatrepa preidejo v
jurske apnence. Na izhodu iz zatrepa pa najdemo aluvialne nanose potoka.

3.3.2 Hidrološke značilnosti
V zatrepni dolini izvira Kočevska reka oz. Reški potok, za tem se glavnemu izviru v smeri
toka na levi strani pridruži še en pritok. Na skrajni zahodni strani zatrepa pa od glavnega toka
ločen z aluvialnimi nanosom priteče še en levi pritok, ki pa je vodnat le ob višjih vodostajih in
teče ob obodu zatrepa v akumulacijo. Aluvialni nanos, ki ga loči od glavnega toka, je
močvirnat. Sama akumulacija Može, ki je na vodotoku od leta 1977, sega s svojim skrajnim
severovzhodnim delom v samo ustje zatrepa. Lokacija samega glavnega izvira v strugi variira,
odvisno od vodostaja v kraškem vodonosniku. Ob najvišjem vodostaju je izvir najbližje koncu
zatrepa in melišču pod njim, ob nižjih vodostajih kraškega vodonosnika pa je bližje ustju
zatrepa in akumulacijskemu jezeru. Akumulacija Može ima še en občasni pritok na skrajnem
severu oz. zahodno od zatrepa. Gre za občasni vodotok po erozijskem jarku, ki lahko izvira
tudi na višini 553 metrov. Erozijski jarek je dolg približno 590 metrov in večinoma poteka v
smeri JV (proti akumulaciji), le prvih 40 metrov od najvišje točke teče v smeri JZ.

19

Slika 4: Izvir v zatrepu Kočevske reke. Avtor: M. Kolarič, 2013.

3.3.3 Morfografske in morfometrične značilnosti
Dolžina zatrepne doline med vrhom in iztekom je 290 metrov. Širina dna zatrepa je večino
njegove dolžine okoli 100 metrov. Površina dna zatrepa je okoli 230 arov, obseg pa znaša
skoraj 700 metrov. Glavni izvir je na nadmorski višini 520 metrov, najvišja točka zatrepa nad
njim pa na nadmorski višini 580 metrov. Obod zatrepa variira na nadmorskih višinah od 550
do 580 metrov. Melišče se dviga približno 30 m višje nad izvir. Glavni pritok na desni strani
(ki je na kartah DTK 1: 25000 označen kot glavni izvir) izvira na nadmorski višini 530
metrov, prvi levi pritok pa na 518 metrov. V smeri izteka zatrepa se ravno dno zniža na
približno 515 metrov nadmorske višine, kar je tudi višina akumulacije Može. V smeri
vodnega toka do akumulacije se je potok v svojo naplavino vrezal do največ enega metra.
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Karta 7: Geomorfološka karta zatrepa Kočevske Reke.Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Temeljni topografski
načrt 1 : 5000, GURS.

Iz geomorfološke karte je razvidna relativno pravilna oblika zatrepa in nad kamnolomom
znižano površje dveh udornic, med kopastimi vrhovi. Ledinsko ime teh udornic je Trikot. Gre
verjetno za nekdanje jame, ki so prevajale vodo, ki danes teče nižje v vodonosniku, saj sta
udornici usmerjeni v smeri današnjega izvora. Ti jamski dvorani pa je zniževanje
apnenčastega površja s korozijo danes spravilo na površje. Žal pa v bližnjem zaledju ni
odkritih večjih jamskih sistemov, ki bi lahko dodatno podprli takšno teorijo nastanka zatrepa.
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Svoj del k oblikovanju zatrepa je prispevalo pospešeno zmrzalno preperevanje v pleistocenu
in korozija odkrušenega dolomita iz stene. Zatrep nima razvitega ostenja, kar nakazuje na
relativno majhnost pretoka, nad izvirom je moč najti posamezne skale in kamenje, ki
oblikujejo nekakšno melišče, ki pa je vsaj delno antropogenega izvora, saj neposredno pod
naravnim vrhom oboda zatrepa poteka cesta, nad njo pa se nahaja kamnolom. Dejstvo je tudi,
da se slepa dolina ni izoblikovala na prelomni coni, kar zopet potrjuje večjo verjetnost teorije
nastanka zaradi nizkega jamskega sistema pod površjem, ki je z zniževanjem površja prišel na
površje

v

obliki

udornic

in

kasneje

izoblikovanega

zatrepa.

Slika 5: Ustje zatrepa Kočevske reke. Avtor: M. Kolarič, 2013.

Zatrep je hidrološko aktiven, torej se počasi podaljšuje, kar nakazuje dejstvo, da prevladuje
dejavnik erozijske in transportne moči vodotoka nad dejavnikom zasipavanja korita s
sedimenti. V strugi, razen v nekaj metrih po izviru in pri dveh manjših pritoki, namreč ni
večjih kosov kamenja ali drugih ostankov, saj ostenje gradita apnenec in dolomit, ki ju
korozija sproti raztaplja vodotok pa odnaša nizvodno.
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Karta 8: Digitalni model reliefa zatrepa Kočevske Reke. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Temeljni
topografski načrt 1 : 5000, DMV 12,5 m, GURS.

3.4 Slepe doline
3.5 Teorije nastanka slepih dolin
Slepe doline so geomorfološke oblike na ponornem kontaktnem krasu. Mihevc (1991, str. 21)
navaja: »da je za ponorni kontaktni kras značilen stik površinske in podzemne rečne mreže.
Za procese na kontaktu so pomembne osnovne značilnosti površinskega toka ter toka v
kraških prevodnikih. Vodni tok je osnovni morfološki dejavnik, v reliefu ustvarja višinske
razlike, ki lahko povzročijo tudi ploskovne denudacijske procese. Fluvialni tok na površju in
tok v podzemlju sta izoblikovala na kontaktnih področjih svojevrsten hidrografski sistem ter
svojevrstno rečno mrežo«.

3.5.1 Hidrološki pogoji nastanka slepih dolin
Za nastanek slepih dolin je po Mihevcu (1991) glavni pogoj, poleg geologije (apnenec ali
dolomit kot matična podlaga, ter stik le te z vododržno kamnino), kombinacija površinskega
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in podzemnega vodnega toka. Vodne tokove s to značilnostjo (vsaj en del toka pod površjem)
imenujemo ponikalnice.

