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REGIONALNO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA MED LOGAŠKIM
POLJEM IN IZVIRI LJUBLJANICE PRI VRHNIKI
IZVLEČEK:
Obravnavano kraško območje med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki, ki je
del porečja Ljubljanice obsega več med seboj različnih geografskih enot. To so vzhodni rob
Logaškega polja, severozahodni del Menišije, severozahodni del Logaškega ravnika in skrajni
jugozahodni rob Ljubljanskega barja. Obravnavano območje v največji meri gradijo
spodnjekredni in jurski apnenci, le na skrajnem severozahodnem delu so zgornjetriasni
dolomiti. S pomočjo literature in predvsem terenskega dela so bili preučeni in podrobno
opisani tipični in posebni površinski in podzemni kraški pojavi in razvoj reliefa na izbranem
območju, značilnosti kraške hidrologije in vpliv oziroma vrednotenje kraške razčlenjenosti na
rabo tal, gospodarsko rabo območja in poselitev. Dve kraški območji sta bili podrobneje
morfografsko opisani in kartirani; na podlagi geoloških, hidrogeoloških in geomorfoloških
značilnosti je bila opravljena morfometrična in morfogenetska primerjava. Rezultati analize
proučevanih območij potrjujejo bistven vpliv geoloških in hidrogeoloških značilnosti na
geomorfološke, speleološke in sedimentološke značilnosti.
KLJUČNE BESEDE: kraški relief, kraški pojavi, geomorfološko kartiranje, Logaški ravnik,
Ljubljanica

REGIONAL GEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF THE AREA BETWEEN
LOGATEC POLJE AND LJUBLJANICA SPRINGS AT VRHNIKA
ABSTRACT:
The examined karst area between Logatec polje and Ljubljanica springs at Vrhnika is a part of
Ljubljanica water basin and consists of several different geographical units. These are the
eastern edge of Logatec polje, northwestern part of Menišija, northwestern part of Logaški
ravnik and southwestern edge of the Ljubljana Moor. The area is mostly composed of Lower
Cretaceous and Jurassic limestone, except of the northwestern edge, where Upper Triassic
dolomite is presented. The literature and cartographic material were thoroughly examined, but
the most important source of data was the field work and geomorphologic mapping. In my
diploma typical and specific surface and underground karst features, karst relief development
on study area, the characteristics of karst hydrology and their impact on land use, economic
use of the area and settlement were examined. Two sample karst areas were analyzed in detail
and geomorphologic maps were drawn. Based on geological, hydrological and
geomorphologic characteristics, morphometric and morphogenetic comparisons were made.
The results of the analysis confirmed the significant impact of geological and hydrogeological
characteristics on the geomorphologic, speleological and sedimentological characteristics.
KEY WORDS: karst relief, karst features, geomorphologic mapping, Logatec polje,
Ljubljanica

KAZALO
1

UVOD ................................................................................................................................ 1
1.1
1.2
1.3
1.4

2

stran

NAMEN IN CILJI ............................................................................................................... 1
DELOVNA HIPOTEZA ........................................................................................................ 1
METODOLOGIJA............................................................................................................... 2
PREGLED PRETEKLIH RAZISKAV ...................................................................................... 2

REGIONALNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA .............................................................. 3
2.1 OMEJITEV IN LEGA .......................................................................................................... 4
2.1.1 Regionalizacija ....................................................................................................... 6
2.2 OPIS RELIEFNIH ENOT ...................................................................................................... 6
2.3 GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI ................................................................................................. 7
2.3.1 Litološke značilnosti ............................................................................................... 8
2.3.2 Tektonske značilnosti območja ............................................................................. 11
2.4 HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI ........................................................................................... 11
2.4.1 Ponikalnice in požiralniki .................................................................................... 12
2.4.2 Kraški izviri in njihovo zaledje............................................................................. 15
2.5 KLIMATSKE ZNAČILNOSTI ............................................................................................. 19
2.6 PRSTI ............................................................................................................................. 22
2.7 VEGETACIJA .................................................................................................................. 23
2.8 RABA OBMOČJA ............................................................................................................. 24
2.8.1 Gospodarska raba ................................................................................................ 24
2.8.2 Prebivalstvo in naselja ......................................................................................... 25
2.8.3 Promet .................................................................................................................. 27
2.8.4 Okolje ................................................................................................................... 28
2.8.5 Naravna in kulturna dediščina ............................................................................. 31