3.5.2 Značilnosti površinskega toka ponikalnic
Mihevc (1991) navaja tri glavne lastnosti površinskega toka ponikalnic, ki so večinoma zelo
podobne lastnostim ostalih površinskih tekočih voda, to so fluvialni tok, površinski rečni
sistem in površinska rečna mreža.
Fluvialni tok
»Reke so vodne mase, ki se gibljejo po strugi – žlebu, vrezanem v tla« (Mihevc, 1991, str.
12). Po Mihevcu (1991) poznamo dva načina nastanka rek, prvi z združevanjem padavinske
vode, ki se ploskovno premika po površju, drugi pa ko se voda izceja iz prepereline, skozi
katero je tekla kot talna voda. Prav zaradi združevanja vode v prve majhne curke omogoča
prvo linearno korozijo in vrezovanje korit kot posledica skupnega mehanskega efekta
združenih curkov. Vzporedno s temi prvimi koriti nastajajo pobočja, ki vpadajo proti njemu,
prevladujoči pa postane tisti curek, ki se je zaradi kateregakoli vzroka vrezal najhitreje. Tako
priteguje vase nove pritoke, ki se praviloma orientirajo pravokotno nanj in tvorijo drenažno
mrežo. Mihevc meni(1991), da se z združevanjem teh manjših curkov v večje tokovi same
fizikalne lastnosti vodnega toka spremenijo. Gre za povečanje erozijske in transportne moči
kot posledice povečane potencialne energije vode, ki je odvisna od mase (m) in višinske
razlike (h) oz. kinetične energije.
EI = m X h
Kinetično energijo vodotoka pa opisuje formula:
EK = m X v2/2
Hitrost vode pa je pri tem odvisna od padca. Označuje jo obrazec (Mihevc, 1991):
V = V 2gh
(V= hitrost, g = težnostni pospešek, h = sprememba višine)
Mihevc (1991), pravi, da se poleg energije vodnega toka z naraščanjem količine vode v strugi
izboljša tudi hidravlični radius, ki je razmerje med presekom kanala in obodom kanala, ki je v
stiku z vodo. Idealni kanal, oz. tisti z najboljšim razmerjem, je polkrožni, saj tam najmanjša
površina vodnega toka prihaja v stik s kanalom, kar povzroča trenje med površinama vode in
kanala, s tem pa pojav turbolentnega toka. Turbolentni tok pomeni porabljanje kinetične
energije, torej manj energije za erozijo in transport tovora. Za večino površinskih tokov velja
pravilo, da se pretok nizvodno povečuje, kar pomeni da naraščanje količine vode izboljša
hidravlične lastnosti, kar v praksi predstavlja, da lahko vodotok enako količino tovora prenaša
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pri manjšem padcu. Pri ponikalnicah, tj. površinskih tokovih, ki izgubljajo vodo v kras pa to
ne velja vedno. Mihevc meni, da lahko tak tok vodo izgublja na različne načine. Lahko gre za
filtriranje skozi naplavino, izgubljanje v majhne kanale v skalni podlagi ali ponikanje v
ponore, ki so sposobni odvesti celotno količino vode iz vodotoka. Odvisno od načina
izgubljanja vode v kras se spreminjajo tudi energijske lastnosti vodotoka, sposobnost erozije
in transporta.
Mihevc navaja naslednje spremembe lastnosti pri različnih načinih izgubljanja vode v kras.
Pri počasnem izgubljanju vode v strugi gre za zmanjšanje erozijske in transportne moči, kar
pomeni sedimentacijo pri enakem strmcu. V naravi to izgubljanje ne kaže velikega upada pri
transportu snovi, saj ga kompenzira dejstvo, da se večji del transportiranega prenaša samo ob
visokih vodah, medtem ko te male izgube vode v strugi nimajo takšnega pomena. Zaradi
zapolnjenih kapacitet ponorov in ponornih con prihaja ob visokih vodah in velikem transportu
ob njih do zastajanja in poplavljanja ter sedimentacije plavja.
Pri enem samem ponoru, ki prevaja tudi visoke vode, se transportna sposobnost vode prenese
tudi v podzemni tok, kamor voda odnaša tudi plavje. Zaradi posebnosti apnencev, kjer je
dotok pobočnega gradiva v strugo manjši, večja pa je drobljivost in obraba proda med
transportom, se lahko transportna moč takšnih ponikalnic v podzemlju, po Mihevcu (1991),
še poveča.

3.5.3 Površinski rečni sistem
Rečni sistem tvori reka s svojimi pritoki. V rečnem sistemu posamezni pritoki v različnih
časovnih presledkih dodajajo vodo in plavje. V razvoju težijo rečni sistemi k čim
učinkovitejšemu odvodnjavanju nekega ozemlja oz. porečja.
Značilnosti nekega rečnega sistema je mogoče prikazati na več načinov, prevladuje pa delitev
posameznih vodotokov in pritokov na rede. V slovenski geografski literaturi je najpogosteje
uporabljena Strahlerjeva klasifikacija, po kateri dva vodotoka enakega nižjega reda tvorita tok
višjega reda. Tako je vodotok brez pritokov klasificiran kot vodotok prvega reda, dva takšna
vodotoka pa tvorita vodotok drugega reda.
Mihevc (1991) v svoji analizi izbranih slovenskih ponikalnic ugotavlja, da razen redkih izjem,
ne presegajo 4. reda. »To nam kaže na dezintegriranost rečne mreže, ki je posledica ozkih
pasov nekarbonatnih kamnin v stiku s krasom ter dobro razvite prevodnosti krasa.
Da bi nastali vodotoki višjega reda torej potrebujemo relativno veliko in predvsem sklenjeno
fluvialno površje. Podolgovata kontaktna površja, ki so povrh vsega še relativno majhna, kot
je naše preučevano območje pa imajo praviloma ponikalnice nižjega reda« (Mihevc, 1991).
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3.5.4 Rečna mreža
Rečna mreža je prostorska razporeditev rečnega sistema in vanjo so vključene vse reke, ki
drenirajo neko ozemlje. Rečne mreže ponornic se lahko med seboj zelo razlikujejo, predvsem
zaradi razlik v razvoju ion različnosti kontakta. Po oblikovanosti jih delimo v več različnih
tipov. Klasifikacijo, ki upošteva obliko spleta rečne mreže, povzemamo po V. C. Millerju
(CV: D. Dukič, 1984, str. 99), prav tako pa je to klasifikacijo povzel Mihevc v svojem delu.
Prva možna oblika rečne mreže je dendritična, ki ima tokove podobne koreninastemu spletu.
Takšna rečna mreža se lahko razvije na površju, kjer prevladujejo fluviodenudacijski procesi
nad strukturo in tektoniko. Rečna mreža, ki je pravokotnega, diagonalnega ali celo
rešetkastega tipa, izraža močno navezanost toka na preme, pod različnimi koti se sekajoče
strukturne linije. Za vode, ki se stekajo z okroglastih vzpetin, je značilen radialni tip rečne
mreže. V aridnih predelih, kjer prevladuje centripetalno odtekanje pa je značilen centripetalen
tip.
Za rečne mreže ponikalnic Mihevc (1991) sklepa, da kažejo v grobem značilnosti radialnih
rečnih mrež v smislu raztekanja, vendar pa obstajajo pomembne razlike v drobnem. Pri večjih
ponikalnicah je moč opaziti veliko odvisnost od strukture, saj tvorijo predvsem pravokotne
rečne mreže, kjer glavni deli rek potekajo v dinarski smeri, pritoki pa prečno nanjo. Prav tako
se stik z nekraškimi kamninami oblikuje v dinarski smeri. Če je moč razpoznati dendritični
del rečne mreže to pomeni, da v porečju ponikalnice fluvialni in denudacijski procesi
prevladujejo nad vplivom strukture. Po Mihevcu (1991) »poleg gradientov v krasu ter
posledično tudi na fluvialnem delu porečja, pa je za oblikovanost mreže pomemben tudi
razvoj kontaktnega krasa. Značilni pri tem so zadnji pritoki, preden ponikalnica priteče na
kras«. Tu je imel Mihvec v mislih predvsem na pogostost pritokov, ki tečejo prav po
litološkem kontaktu, zaradi česar so njihove doline nesimetrične, kot posledica različne
odpornosti kamnin, ter del leta tudi suhe.