3

GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA ................................................. 34
3.1 RAZVOJ RELIEFA ........................................................................................................... 35
3.2 SPLOŠEN MORFOGRAFSKI OPIS OBMOČJA....................................................................... 37
3.3 MORFOGRAFSKI, MORFOMETRIČNI IN MORFOGENETSKI OPIS POVRŠINSKIH OBLIK ........ 37
3.3.1 Mikrokraške oblike ............................................................................................... 37
3.3.2 Kamnito površje /skalnatno površje ..................................................................... 38
3.3.3 Škraplje................................................................................................................. 39
3.3.4 Vrtače ................................................................................................................... 40
3.3.5 Udornice ............................................................................................................... 42
3.3.6 Brezstrope jame .................................................................................................... 45
3.3.7 Zatrepne doline .................................................................................................... 47
3.3.8 Slepe doline .......................................................................................................... 48
3.3.9 Suhe doline ........................................................................................................... 49
3.4 SPELEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA .......................................................................... 50
3.4.1 Jame vadozne cone ............................................................................................... 56
3.4.2 Jame epifreatične cone ......................................................................................... 58
3.4.3 Jame freatične cone .............................................................................................. 60

4

GEOMORFOLOŠKA ANALIZA IZBRANIH OBMOČIJ ....................................... 60
4.1 RASKOVEC .................................................................................................................... 61
4.2 ZALEDJE ZATREPNIH DOLIN RETOVJE IN MOČILNIK PRI VRHNIKI .................................. 66
4. 3. RAZLIKE MED OBRAVNAVANIMA OBMOČJEMA .............................................................. 74

5

ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 76

6

SUMMARY..................................................................................................................... 78

7

VIRI IN LITERATURA ................................................................................................ 80

8

SEZNAM PRILOG ........................................................................................................ 85
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

SEZNAM SLIK ............................................................................................................ 85
SEZNAM FOTOGRAFIJ ............................................................................................. 85
SEZNAM KART .......................................................................................................... 85
SEZNAM TABEL ........................................................................................................ 86
SEZNAM GRAFIKONOV .......................................................................................... 86

1 UVOD
Preučevano območje leži med naravnogeografskima enotama Logaško polje in Ljubljansko
barje, hkrati pa je to območje med dvema gospodarsko in poselitveno pomembnima krajema –
Logatcem in Vrhniko. Preko območja potekajo pomembne prometne povezave. Avtocesta,
regionalna cesta in železnica služijo povezovanju obeh krajev in so hkrati tudi regionalnega
pomena. Pretežno gozdnato kraško območje je neprimerno za poselitev, je pa zato
gospodarsko pomembno, saj je vir industrijskih surovin, kot sta les in kamen. Območje med
Logatcem in Vrhniko je bilo v preteklosti manj privlačno za raziskovanje zaradi odsotnosti
poselitve in pretežno gozdnatega, močno poraščenega ter težko prehodnega kraškega terena.
Diplomsko delo vključuje podroben opis tipičnih ter posebnih površinskih in podzemnih
kraških pojavov na omejenem območju, razvoj reliefa na izbranem območju, značilnosti
kraške hidrologije in vpliv oziroma vrednotenje kraške razčlenjenosti na rabo tal, gospodarsko
rabo območja in poselitev.
1.1

Namen in cilji
Preučiti območje kot celoto, saj dosedanja literatura ni zajela celotnega obravnavanega
območja,
· s pomočjo virov in literature ter terenskega dela prikazati naravno geografske
značilnosti celotnega obravnavanega območja,
· s pomočjo terenskega dela in raziskovanja zbrati geomorfološke in speleološke
podatke, jih temeljito preučiti in opisati,
· izbrati dve manjši kraški območji na kamninah, ki prevladujejo na izbranem območju,
izdelati geomorfološke karte, ter primerjati obe območji z vidika geoloških,
hidroloških in geomorfoloških značilnosti:
a) območje severovzhodnega dela Raskovca,
b) zaledje zatrepnih dolin Retovje in Močilnik pri Vrhniki,
s pomočjo virov in literature predstaviti družbenogeografske značilnosti
obravnavanega območja.
·

1.2

Delovna hipoteza

Predpostavljam, da se zaradi razlik v geološki zgradbi na obravnavanem območju pojavljajo
razlike v oblikovanosti površja in hidrogeoloških razmerah. Na območju globokega krasa v
krednih apnencih vodni tokovi potekajo globoko pod površjem in niti globlje kraške oblike ne
segajo do piezometričnega nivoja. V jurskih apnencih ob stiku z neprepustnimi sedimenti pa
je v zaledju izvirov piezometrični nivo tako plitvo pod površjem, da globlje oblike, kot so
večje udornice in zatrepne doline, segajo v območje nihanja piezometričnega nivoja. Na
podlagi teh dejstev postavljam delovno hipotezo, da je oblikovanost kraškega površja odvisna
od geoloških in hidrogeoloških razmer, ki bistveno vplivajo na morfologijo površja,
sedimente in speleološke značilnosti.
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1.3

Metodologija

Pri izdelavi diplomske naloge je bilo potrebno tako kabinetno kot tudi terensko delo.
Kabinetno delo je vključevalo pregled že obstoječe literature, topografskih kart, geoloških
kart s tolmačem in zapisnikov jam iz Katastra Jamarske zveze Slovenije. Sledilo je terensko
delo (fotografiranje, geomorfološko kartiranje, morfometrična anliza posameznih oblik in
speleološka analiza najpomembnejših in posameznih izbranih objektov), nato pa zapisovanje
ugotovitev in analiza terenskih podatkov z uporabo računalniških programov (Corel Draw X5,
Surfer 9). Na koncu je bilo potrebno narediti sintezo podatkov pridobljenih iz literature in na
podlagi terenskega dela.
1.4

Pregled preteklih raziskav

Za potek podzemeljske Ljubljanice so se ljudje že od nekdaj zanimali. Zanimanje so še
stopnjevali tujci, ki so prihajali občudovat naše kraške znamenitosti. J.V. Valvasor je pred
dobrimi 300 leti izvedel za »zmajeve mladiče«, ki jih je naplavila visoka voda iz podzemlja.
Valvasor je takrat obiskal in opisal Lintvern, enega najpomembnejših izvirov Bele. Opisal je
nov kraški pojav – intermitentni kraški izvir oziroma zaganjalko. Nato je zanimanje za
preučevanje kraških pojavov na tem območju prenehalo za dobrih 200 let. Kraško podzemlje
med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice je postalo ponovno privlačno šele s prizadevanji
za odpravo poplav na Barju in na notranjskih kraških poljih (Habič, 1996).
Sredi 19. stoletja so številni raziskovalci natančno preučevali posamezne kraške pojave,
vendar pa sistematičnega dela ni zaslediti. Do pomembnih odkritij na tem območju je prišlo v
80-ih letih 19. stoletja, ko je z Dunaja prišel v naše kraje češki inženir Viljem Putick. Znana
so številna njegova odkritja na obrobju Loškega, Cerkniškega in Planinskega polja. Avgusta
1886 se je kot prvi spustil tudi v več kot 200 metrov globoko Vražjo jamo ali Gradišnico pri
Logatcu. Za jame nad izviri Ljubljanice so se kasneje zanimali tudi načrtovalci energetske
izrabe kraške Ljubljanice. V začetku 20. stoletja je nastal Krausov projekt, ki je predvideval
umetni tunel od Planinskega polja do Verda, kjer naj bi Unica dajala elektriko. Prva svetovna
vojna je preprečila ta prizadevanja (Brenčič, 1997).
Po njej se je Društvo za raziskovanje podzemeljskih jam (v nadaljevanju DZRJL) usmerilo v
raziskovanje jam v zaledju Ljubljanice. Tu je potrebno posebej omeniti dva jamarja z
Vrhnike, Ivana Michlerja in Albina Seliškarja. Ivan Michler je v jame zahajal in jih opisoval
od 1911 do 1960. leta in v tem času v jamarski kataster prispeval kar 180 prvopristopnih
zapisnikov jam (Habič, 1996). Leta 1954 je v Proteusu objavil članek z naslovom Planinska
dolina, v katerem piše o hidrografskih razmerah med Planinskim poljem in južnim robom
Ljubljanskega barja. V članku domneva, da niz velikih udornic med Planinskim poljem in
Vrhniko nakazuje potek in smer podzemeljskega vodnega toka.
Najbolj aktivno je s sodelavci raziskoval med letoma 1925 in 1939. Največ jam je raziskal v
družbi z biologom dr. Albinom Seliškarjem, Marjanom Bukovcem in dr. Alfredom Šerkom.
Raziskovali so predvsem v porečju kraške Ljubljanice nad Vrhniko in okrog Logatca, pa tudi