3.5.5 Kraško pretakanje vode

3.5.5.1 Nastanek kraških kanalov
Voda se lahko skozi kamnino giblje na več načinov. Prvi je posledica primarne poroznosti
kamnine in povzroča, da se lahko voda premika med zrni kamnine. Pri tem veljajo fizikalni
zakoni kapilarnosti (Gams, 2004, Mihevc, 1991). To v glavnem velja za nekraške kamnine, za
kras pa je pomembna sekundarna poroznost. Njenemu nastanku botrujejo diagenetske in
kasneje tektonske spremembe (Mihevc, 1991). Za glavni kraški kamnini pri nas, apnenec in
dolomit, velja tudi, da se zaradi topnosti kamnine sekundarna poroznost povečuje. Voda lahko
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teče le skozi tiste pore, ki so dovolj velike in povezane med seboj. Pri več povezanih porah se
voda pretaka po tistih, katerih lastnosti so najprimernejše, kar povzroči povečan pretok in
korozijo v njih.
Ko doseže premer kanala med 5 in 15 mm in dovoljšnjo hitrost, preide običajni laminarni tok
v turbolentnega (Ford, Williams, 1989). Laminarni tok je tok, ki ga tvorijo vzporedno tekoče
plasti vode v inicalnih kanalih. Trenje v takšnem toku je zreducirano na minimum, tok je
najhitrejši na sredini kanala, zaradi trenja pa se zmanjša ob stenah. Pri laminarnem toku je
najmanjša korozija, saj se voda ob stenah kanala hitro korozijsko zasiči in se ne meša z vodo
v sredini kanala. Tako voda ne izkoristi svojega potenciala za korozijo kamnine (Ford,
Williams, 1989).
Turbolentni tok pa je sestavljen iz vrtincev, ki pomenijo konstanto spremembo hitrosti in
smeri vodnega toka. Voda se konstantno meša in tako je učinek korozije močno povečan, kar
botruje pospešenemu širjenju kanalov.
Pri preučevanju kontaktnega ponornega krasa so že prisotni izdelani in povezani kanali, ki
prevajajo vodo v turbolentnem režimu, poleg vode pa ti kanali prevajajo tudi naplavino, ki jo
alohtoni vodni tok prinaša v kras (Mihevc, 1991).
Po Fordu in Ewersu (1978) se kanali, v katerih prevlada turbolentni tok, v osnovi drže
inicialnih ploskev. Jamski sistemi pa težijo k višji stopnji prevajanja oz. k stanju idealnih jam
na nivoju vodne gladine. Zato pride do tega, da si vodni tok prilagaja in spreminja oblike
kanalov, s tem pa tudi mrežo kanalov. Prilagoditve mreže kanalov so vrezovanje, obtok in
parageneza. Posebej obtok, ki je nenaden nezvezen dogodek pretočitve v nov kanal, ima
velike posledice za razvoj površinskega reliefa. Še posebej če se obtok zgodi takoj za
ponorom, saj takrat na površju pusti fosilne oblike, ki se na krasu dobro ohranijo. To so
uravnave, suhe doline, v podzemlju pa rovi na različnih višinah (Mihevc, 1991). V naših
jamah pogoste zapolnitve z grobimi sedimenti ter parageneza. Po Mihevcu gre za zasipavanje
spodnjih delov jam, pri tem pa se vsa korozijska sposobnost vode usmeri v strop in stene, ter s
tem v dvigovanje jamskega stropa v prečnem prerezu površja.
Poleg takšnega načina pretakanja vode, ki je značilen za ponore in dostopne jame, pa se del
vode prevaja tudi skozi številne manjše kanale, ki so »nekdanji, v razvoju predvsem z
obtokom obglavljeni in zaostali kanali ali pa zametki ugodnejših podzemnih povezav«
(Mihevc, 1991). Ti prevajajo padavinsko vodo s površja pa tudi izcedno vodo iz naplavin ter
poplavne vode. Bonnacci (1987) je pri primerjavi deleža vse vode, ki je prevajajo glavni in
stranski kanali (hitri tok skozi kraške prevodnike in počasni difuzni tok skozi manjše kanale)
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ugotovil, da je volumen glavnih kanalov le okoli 1/30 celotne kraške mase. Sistem glavnih
kanalov pa prevaja približno 80 % vse vode.
Mihevc kot glavni razlog za razporeditev in gostoto razpok na krasu navaja tektonsko
pretrtost in kemijski proces korozije, saj je ta močno vezan prav na inicialne kanale kot
posledice pretrtosti.

3.5.5.2 Vodni tok v podzemlju
Voda se lahko v podzemlju pretaka bodisi s prosto gladini ali pogosteje po popolnoma zalitih
kanalih, kar vključuje tudi občasno gibanje vode navzgor zaradi razlike v pritiskih (Gams,
2004). Gibanje tega toka hidrotehniki opisujejo z Bernoullijevo enačbo, ki je enačba bilance
energije, enačbo za določanje pretoka ter enačbo za odrejanje izgube energije vzdolž toka
(Mihevc, 1991).
Bernoullijeva enačba nam pove, da je razmerje med tlakom, hitrostjo in višino v toku
konstantno. V zaprtem kanalu, v zoženem delu, pri konstantnem pretoku naraste hitrost,
pritisk pa pade (Mihevc, 1991). To botruje temu, da so pritiski v zoženih delih jam lahko zelo
nizki, kljub morebitni veliki globini (Kranjc, 1989). V teh ožinah zato ni sedimentacije,
obstaja pa velika verjetnost velike korozije in erozije kamnin (Mihevc, 1991).
Linijske izgube energije nastanejo kot posledica trenja vodnega toka s stenami kanala, po
navadi so proporcionalne dolžini toka in hrapavosti sten kanala (Mihevc, 1991).
Posledice zgornjih zakonitosti so pomembne za razumevanje maksimiranosti požiralne
sposobnosti ponorov in naplavljanja nad njimi. Maksimiranost ponorov je dokaj stalna
kapaciteta poniranja (Gams, 2004). To pomeni, da če po strugi pred ponorom prihaja večja
količina vode, le ta zaostaja in poplavlja. Mihevc navaja, da je: »kapaciteta odvisna od celotne
sposobnosti prevajanja vode skozi kraško podzemlje, te pa je rezultat oblikovanosti
podzemnih kanalov ter ne samo gradienta med višino ponora in izvira« (Mihevc, 1991).
Palmer (1991) navaja, da se dimenzija kanala ter s tem njegova prevodnost, spreminja tako,
da predvsem glavni kanali postajajo vedno bolj prevodni. Vendar pa so kljub temu v primeru
visokih vod hudourniških ponikalnic, poplave nad ponori prej pravilo kot izjema.

3.6 SEDIMENTI KONTAKTNEGA KRASA
3.6.1 Izvor fluvialnih nekarbonatnih sedimentov
Mihevc (1991) navaja, da lahko na našem kraškem svetu govorimo o različnih vrstah
fluvialnih sedimentov. Prvi so sedimenti, ki jih najdemo v skalnih žepih ali celo na večjih
razprostrtih površinah, a vendar z današnjo oblikovanostjo reliefa nimajo nobene zveze. Po
navadi je nedoločljiv tudi njihov pomen na oblikovanje reliefa. Primeri tega so silikatni prodi
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v Alpah in Krasu (Radinja, 1972, Gospodarič, 1974) ali kremenovi peski na Dolenjskem in
Beli krajini (Habič, 1988, Radinja, 1985).
Druga vrsta sedimentov so fluvialni sedimenti, katerih je moč določiti poreklo, so navezani na
specifično kraško reliefno obliko. Gre za sedimente v slepih in suhih dolinah, jamah ter
naplavine na ravnikih in kraških poljih. Pogosto je mogoče določiti tudi natančne pogoje
njihovega nastanka. Tretja vrsta pa so recentni sedimenti, ki jih na kras še vedno prinašajo
alohtoni tokovi, lahko pa jim je slediti tudi v podzemlje (Kranjc, 1985). Sedimentacija je
rezultat med dotokom plavja v vodotok in prevodnostjo kraškega vodonosnika. Mihevc
(1991) dodaja, da so številne recentne oblike akumulacije ali erozije sedimentov posledica
antropogenih dejavnosti (odkopi, zasipanja, …).

Slika 6: Nekarbonatna naplavina v dolini Mižuk. Avtor: M. Kolarič, 2013.

3.6.2 Naplavine in vododržnost krasa
Ena od glavnih značilnosti krasa je raztapljanje kamnine in odtekanje le te v raztopini (Gams
2004, Mihevc 1991), fluvialni sedimenti pa so netopni in kot taki motnja v razvoju krasa.
Nanj vplivajo na več načinov: spreminjajo režim pretoka, povečujejo erozijo, lahko
pospešujejo ali zavirajo korozijo matične kamnine in tvorijo geomorfne oblike na površju.
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Pogosto se navaja (Roglič 1957, Melik 1952), da so naplavine alohtonih vodotokov osnovni
pogoj za vododržnost krasa, torej za površinske vodotoke na krasu, vendar Mihevc (1991)
opozarja, da se kraški način pretakanja ohranja tudi pod naplavino, o čemer pričajo številni
grezi in sufozijski pojavi v njej. »Debele plasti naplavine lahko duše odtok vode v kras,
preprečiti pa ga ne morejo« (Mihevc, 1991). Poseben primer tega je potok Mošenik, katerega
lastnosti bom predstavil v poglavju 4.2 Slepa dolina Mošenik. Poleg tega so pogosti primeri
ohranjanja kraškega pretakanja pod aluvialnimi nanosi grezi in aluvialne vrtače na robovih
naplavnih ravnic, kjer je naplavina tanjša.

3.7 Nastanek slepe doline
Slepo dolino Gams (Slepe doline v Sloveniji) opredeli kot sestavljeno kraško obliko, ki se
pojavlja na prehodu površinskega hidrografskega omrežja v kraškega, podzemeljskega. Slepo
dolino pojmuje kot predhodno stopnjo v razvoju kraškega polja ali katerekoli druge oblike
ravnikov na sploh. Naplavine, ki prekrivajo kraška polja in so neporpustne, podaljšajo
površinski vodni tok do svojega roba, kjer za to pride do povečane korozije. Vendar tej trditvi
nasprotuje kar sam, saj se je na več kraških poljih naplavina pokazala za vodoprepustno
(Gams, 1959). Po Melikovih ugotovitvah izvira (A. Melik, 1955) naplavina v slovenskih
kraških poljih in večini slepih dolin iz pleistocena, ko je bilo prisotno povečano delovanje
denudacijskih procesov. Akumulacija tega klastičnega gradiva za Melika pomeni fluvialno
interferenco v razvoju kraške kotanje in predstavljanja vodnega pretakanja s površja v kraško
notranjost, ki se je pričelo s toplejšimi neogenimi klimatskimi pogoji. Gams v nasprotje tej
Melikovi trditvi navaja trditve v zvezi s študijo Lužiških izvirov v Srbiji, da je vertikalno
pretakanje nastopilo s pleistocenom, ko vodotoki niso več plavili obilo rdeče prsti (Milič v
Gams, 1962).

3.7.1 Vpliv naplavin na povečano robno in talno korozijo
Po Mihevcu (1991) lahko pod pojmom intenzivnost korozije razumemo dve stvari. Prva je
osnovni pomen te besedne zveze, ki predstavlja kemijski proces raztapljanja apnenca in je
odvisen od kemijskih lastnosti kamnine ter vode. Druga pa je celotna korozija na nekem
območju, kot jo razumemo pri geomorfološkem preučevanju. Intenzivnost te korozije na
določenem območju je mogoče določiti (do neke mere natančno) s pomočjo količine iz
porečja odnesenih raztopljenih karbonatov, s pomočjo merjenja aktualnega korozijskega
zniževanja na izbranih merilnih točkah ali pa s pomočjo posrednih metod, med katerimi
prevladuje primerjava reliefnih oblik (Mihevc, 1991).
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Naplavine na krasu imajo svoj vpliv na intenzivnost ter predvsem na usmerjenost korozije na
več načinov. Prvi vpliv je posledica samega dejstva naplavljanja iz vododržnih kamnin na
kras, kar pomeni, da vstopa v sam korozijski proces večja količina vode, kot bi prišla samo s
padavinami. Kar pomeni, da je večja tudi količina odnesenih karbonatov pri vertikalnem
prenikanju vode, saj je le ta linearno povezana s pretokom (J. Kogovšek, 1986 v Mihevc,
1991).
Drugi vpliv, ki ga navaja več virov (Gams, 1965, W Dreybrodt, 1988, cv: Mihevc, 1991), je
retenzijska vloga naplavin, katere podlaga je dejstvo, da je za korozijo kot kemično reakcijo
med vodo in kamnino potreben določen čas, ki ga naplavine ustrezno podaljšajo ter tako
omogočijo višjo stopnjo nasičenosti vode, ki bi drugače prehitro odtekla skozi kras.
Podobno vlogo počasnega izcejanja vode ima epikraški vodonosnik (A. Mangin, 1973, cv:
Mihevc, 1991), ki nastane v vrhnjem, bolj razpokanem, delu vadozne cone. V oblikovanju
epikraškega vodonosnika na vrhu vadozne cone je P. Williams leta 1985 videl vzrok
oblikovanja vrtač in kraških depresijskih oblik. »Kjer gladina oblikuje v črpalni depresiji
podobno (drawn-down zone) obliko nad kanali, ki hitro prevajajo vodo navzdol, nastanejo
korozijske vrtače« (Mihevc, 1991).
Nad temi mesti močnega dotoka v kras se oblikujejo vodna telesa v obliki stožca, po
Williamsu t. i. recharge zone. Oblika in velikost teh stožcev je odvisna od vertikalnega in
bočnega prevodnostnega gradienta. Ti stožci točkovnega odtoka so še posebej izraziti pri
alogenih dotokih na kras.
Pri nenadnih povišanjih vodostaja naplavina zaradi svoje medzrnske poroznosti ni dovolj
učinkovita pri prevajanju vode, zato se površinski vodni tok usmeri po površju naplavine proti
robu naplavine, kjer odteka v kras. Dokaz za to so po Mihevcu naplavne oblike naplavin –
vršaji, ki so pogostejši kot horizontalne naplavne ravnice. Korozija se tako usmerja na robne
in končne dele vršaja naplavine, ob sama apnenčasta pobočja.
Veliko večja korozijska sposobnost prenikajoče vode iz naplavin je posledica biokorozijskega
efekta, saj voda teče skozi prsti, ki so se razvile na vršaju, ki omogočajo produkcijo
organskega CO2 (Mihevc, 1991).
Posledica retenzijske sposobnosti naplavin na krasu in biološko ojačane korozije se pozna na
hitrejšem korozijskem zniževanju površja pod naplavino. Po Williamsu (1985) je
oblikovanost samega živoskalnega dna odvisna predvsem od oblikovanosti in gostote
kanalov, ki odvajajo vodo v kras.
Na površju se spiranje v kras pod naplavino vidi po sufozijskih morfoloških oblikah. Gre
predvsem za aluvialne vrtače in greze. Proces je načeloma počasen, vendar ga lahko pospešijo
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velika nihanja podtalnice (B. Beck, 1984, cv: Mihevc, 1991), način pretakanja, močna deževja
in antropogeni posegi.
Po Mihevcu so te oblike kazalnik dinamike spiranja v kras in prostorske razporeditve
prevodnejših con. Najznačilnejši so nizi podolgovatih aluvialnih vrtač in grezov ob vznožju
pobočij slepih dolin, kjer predstavljajo najnižji del dna in mesto pretakanj poplavnih voda.