okrog Planinskega polja ter v Loški dolini. V jamarskih zapisnikih je navedenih več imen
Vrhničanov, ki so raziskovali jame na Raskovcu in za Ljubljanskih vrhom tudi pod
Michlerjevim vodstvom. Po 2. svetovni vojni se je Michler posvetil raziskavam na novo
osvobojenem slovenskem Krasu, za raziskovanje med Planino in Vrhniko pa so se zavzeli
mlajši jamarji (Habič, 1996).
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Leta 1959 je Anton Melik v svojem delu Posavska Slovenija območje med Logaškim poljem
in izviri Ljubljanice pri Vrhniki geografsko predstavil v sklopu mezoregij Notranjsko podolje
in Notranjska planota.
Geološke in tektonske značilnosti obravnavanega območja so podrobneje predstavljene z
Osnovno geološko karto Jugoslavije (list Postojna) in tolmačem za omenjen list. Obravnavano
območje je večkrat omenjeno tudi v najobsežnejšem monografskem opisu krasa v Sloveniji,
preprosto imenovanem Kras, ki ga je leta 1974 objavil Ivan Gams. Tri desetletja kasneje je
bila monografija temeljito obnovljena in dopolnjena, ter izdana pod imenom Kras v Sloveniji
v prostoru in času (2003). Poleg tega je Gams v različnih publikacijah objavil še številne
strokovne članke. V Naših Jamah iz leta 1963 je tako njegov članek o Logaški jami.
Posamezni avtorji so na posameznih listih merila 1: 50 000 preučili speleološke značilnosti
kraških območij v povezavi z geološko podlago, geomorfološkim razvojem ter hidrografsko
mrežo. Tako je med letoma 1971 in 1978 nastajala osnovna speleološka karta Slovenije, ki jo
je izdal Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni. Preučevano območje je zajeto na listu
Vrhnika 2b.
O hidrografskih značilnostih preučevanega območja sta pisala Andrej Mihevc v delu Poplave
Logaščice in Hotenjke kot primer poplav na krasu (1992) in Miran Nagode v članku z
naslovom Raziskave požiralnikov Logaščice v Jački (2002). Nagode v Naših Jamah iz leta
1997 piše tudi o raziskavah v Gradišnici. Podroben potek in rezultati raziskav sledenja
podzemnih voda v porečju kraške Ljubljanice so objavljeni v delu Underground water tracing
iz leta 1976 (ur. R. Gospodarič in P. Habič).
Rado Gospodarič v Naših jamah iz leta 1966 piše, da sta se v Malo in Veliko Okence leta
1939 kot prva potopila brata Kuščar, nato pa leta 1966 J. Hasenmayer in A. Wunsch. V obeh
izvirih so raziskovali še potapljači francoske skupine G.E.P.S (l. 1972), Samo Morel (l. 1994),
Tomo Vrhovec (l. 1997), Igor Vrhovec in Miha Pihler (l. 1998). Uroš Ilič se je s sodelavci v
letih 2001 in 2002 večkrat potopil v Malo in Veliko Okence, ki so ju podrobneje raziskali in
izrisali oba načrta. Ilič je o tem v Naših Jamah iz leta 2002 objavil članek, raziskave pa še
niso končane.
Z geomorfološkim raziskovanjem udornic na slovenskem krasu se je ukvarjal Uroš Stepišnik
in iz tega tudi doktoriral. Na to temo je objavil več člankov, med drugim je v Naših jamah 45
(2003) pisal o morfogenetskih značilnostih Vrhniških udornic v zaledju izvirov Ljubljanice.
Omeniti pa je potrebno tudi ostala speleološka raziskovanja, ki so v številnih zapisnikih
zabeležena v katastru Jamarske zveze Slovenije.

2 REGIONALNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Preučevano območje med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki je del porečja
Ljubljanice in obsega več med seboj različnih geografskih enot. To so vzhodni rob Logaškega
polja, severozahodni del Menišije (Ljubljanski vrh in Pokojiška planota), severozahodni del
Logaškega ravnika in skrajni jugozahodni rob Ljubljanskega barja. Okoli 95 % površine
preučevanega območja je kraškega, izoblikovanega v jurskih in krednih apnencih. Površje je
razčlenjeno v planote s kopastimi vrhovi in zaprte globeli med njimi, značilne oblike pa so še
številne vrtače, udornice in škrapljasto površje ter prevotljeno podzemlje. Gre za globoki kras
3

pretočnega tipa, kjer se podzemeljsko pretakajo večje količine vode, ki pridejo na dan šele na
stiku z neprepustnimi sedimenti na vzhodnem in južnem robu Ljubljanskega barja. Bistvena je
odsotnost površinskih vodnih tokov, o delno površinski rečni mreži lahko govorimo le pri
Beli, ki na severu omejuje obravnavano območje diplomskega dela.
Za Logaški ravnik in Menišijo so značilni kraški pojavi globokega krasa: jame, brezna, in
udorne doline; na Ravniku ob vzhodnem robu Logaškega polja je zaradi podzemnega
pretakanja vode preko 20 večjih udornic, znanih pod imenom Logaške koliševke. Največ
neznanega ozemlja je med Planinskim poljem in Ljubljanskim barjem, kjer je sicer največ
vode in največ udornic. Speleološko je bila raziskana trasa avtoceste od Vrhnike do Postojne,
kjer so bile odkrite neštete votline ter fosilne jame, zasute s fluvialnimi jamskimi sedimenti.
Zakrasevanje na tem območju onemogoča razvoj sklenjene odeje prsti, ki je v velikih
količinah ujeta v žepih. Glede na to, se je na tem območju razvila klimozonalna gozdna
združba bukve in jelke, ki pa je s človekovimi posegi ponekod spremenjena v smrekov gozd,
ki ni tipičen. Za udornice na Ravniku je značilen temperaturni obrat, zaradi katerega v njih
nastane tudi vegetacijski obrat. Zakraselo območje je zaradi neprimernih pogojev za življenje
z izjemo Paukarjevega dola in dela mesta Vrhnike ob Grogarjevem in Tomažetovem dolu
neposeljeno. Naselja so pomaknjena na manj zakrasela tla in na območja s površinsko rečno
mrežo (rob Ljubljanskega barja, Logaško polje). Gozdarstvo, lov in turistično-rekreativne
dejavnosti so za to zakraselo območje najbolj značilne panoge.
2.1

Omejitev in lega

V svojem diplomskem delu preučujem kraško območje, ki se nahaja med Logaškim poljem na
zahodu in jugozahodu in izviri Ljubljanice pri Vrhniki na severovzhodu. Preučevano območje
ni omejeno, niti ni definirano kot zaključena geografska enota, ki bi pripadala eni sami
mezoregiji po katerikoli od že obstoječih regionalizacij. Je zgolj omejitev, ki najbolj ustreza
namenu preučevanja značilnosti, ki me zanimajo v moji diplomski nalogi. Poudarek je na
naravnogeografskih značilnostih, zato izven meje ostajajo naselja Logatec, Vrhnika in Verd.
Prav tako se pojavijo težave pri poimenovanju preučevanega območja, saj zajema različne
geografske enote – vzhodni rob Logaškega polja, severozahodni del Logaškega ravnika,
severozahodni del Menišije in skrajni jugozahodni rob Ljubljanskega barja. Zato menim, da je
najbolj ustrezno ime za poimenovanje preučevanega območja kar Območje med Logaškim
poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki.
Preučevano območje sem na severu omejila z dolino površinsko tekoče Bele, in nato z njenim
samim tokom, ki poteka v južnem delu Vrhnike. Naprej poteka meja po robu Ljubljanskega
barja do naselja Verd. Vzhodna meja poteka od Verda preko Ljubljanskega Vrha do Tolstega
vrha, južna pa po črti Tolsti vrh–Gradiše. Na zahodu je preučevano območje omejeno po črti
Gradiše–vzhodni del Logaškega polja–vzhodni rob Pustega polja–Strmica.
Obravnavano območje je veliko približno 40 km2, njegovo površje pa leži v nadmorskih
višinah od 295 do 818 metrov. Večina obravnavanega območja je med 400 in 600 metri,
kopasti vrhovi so na višinah okoli 800 metrov (Ljubljanski vrh (818 m), Tolsti vrh (803 m),
Kolenč vrh (782 m)), najnižje pa sta vzhodni rob Logaškega polja (470 do 490 metrov) in
jugozahodni del Ljubljanskega barja (290 do 295 metrov).
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Karta 1: Omejitev preučevanega območja med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri
Vrhniki

Podlaga: Državna topografska karta RS 1: 25 000 (lista Vrhnika in Logatec), GURS
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2.1.1 Regionalizacija
Prvo natančnejšo delitev s Slovenci poseljenega ozemlja je med letoma 1954 in 1960 izdelal
Anton Melik. Preučevano območje med Logatcem in Vrhniko po njegovi regionalizaciji
spada v Posavsko Slovenijo in Slovensko Primorje oziroma v submakroregijo Notranjsko.
Zahodni del preučevanega območja pripada mezoregiji Notranjsko podolje, oziroma regiji
Logaška kotlina s Hotenjsko suho dolino, vzhodni del pa mezoregiji Notranjske planote
oziroma regiji Krimsko višavje z Rakitniško in Pokojiško planoto.
Po Ilešičevi regionalizaciji iz leta 1958 preučevano območje spada v makroregijo Kraške
pokrajine notranje Slovenije oziroma v submakroregijo Visoke kraške planote in polja.
Naslednja pomembnejša je naravnogeografska regionalizacija, ki jo je leta 1983 objavil Ivan
Gams. Avtor je Slovenijo razdelil na pet makroregij, te pa zelo različno na več hierarhičnih
stopenj. Leta 1995 je Gams skupaj z Dragom Kladnikom in Milanom Orožnom Adamičem
regionalizacijo izpopolnil (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998). Proučevano območje po tej
regionalizaciji pripada makroregiji Dinarske planote celinske Slovenije oziroma
submakroregiji Visoke dinarske planote. Tudi po tej regionalizaciji preučevano območje
pripada dvema mezoregijama in sicer zahodni del Notranjskemu podolju, vzhodni pa
Krimskemu višavju.
Leta 1996 je bila objavljena zadnja naravnogeografska regionalizacija Slovenije, katere
avtorji so Matej Gabrovec, Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago Perko, Maja Topole
in Drago Kladnik (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998). Preučevano območje po njej pripada
makroregiji Dinarski svet in mezoregijama Notranjsko podolje in Krimsko hribovje in
Menišija.
Po upravni delitvi zahodni del preučevanega območja pripada občini Logatec, vzhodi del pa
občini Vrhnika.
2.2