Slika 7: Ponor Malega Mošenika. Avtor: M. Kolarič, 2013.

S sufozijskimi oblikami je mogoče točno omejiti in locirati z naplavino prekrite apnence,
vendar ni mogoče iz njihove globine razbrati debelino same naplavine, saj je živoskalno dno
močno razčlenjeno (J.G.Newton 1984, cv: Mihevc, 1991). Dokaz tega so tudi razčlenjena dna
v fosilnih slepih dolinah, kjer je bila večina naplavine že odstranjena (Mihevc, 1991).
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4 SLEPE DOLINE PREUČEVANEGA OBMOČJA
Kot najštevilčnejše morfološke oblike kontaktnega krasa izbranega območja so se pokazale
slepe doline. V slovenski in mednarodni literaturi je večina slepih dolin Slovenije, kot
morfološka oblika kontaktnega krasa, dobro preučenih. Slepe doline Kočevskoreškega
kontakta pa so slabo zastopane iz preprostega razloga, ker ležijo na območju, ki je bilo po 2.
svetovni vojni zaradi strateško vojaških razlogov zaprto. Zato so ga obšli znani krasoslovci
(Melik, Gams), prvi pa se mu je resneje posvetil Andrej Mihevc.

4.1 SLEPA DOLINA MIŽUK
4.1.1 Lega slepe doline
Slepo dolino Mižuk, oz. Milžuk na nekaterih kartah, je Mihevc poimenoval tudi slepa doline
Kočevske Reke. Dolina leži približno 1,5 km južneje od naselja Novi Lazi in zahodno od
naselja Morava. Od jugozahoda se proti severu zajeda v Goteniški ravnik. Dolga je približno
550 metrov ter na svojem začetku 250 metrov široka. Nadmorska višina dna je na začetku na
480 metrih, pri ponorih pa 460 metrov. Kraški obod slepe doline, ki je vrezana v ravnik, je v
višini do 550 metrov.

4.1.2 Morfologija slepe doline
Slepa dolina je nastala na prelomu ob stiku jurskih apnencev, ki tvorijo Goteniški ravnik, ter
glinavcev in peščenjakov, ki tvorijo hribovje jugozahodno od ravnika. Stik kamnin poteka v
smeri SZ–JV, slepa dolina pa se je vrezala prečno na ta stik, najprej v smeri SZ in nato S.
Apnenčasta pobočja imajo na obeh straneh struge naklon do 40°, nad samim ponorom pa je
pobočje ponekod celo navpična stena. V tej steni je na različnih višinah ohranjenih več
spodmolov, ki še vedno odvajajo poplavne visoke vode, ki lahko dosežejo višine do 20
metrov nad ponorom (Mihevc, 1991). Krajši navpični odsek oboda doline je tudi na
vzhodnem delu doline in tudi ta stena je verjetno nastala nad požiralno jamo.
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Karta 9: Geomorfološka karta slepe doline Mižuk. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Temeljni topografski
načrt 1 : 5000, GURS.

Pobočja doline se na nadmorskih višinah okoli 550 metrov, v relativno ostrem pregibu,
zravnajo v kraški ravnik, katerega površje je prepredeno z vrtačami. Pobočja doline so
večinoma nerazčlenjena in enakomerno padajo proti terasam ali recentni strugi Mokrega
potoka. Opazna je razlika v strmosti pobočij med zahodnimi in vzhodnimi, kot je opazil že
Mihevc (1991), saj del vzhodnih pobočij sestavljajo dolomitizirani apnenci in dolomiti, zato
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so le ta strmejša od zahodnih. Preperelinska odeja na pobočjih je zaradi naklona tanka, v
spodnjem delu pobočij pa je nekaj pobočnega grušča. Na samem koncu slepe doline (SZ del)
je do višine 490 metrov mogoče najti zasip iz nekarbonatnega proda. Pobočje je prizorišče
aktivnih geomorfoloških procesov, predvsem polzenju in usajanju.

Slika 8: Pobočni procesi na nekarbonatnih kamninah v Mižuku. Avtor: M. Kolarič, 2013.
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V osrednjem delu slike je mogoče videti nekarbonatno pobočje, ki ga razjedajo pobočni
procesi.

Slika 9: Ponorna stena na koncu slepe doline Mižuk. Avtor: M. Kolarič, 2013.

Ob »ustju« je slepa dolina široka 250 metrov. Na tem mestu sta lepo opazni obe živoskalni
terasi, ki pa sta v celoti razviti le na levem, zahodnem bregu Mrzlega potoka. Prva leži na tem
začetnem delu slepe doline okrog 10 metrov nad strugo in je posebna zato, ker je vanjo
vrezana suha struga, ki je ob visokih vodostajih aktivna (Mihevc, 1991). Struga na terasi se
konča z aluvialnimi ponori. V osnovi živoskalno teraso prekriva do 1 meter visoka naplavina
proda in peska. Teraso od recentne struge loči ostra ježa, na drugi stran pa prehod v samo
apnenčasto pobočje slepe doline zakriva pobočni koluvialni material. Prava terasa se na
zahodni strani v osrednjem delu doline prekine in ji lahko ponovno sledimo šele v zadnjem
delu doline pred ponori. Na vzhodnem, desnem bregu, je terasa mestoma neizrazita in je
opazna le v začetnem delu doline.
Tam je v omenjeno teraso, 6 metrov nad recentno strugo, ponovno vrezana struga, ki očitno še
vedno občasno prevaja visoke vode. Ta deli teraso na dva dela, južni del je iz ravnega z
naplavinami prekritega in z grezi razčlenjenega površja, severni del pa je oblikovan v ozek
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greben. Med njima je ravnica po kateri vijugajo plitve struge, ki se končujejo z aluvialnimi
ponori (Mihevc, 1991).
Druga živoskalna terasa je v višini 20 metrov nad današnjo strugo. Razvita je v osrednjem
delu doline in še to le na levem, zahodnem bregu. Površje je živoskalno in razčlenjeno s
številnimi vrtačami, še posebej ob stiku terase in pobočij slepe doline. Tam je že Mihevc
zarisal niz ob pobočju razpotegnjenih vrtač, globokih do 10 metrov. Sama ježa terase proti
nižje ležeči terasi je nerazčlenjena in strma.

Slika 10: Prva terasa v slepi dolini Mižuk. Avtor: M. Kolarič, 2013.
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Slika 11: Prečni prerez slepe doline Mižuk. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Mihevc, 1991.

38

Na desnem bregu potoka je na nadmorski višini 500 metrov v pobočju slepe doline skalni
podor, ki bi lahko bil del nekdanjega ponora, preden se je potok vrezal globlje oz. prestavil
svojo strugo nižje v kras. Sprednji del podora bi lahko bil porušen jamski vhod jame, ki je
sedaj izven freatične cone voda, ki vtekajo v kras kakšnih 40 metrov nižje. Oblikovanost te
morfološke oblike spominja na udornico, ki je z zahodnim delom popolnoma odprta in se
pobočno spušča v recentno strugo Mokrega potoka.

Slika 12: Udornica s podrtim stropom v pobočju Mižuka. Avtor: M. Kolarič, 2013.

4.1.3 Sedimenti v slepi dolini
Recentni rečni transport in akumulacijo tvorijo kamnine permske starosti v obliki proda in
peska. Te naplavine prekrivajo živoskalno strugo potoka v skoraj celotni dolžini slepe doline,
zato je mogoče apnenčasto in dolomitno strugo videti le na nekaterih mestih v osrednjem
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delu, kjer je potok vrezal globljo in ožjo strugo med drugo teraso in obodom doline na drugi
strani, katere pretok ne omogoča akumulacije materiala. Poplavna ravnica potoka iz istega
permskega proda in peska je mestoma visoka do 6 metrov in široka 10 metrov na začetku
doline, ko je ujeta med ježe prve terase.

Slika 13: Nekarbonatne naplavine na naplavni ravnici Mokrega potoka. Avtor: M. Kolarič, 2013.
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Slika 14: Živoskalna apnenčasta struga v osrednjem delu Mižuka. Avtor: M. Kolarič, 2013.

Sedimenti, ki tvorijo obe terasi, so prav tako večinoma sestavljeni iz permskega proda in
peskov, vendar je tam prisotnih več glin in melja (Mihevc, 1991). V sami strugi potoka je
mogoče najti veliko apnencev in dolomitov različnih velikosti (skale, kamni itd.), kamor so
jih prinesli pobočni procesi ali pa so bili iztrgani iz živoskalne podlage. Za te kamnine je
značilna visoka stopnja korozijskega preoblikovanja in »anasomozni predsedimenti kanali«
(Mihevc, 1991).
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V začetnem delu struge, tik preden tok iz smeri J–S zavije v JV–SZ, ob kontaktu
permokarbonskih kamnin z apnencem, pa se je potok urezal do živoskalne podlage skrilavih
glinavcev.

Slika 15: Živoskalna struga v skrilavih glinavcih v Mižuku. Avtor: M. Kolarič, 2013.
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Karta 10: Digitalni model reliefa slepe doline Mižuk.Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Temeljni topografski
načrt 1 : 5000, DMV 12,5 m, GURS.

4.1.4 Jamski objekti v povezavi s slepo dolino
V zvezi z nastankom slepe doline Mižuk sta pomembna dva jamska objekta. Prvi je Veliki
Mižuk ali Milžnuk (Wetzensbach), drugi pa Mižuk II ali Mali Mižuk (Zapisnik jamarskih
društev).

4.1.4.1 Veliki Mižuk
Jama Veliki Mižuk ima svoj vhod približno 20 metrov nad aktivnim ponorom ob koncu slepe
doline in je na nadmorski višini 470 metrov. Po jamarskem zapisniku je očitno, da jama ob
visokih vodah še vedno deluje kot občasni ponor, saj je v njej mogoče najti recentne
naplavine (organske in anorganske).
Skupna dolžina izmerjenega dela jame je 164 metrov, globina pa 33 metrov.

4.1.4.2 Mižuk II
Jama ima vhod na nadmorski višini 463 metrov in je približno 15 metrom nad recentno strugo
potoka na desnem bregu, kakšnih 80 metrov pred ponorom. Tudi ta jama očitno služi kot
občasni ponor, saj so stene nad njo visoke, količina vode pa se v polkrožno zaprtem ponornem
ostenju ob visokih vodah močno poveča. Jamarji so ob več obiskih opazili spremembe v
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naplavinah na dnu jamskega rova, kar nakazuje na to, da je med obiski vanje odtekala visoka
voda. Skupna dolžina izmerjenega dela jame je 65 metrov, globina pa 18 metrov.

Slika 16: Prečni prerez jame Mižuk II. Vir: Della Schiava, 1994.

Slika 17: Tloris jame Mižuk II. Vir: Della Schiava, 1994.
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4.1.5 Nastanek slepe doline
Slepa dolina je nastala kot posledica podaljševanja toka potoka na kras, zaradi njegovih
lastnih netopnih in vsaj delno vododržnih naplavin, ki so omogočile koncentracijo korozije
apnenca na robovih naplavljenega območja in tako podaljševanje slepe doline v kraški ravnik.
Dotok alohtone vode na kras se je zgodil na območju dveh prelomnih con, ki se na točki
prvotnega kontakta teh kamnin stikata (preloma v smeri SZ–JV in SV–JZ) in sta omogočila
lažji dotok vode v kraški ravnik.
Terasi verjetno izhajata iz obdobja pleistocena, saj je vsaj prvo teraso mogoče opazovati že
prej, v fluvialnem delu doline Mokrega potoka. Verjetno je terasa posledica spremembe
temperature v pleistocenu, ki je povzročila spremembo v razmerju erozije in sedimentacije
potoka v korist povišane erozije v tistem obdobju. Zato se je potok vrezal v lastno naplavino
in sedaj prestopi prvo teraso le ob višjih vodostajih, oz. ko količina vode, ki priteka iz površja
vododržnih permokarbonskih skrilavih glinavcev in peščenjakov, presega pretočne
sposobnosti ponorov v strugi in v slepi dolini.
Slepa dolina je za razliko od slepe doline Mošenika »aktivna«, kar pomeni, da se še vedno
podaljšuje zaradi alohtonega dotoka agresivne vode iz nekrabonatnih kamnin v kraški ravnik.
Vtok vode je glede na jamske sisteme v zaledju slepe doline bočni. Količina netopnih
naplavin v ponornih speleoloških sistemih je dovolj velika, da povzroča vsaj občasno
zastajanje vode v slepi dolini, saj alohtoni dotok preseže ponorne sposobnosti aktivnih
ponorov. Na aktivno podaljševanje slepe doline kaže tudi oster prehod iz oboda v kraški
ravnik, saj na obodu aktivno potekajo pobočni procesi in ga denudaciji še ni uspelo omiliti
tega kontakta v površju.

4.2 SLEPA DOLINA MOŠENIK
Slepo dolina Mošenika ali Velikega Mošenika je oblikoval istoimenski potok, ki priteka s
severozahodnih pobočij hriba Veliki Mošenik (nadmorska višina 754 metrov) in njegovi
pritoki iz vzhodnih pobočij Malega Mošenika (700 metrov). Nastala je na kontaktu glinenih
kamnin z vložki peščenjaka in apnenca.
Porečje potoka obsega 1,8 km2, površina slepe doline pa 0,15 km2 (Mihevc, 1991). Dno slepe
doline je pod ponorno steno v višini 490 metrov, obod slepe doline pa poteka na približno 550
metrov.

45

Karta 11: Geomorfološka karta slepe doline Velikega Mošenika. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Temeljni
topografski načrt 1 : 5000. GURS.

4.2.1 Oblikovanost slepe doline
Slepa dolina Mošenika je dolga 500 metrov in na najširšem mestu široka 350 metrov. Na
kontaktu je dno v višini 517 metrov, pri ponoru 490 metrov. Obod slepe doline ima višine
okoli 550 metrov. Vidni sta vsaj dve terasi, predvsem v srednjem delu pa jih je nakazanih več,
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katere je potok vrezal v svojo naplavino, ki dolino zapolnjuje do višine 520 metrov. Sedanja
struga teče po živoskalni podlagi šele kakšnih 100 metrov pred ponorno steno, malo pred
mestom na katerem je ob obeh obiskih terena ponikal. Struga nizvodno od teh prvih ponorov
je bila v času obiskov terena suha in ni kazala velike vodnatosti, tudi ob višjih vodah, saj je
bila polna relativno starih plasti listja, lesa in gozdnega odpada, ki bi ga že manjše količine
tekoče vode odplavile. Na sliki trenutnega živoskalneg ponora je lepo vidna višina, ki jo mora
doseči voda, da se razlije preko trenutne struge in doseže del struge, ki teče proti ponorni steni
na koncu doline.

Karta 12: Digitalni model reliefa slepe doline Velikega Mošenika. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Temeljni
topografski načrt 1 : 5000, DMV 12,5 m., GURS.