Opis reliefnih enot

Območje med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki, ki ga preučujem v
diplomskem delu, je del porečja Ljubljanice in obsega več med seboj različnih geografskih
enot. To so vzhodni rob Logaškega polja, severozahodni del Menišije (Ljubljanski vrh in
Pokojiška planota), severozahodni del Logaškega ravnika in skrajni jugozahodni rob
Ljubljanskega barja.
Logaško polje obsega 29 km2. Njegov južni del leži 470 m nad morjem, proti severu pa se
dvigne na 490 metrov nadmorske višine. Logaško polje je neizrazito kraško polje pretočno
ponornega tipa in je poglobljeno v skrajnem severozahodnem delu Logaškega ravnika na
kontaktu med dolomitom in apnencem. Večji del polja leži v dolomitu, apnenec pa v višini
ravnika predstavlja 10 do 15 metrov višjo živoskalno teraso (Mihevc, 1979).
Južni del polja je prekrit s finejšim ilovnatim drobirjem in na njem prevladujejo njivske
površine. Severni del deloma prekriva debelejši apneniški drobir in ima izoblikovane plitve
kotanje. V glavnem so ga izoblikovali potoki, ki pritekajo iz zahodnega dolomitnega ozemlja
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998). Južna polovica polja je gosto poseljena zaradi
kmetijstva, prometa in drugih gospodarskih dejavnosti.
34 km2 velik Logaški ravnik obsega uravnano območje med Begunjami pri Cerknici in
Logatcem. Sestavljajo ga kredni in jurski apnenci ter triasni dolomiti. Površje se blago spušča
6

proti severozahodu in je razčlenjeno z vrtačami in večjimi udornicami. Pod ravnikom
potekajo glavne vodne zveze med Cerkniškim in Planinskim poljem, ter izviri Ljubljanice pri
Vrhniki in Bistri. Na samem Logaškem ravniku ni površinsko tekočih voda.
Številne udornice na Logaškem ravniku so dokaz, da mimo Logaškega polja teče
podzemeljska voda s Planinskega polja proti Vrhniki. Podzemni tok Ljubljanice ni natančno
poznan, le ob zelo visokih vodah zalije dno 214 metrov globokega brezna Gradišnica
(Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Po Gamsu (2004) je Logaški ravnik kraška gmota, skozi katero tečejo vode globoko pod
površjem in se prebijejo na površje v izvirih Ljubljanice pri Vrhniki. Ta naj bi v terciarju tekla
od Planinskega polja čez Logaško polje. V istem času naj bi čez Logaško polje tekla tudi
površinska Cerkniščica, ki je uravnala Logaško planoto, kasneje pa so se vse vode prestavile v
podzemlje in ustvarile izjemen kraški sistem z brezni, udornicami in vrtačami.
Menišija se razmeroma zložno spušča v močno zakraseli Logaški ravnik. Vzdolž zahodnega
roba Krimskega hribovja in severovzhodnega roba Notranjskega podolja se vleče od Blok na
jugovzhodu proti Rovtarskemu hribovju na severovzhodu, s katerim se stika v ozkem pasu
med Vrhniko in Logatcem, ter loči Ljubljansko barje od Notranjskega podolja (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998).
Ljubljansko barje predstavlja skrajni južni del Ljubljanske kotline in je skupaj z delom
Ljubljanskega polja mlada tektonska udorina. Nastala je pred približno dvema milijonoma let
na stiku dveh tektonskih enot – dinarske, ki je starejša, in mlajše alpske narivne zgradbe
(Gogala, A., et al., 2001). Če bi upoštevali naravnogeografske dejavnike, bi lahko Ljubljansko
barje razdelili na ravno barjansko dno, posamezne osamelce ter prehoden svet med gričevjem
in barjem (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998). Medtem ko je Melik trdil, da je pri nastanku
današnjega površja na Barju pomembno mostiščarsko jezero, novejše raziskave ne govorijo o
večjih ojezeritvah in s tem glino polžarico prištevajo med rečne in ne jezerske sedimente.
Današnje površje je nastalo z nasipavanjem potokov z neprepustnega in kraškega površja
(Černe, A., et al., 1996). Barje tako ni bilo močvirje oziroma jezero, ampak občasno
poplavljeno polje, tako kot nekatera današnja kraška polja z občasnimi poplavami (Pokovec,
L., 1994).
Neenakomerno ugrezanje in nanašanje usedlin sta procesa, ki sta vplivala na oblikovanje
današnjega reliefa. Sedanje površje je tako po večini ravno, nahaja se v višini 289 m, le na
severozahodu se nad dnom dvigajo posamezni osamelci, visoki 300–400 m (Černe, A., et al.,
1996).
2.3