Mihevc pravi, da terase v osrednjem delu doline odgovarjajo posameznim fazam spiranja v
podzemlje oziroma neznane ponore. V terasi, ki leži 10 metrov nad končnim ponorom, so v
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vzhodni strani doline, tik pod pobočjem na vzhodni strani, oblikovani v nizu grezi in aluvialne
vrtače, ki jih očitno občasno dosegajo visoke poplavne vode.

Slika 18: Aluvialna vrtača ob ponoru Velikega Mošenika. Avtor: M. Kolarič, 2013.

Pobočja slepe doline so strma in neposredno nad ponorom dosegajo 30°. Oblikovana so v
debeloplastnih temnih jurskih apnencih in so mestoma brez prepereline ter prsti. Ob stiku z
naplavino se pojavlja veliko pobočnega gradiva, predvsem v obliki velikih blokov, skal in
kamnov. Za te kamnine so, predvsem na mestih tik pred ponorom, značilni anastomozni
kanali (Mihevc, 1991). Gre za mreže polkrožnih žlebov, ki so vrezani na površino kamnin in
so korozijskega, ne pa mehanskega izvora. Mreže so lahko zelo raznolike, dimenzije
kanalčkov pa so od nekaj do 20 mm v prerezu. Značilno je, da jih najdemo ne le na eni strani
kamnov, temveč okrog in okrog. Mihevc navaja, da so glede na ohranjenost površine teh
kamnov očitno precej recentnega izvora.
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Slika 19: Del suhe struge Mošenika od aktivnega proti nekdanjemu ponoru. Avtor: M. Kolarič, 2013.

Te kamne je mogoče najti neposredno v strugi ali vložene v naplavino proda in peska, ki je
nastal z razpadom konglomeratov ali peščenjakov, neposredno nad strugo. Očitno ta sediment
omogoča prenikanje vode skozenj ter ob tem močno korozijo na apnencih v njem (Mihevc,
1991).
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Slika 20: Aktivni ponor Velikega Mošenika v živoskalni strugi. Avtor: M. Kolarič, 2013.

4.2.2 Jamski objekti v povezavi s slepo dolino Mošenika

4.2.2.1 Požiralnik Mošenik
Požiralnik se nahaja tik pod stenami ponora na koncu doline Velikega Mošenika na
nadmorski višini 495 metrov (Ladišič, 2006 a). Jama je požiralnik in je oblikovana kot 10
metrov globok lijak, na dnu katerega se nahaja 2 metra visok in 1 meter širok vhod. Kamnine
na dnu lijaka kažejo močno preoblikovanost zaradi tekoče vode, saj so zglajene. Od vhoda
naprej jamski rov nekaj časa konstantno pada z naklonom 30°. Stene rova so močno zglajene
zaradi abrazijskega delovanja vode z naplavinami. Na dveh mestih tla rova prekrivajo večji
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podorni bloki iz stropa. Ob ovirah v steni in stranskih žepih je mogoče najti naplavine peska
in proda, ob zožanju pa tudi ilovice, kar kaže na to, da je zaradi upočasnitve toka voda na tem
mestu sedimentirala tudi najmanjši netopni sediment. Na dnu rova približno 25 metrov nižje
od vhodnega dela se je oblikovalo manjše jezerce globine 50 cm. V nadaljevanju se jamski
rov zravna in po nekaj metrih celo vzpne. Sledi brezno z navpičnim vhodom, ki se na dnu
razširi v jamsko dvorano. Na koncu dvorane je približno 2 krat 2 metra veliko jezero, v
katerega se z navpičnimi stenami konča jamska dvorana. Stene tudi pod gladino padajo
navpično in očitno gre za globlji sifon ali potopljeno brezno(Ladišič, 2006 a). Ker v jami ni
sledov sige, jasno pa so vidni sledovi tekoče vode in recentnega naplavljanja, gre očitno za še
vedno občasno aktivni ponor, ki vodi v začetek freatične cone kraškega vodonosnika.
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Slika 21: Prečni prerez požiralnika Mošenik. Vir: Ladišič, 2006 a.
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4.2.2.2 Jama pri Mošeniku
Jama se nahaja nad požiralnikom Mošenika na nadmorski višini 510 metrov v strmi skalnati
steni. Pod jamo je nad požiralnikom oblikovano 10 metrsko melišče. Dolžina izmerjenih
jamskih rovov je 56 metrov, segajo pa 20 metrov globlje od vhoda (Ladišič, 2006 b).
V jami je na stropnih razpokah mogoče opaziti sledove sige, kar kaže na to, da jama ni več
aktivni požiralnik, temveč v njej poteka kapniška sedimentacija. Jamsko dno je polno
podornih blokov ter na debelo prekrito z ilovico. Verjetno gre za fosilni požiralnik potoka,
preden se je le ta vrezal v svojo naplavino in sedaj ponika v 15 metrov nižjem požiralniku, pa
še to le ob visokih vodah.

Slika 22: Prečni prerez Jame pri Mošeniku. Vir: Ladišič, 2006 b.
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4.2.3 Nastanek slepe doline
Slepa dolina je nastala na kontaktu alohtonega dotoka potoka Mošenik in apnenčastega
površja Goteniškega ravnika. Zaradi netopnih naplavin, ki jih je potok naplavljal na kraški
ravnik, je le ta lahko podaljšal svojo strugo vedno globlje, gledano na prvotno točko kontakta.
Pri tem ima nekaj vpliva na oblikovanost in smer slepe doline tudi stičišče dveh prelomnih
con na točki tega prvotnega kontakta kamnin, za razliko od slepe doline Mižuk, kjer voda tudi
danes teče vse do konca slepe doline (skoraj celotno pot po nekarbonatnih napalvinah).
Mošenik ponika v živoskalni apnenčasti strugi nekje na dobri polovici slepe doline. Razlog
temu je morda manjše povodje tega potoka proti Mokremu potoku, kar s seboj potegne tudi
sorazmerno manj naplavin in manjšo erozisjko ter transportno sposobnost, zaradi manjšega
pretoka (Mihevc, 1991). Glede na speleološke najdbe dokazov bočnega vtekanja vode v
kraški vodonosnik na koncu slepe doline, lahko sklepamo, da smo morda priča počasnemu
nižanju freatične cone vodonosnika na tem območju ter oblikovanju novega aktivnega sistema
ponorov nižje v slepi dolini. Lahko bi torej dejali, da se slepa dolina ne podaljšuje več aktivno
z neposrednim vnosom korozijsko aktivne vode v kras na koncu slepe doline, temveč zgolj s
ploskovnim zniževanjem površja in pobočnimi procesi, ki bodo sčasoma jamske sisteme na
sedanjem koncu slepe doline preoblikovalo v udornice. Na to kaže tudi primerjava s slepo
dolino Mižuk, saj je tam sam zaključek slepe doline ostro vrezan v ravnik, medtem ko je slepa
dolina Mošenika vsaj na južni strani lažje dostopna, ker je kraško zniževanje površja že
uspelo omiliti oster obod doline.