Geološke značilnosti

Obravnavano območje med Logatcem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki je v največji meri
sestavljeno iz spodnjekrednih ter jurskih apnencev, le na skrajnem severozahodnem delu, na
Strmici in Smrekovcu, so zgornjetriasni dolomiti. Ker je območje omejeno z Logaškim
poljem na zahodu in Ljubljanskim barjem na severozahodu, je potrebno omeniti tudi aluvialne
nanose rek in potokov (ilovica in grušč), ter kvartarne barjanske sedimente.
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Karta 2: Geološka karta območja med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki

Vir: Geološka karta, list Postojna, 1967
2.3.1 Litološke značilnosti
Najstarejše sedimente na obravnavanem območju med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice
pri Vrhniki uvrščamo v zgornji trias (T32+3). To so plastoviti dolomiti norijske in retijske
starosti na skrajnem severozahodnem delu območja na Smrekovcu in Strmici. Ti nato višje
zvezno prehajajo v jurske plasti. Zaradi pomanjkanja fosilnih ostankov se norijske in retijske
plasti ne dajo ločiti.
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Tudi večji del barjanskega dna je verjetno iz zgornjetriasnega dolomita, na to kažejo nekatere
globoke vrtine in barjanski osamelci.
Zgornjetriasni dolomit je plastovit, plasti so debele med 0,5 in 1 m. Dolomit je pretežno
pasovit, vidni so temnejši in svetlejši pasovi, debeli le nekaj milimetrov. V spodnjem delu
blizu karnijskih skladov so ti pasovi drobno nagubani, v zgornjem pa so lepo ravni in v
vzporedni pasovitosti.
Sicer je celotna debelina norijsko-retijskega dolomita od 1200 do 1500 metrov (Pleničar et.al,
1963).
Jurski skladi so na podlagi fosilnih ostankov oziroma po njihovi legi razdeljeni v tri glavne
serije: lias, dogger in malm.
Med fosilno dokazanimi srednjeliasnimi sedimenti in malmskimi plastmi leži debela serija
apnenca in dolomita, ki ne vsebujeta nobenih vodilnih fosilov. Zato ju štejemo v zgornji lias
in dogger (J1,2). Njune plasti se razprostirajo v širšem pasu od Vrhnike do Bezuljaka in ležijo
konkordantno na srednjeliasnih plasteh in višje postopoma preidejo v malm. V zgornjem delu
apnenca, ki verjetno pripada doggerju, zahodno od Vrhnike najdemo številne ostanke koral in
odlomke krinoidov. Zahodno od Vrhnike se pojavljajo tudi plasti, ki vsebujejo velike oolite, s
premerom do 15 mm, vezivo med ooliti pa je drobnozrnati dolomit. To je značilen doggerski
horizont, ki se vleče od Trnovskega gozda preko Notranjske na Dolenjsko.
Skupna debelina zgornjeliasnih in doggerskih skladov je približno 500 do 750 metrov
(Pleničar et. al., 1963).
Fotografija 1: Skalni blok z spodnjejurskega apnenca