4.3 SLEPA DOLINA MALI MOŠENIK
Slepo dolino Malega Mošenika je oblikoval istoimenski potok, ki priteka iz vzhodnih pobočij
Malega Mošenika (700 metrov). Potok nima stalnega vodotoka, saj ob daljših sušnih obdobjih
preneha s tokom. Ravno to je v povezavi z relativno majhnim povodjem verjetno razlog, da je
ta slepa dolina majhna in ne tako izrazita v površju kot prejšnji. Dno slepe doline je pri
ponorih na nadmorski višini okoli 515 metrov, medtem ko je naplavinska ravnica pred
ponornim zatrepom morda kakšen meter višja. Obod ponornega zatrepa je na višini 540
metrov in ga sestavljajo na severovzhodni strani skoraj navpične stene.
Slepa dolina v primerjavi s prejšnjima ni velika, saj je sam potok Mali Mošenik manj vodnat
ter včasih celo v celoti presahne. Količina korozijsko aktiven vode, ki bi aktivno sodelovala
pri podaljševanju slepe doline, je tako zelo omejena. Tudi ta alohtoni dotok se je usmeril po
geološko prelomljeni coni, saj je tam voda najlažje odtekala v kras. Izrazite ponorne stene na
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vzhodni strani doline tako merijo le kakšnih 50 metrov v dolžino ter 25 metrov v višino, kar je
precej manj od prejšnjih slepih dolin.

Karta 13: Geomorfološka karta slepe doline potoka Mali Mošenik. Avtor: M. Kolarič, 2013. Vir: Temeljni
topografski načrt 1 : 5000. GURS.
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Voda ponika v ponoru, ki je oblikovan sredi struge kot velik grez, skoraj okrogle oblike, ki v
premeru meri 3–4 metre.

Slika 23: Grez v naplavini znotraj slepe doline Malega Mošenika. Avtor: M. Kolarič, 2013.

Količina naplavine v samem koncu slepe doline kaže na vsaj občasno zastajanje vode, ko
dotok preseže ponorne sposobnosti in prihaja do počasnega poniranja, za to pa tudi do
sedimentacije.
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5 ZAKLJUČEK
Z diplomskim delom smo uresničili namen raziskave, ki je bil preučiti fizičnogeografske in
geomorfološke značilnost kontakntega krasa Kočevske Reke, s posebnim poudarkom na
identifikaciji geomorfoloških oblik kontakntega krasa, opisu morfologije oblik kontaktnega
krasa in pojasnitvi njihovega nastanka.
V skladu s cilji diplomske naloge, ki so bili opraviti morfološko analizo oblik (slepe doline,
zatrep in ponori) in morfogenetsko analizo njihovega nastanka ter pojasnitev součinkovanja
različnih fluvialnih dejavnikov z dejavniki razvoja kraškega vodonosnika, smo si zastavili
naslednje hipoteze in po več fazah dela prišli do naslednjih ugotovitev. Delo je potekalo po
različnih metodah. Najprej je sledil pregled razpoložljive literature, ki je bila večinoma
regionalnogeografska ali pa geomorfološko teoretična, tako da je bila potrebna aplikacija
teoretičnih konceptov in podobnih raziskav na drugih območjih na izbrano območje.
Naslednja faza je bilo zbiranje kartografskega, speleološkega in drugega gradiva. Sledilo je
terensko delo, med katerim je bilo opravljeno osnovno geomorfološko kartiranje izbranih
morfoloških enot. Po opravljenem terenskem delu je sledila analiza rezultatov in sinteza
teorije in terenskih ugotovitev katere rezultati so sledeči.
Hipoteza 1: Morfološke oblike, ki jih najdemo na območju Kočevske Reke (zatrepna dolina
Kočevske reke, slepe doline Mižuk, Veliki in Mali Mošenik), so reliefne oblike kontaktnega
krasa. Z analizo sestave kamninske podlage in preko identifikacije kontaktnih oblik smo prišli
do ugotovitve, da so zatrepna dolina Kočevske reke ter slepe doline Mižuk, Veliki in Mali
Mošenik geomorfološko gledano oblike značilne za kontaktni kras.
Hipoteza 2: Morfološke oblike, ki jih najdemo na območju Kočevske Reke (zatrepna dolina
Kočevske reke, slepe doline Mižuk, Veliki in Mali Mošenik), so nastale kot posledica stika
karbonatnih in nekarbonatnih kamnin ter medsebojnega pretakanja vod med različnimi
kamninami, tako po površju kot pod njim. Hipoteza je potrjena, saj se je kot glavni razlog za
nastanek teh oblik izkazal stik apnencev in dolomitov z vododržnimi kamninami
permokarbonske starosti ter posledično razlike v načinu pretakanja vode (kraško in
površinsko) med njimi. To pretakanje vode je tisto, ki omogoča pojavljanje procesov ter
oblikujejo takšne morfološke oblike v površju. Med njimi še posebej povečano robno korozijo
zaradi nekarbonatnih naplavin, ki zaradi vsaj delne vododržnosti ves korozijski potencial
tekoče vode usmerjajo na robove aluvialnih vrtačev in naplavin, kjer je učinek korozije zato
lokalno povečan in prispeva k oblikovanosti kontakta v značilne oblike.
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Hipoteza 3: Slepe doline na izbranem območju so nastale na geoloških prelomih ob kontaktu
dveh različnih kamnin. Ta hipoteza se je delno izkazala za resnično, delno pa jo je treba
ovreči. Vse tri slepe doline (Mižuk, Mali in Veliki Mošenik) so se oblikovale na prelomni
coni ob kontaktu apnencev in peščenjakov, saj je prelomljena kamnina omogočala lažje
odvodnjavanje aluvialnih tokov skozi kras in s tem začetne faze razvoja kontaktnih oblik.
Zatrepna dolina pa ni nastala na prelomni coni glede na geološke karte.
Skozi diplomsko delo smo poskušali opraviti geomorfološko analizo izbranega območja
kontaktnega krasa Kočevske Reke, ki v literaturi v takšnem obsegu še ni bila opravljena.
Naloga je opravljena zadovoljivo, vendar obstaja veliko možnosti za izboljšano, obsežnejšo in
podrobnejšo geomorfološko analizo oblik, natančnejšo opredelitev nastanka in določitev
natančnejših parametrov medsebojnega vplivanja večih dejavnikov. Uporabljena je bila v
glavnem posredna metoda razlage nastanka iz oblik na površju, medtem ko zapletenejše
analize sedimentov v slepih dolinah in zatrepu lahko podajo natančnejše rezultate.
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6 SUMMARY
This thesis has completed the purpose of this study, which has been to examine physical
geography and geomorphology of contact karst at Kočevska Reka with special emphasis on
contact karst landforms identification, their morphology and morphogenetic analysis. After all
phases of work have been completed (including overview of karst literature, previous contact
karst studies in Slovenia, field work and study area mapping) all three hypothesis were
confirmed. Hypothesis 1 that stated: Morphological forms that are found at Kočevska Reka
area (pocket valley of Kočevska reka, blind valleys Mižuk, Mali and Veliki Mošenik) are
contact karst landforms. Hypothesis 2: Morphological forms that are found at Kočevska
Reka area (pocket valley of Kočevska reka, blind valleys Mižuk, Mali and Veliki Mošenik)
were created because of the contact between carbonate and non carbonate bedrock and their
mutual water flow (surface and underground). Hypothesis 3: Morphological forms that are
found at Kočevska Reka area (pocket valley of Kočevska reka, blind valleys Mižuk, Mali and
Veliki Mošenik) occurred as result of tectonical break at the contact of two different bedrocks.
This third hypothesis is true when considering blind valleys, but the pocket valley of
Kočevska reka cannot be explained with tectonical break but rather with corrosion reduction
of surface and flow of material in solution.
Through this thesis we tried to bring first holistic study of geomorphological landforms of
contact Karst at this area. There are of course a lot of areas that can be improved in further
studies, especially ones considering smaller landforms and those including modern
technologies rather than morphogenetic analysis when trying to determine the occurrences of
landforms.
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