Foto: Ćehić, 2010
Na podlagi fosilnih ostankov se malmske kamnine delijo v dve stopnji; spodnja ustreza
oxfordiju in spodnjem kimmeridgiju, zgornji pa zgornjem kimmeridgiju in tithoniju.
Skladi spodnjega malma (J31,2) se raztezajo v ozkem sklenjenem pasu od Snežnega griča
zahodno od Vrhnike preko Debelega vrha do Ivanjske rebri na jugu. Starost teh skladov je
bila dokazana s številnimi fosili, tako z mikrofavno kot z mikrofloro.
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Spodnjemalmski apnenec predstavlja v glavnem svetlo sivi drobni oolitni apnenec z redkimi
vložki neoolitnega apnenca. V zgornjem delu siv gost doggerski apnenec postopoma prehaja v
oolitni apnenec. Prav tako je postopen prehod iz spodnjemalmske v zgornjemalmsko stopnjo.
Debelina spodnjemalmskih skladov je 100 do 200 metrov (Pleničar et. al., 1963).
Spodnjemalmski stopnji sledijo konkordantno kamnine zgornjega malma (J32,3). Ozek pas
zgornjemalmskih plasti se vleče v smeri sever-jug od Snežnega griča na severu do Ivanjske
rebri na jugu. Stratigrafska pripadnost zgornjemalmskih skladov je potrjena s fosili, od katerih
so najvažnejše alge, najdemo pa tudi preseke foramenifer rotalin in tekstularin.
Menjavata se beli zrnati dolomit in svetlo sivi apnenec. Dolomit je litološko podoben
sponjeliasnemu, je pa svetlejši od slednjega in ni bituminozen. Alge so v apnencu pogoste, v
dolomitu pa redke.
Skupna debelina skladov zgornjemalmske stopnje je približno 200 metrov (Pleničar et. al.,
1963).
Spodnjekredni in cenomanijski skladi (K1,2) sestavljajo okoli polovico preučevanega območja
med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki. Na znatni površini so razkriti na
Logaški planoti od ceste Vrhnika – Logatec do Ivanjega sela vzhodno od Planinskega polja.
Sestavljeni so iz sivega do temno sivega ploščastega apnenca z vložki zrnatega bituminoznega
dolomita, debeline nekaj centimetrov. Apnenec ima na svežem prelomu močan vonj po
bitumnu, ki hitro izgine. Podobno velja glede vonja za zrnati dolomit. Ta zrnati dolomit je
ponekod podoben peščenjaku, pod mikroskopom pa vidimo, da je sestavljen iz samih
idiomorfnih kristalov dolomita. Reakcija s solno kislino je ponekod negativna, ponekod pa
šibka.
Debelina spodnjekrednih in cenomanijskih plasti doseže okoli 1200 metrov (Pleničar et. al.,
1963).
Fotografija 2: Kredni apnenci, izpostavljeni koroziji

Foto: Ćehić, 2010
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V kvartar štejemo nanose rek in potokov (al) v dolinah, na kraških poljih in na ravnicah,
melišča (s) na gorskih pobočjih in barjanske usedline (j) na Ljubljanskem barju in v Zadnjem
kraju na Cerkniškem polju.
Pleistocenskih in holocenskih sedimentov Ljubljanskega barja se na karti ni dalo ločiti, saj
ležijo pleistocenske plasti v večji globini, na površju pa so odkrite v premajhnem obsegu.
Pleistocenske naplavine so pri Vrhniki v opekarskih jamah.
Na Ljubljanskem barju predstavljajo pleistocenske plasti v glavnem gline, ki se v raznih
globinah menjavajo s peskom, meljem in prodom. Glina je siva, sivkasto zelena ali rjavkasto
siva, v nekaterih globinah vsebuje karbonatno primes. Največ kvartarnih sedimentov pripada
holocenu. Holocenske naplavine prekrivajo poleg Ljubljanskega barja še vsa kraška polja,
tudi Logaško polje. Debelina nanosa znaša na kraških poljih povprečno 3 do 4 metre (Pleničar
et. al., 1963).
2.3.2 Tektonske značilnosti območja
Območje, preučevano v diplomskem delu pripada štirim tektonskim enotam, ki se med seboj
ločijo po geološki sestavi in tektonski zgradbi. To so Vrhniško-cerkniška gruda (F), na njo se
na zahodu naslanjata Zaplanska luska (G) in Idrijsko-žirovsko ozemlje (H), na severovzhodu
pa meji na obsežno kotlino Ljubljanskega barja (C).
Vse tektonske enote severovzhodno od idrijskega preloma uvrščamo v notranjo dinarsko
cono. Severno mejo te cone predstavlja nariv triasnih plasti, ki so na območju južnega dela
Barja narinjene na karbonske sklade.
Idrijsko-žirovsko ozemlje ob meji sestavljajo različne črnkaste in temno sive spodnjepermske
in vijolično rdeče srednjepermske grödenske kamnine. Enolična sestava Zaplanske luske je
večinoma iz norijsko-retijskega dolomita, nekaj malega je tudi karnijskih usedlin. Proti
vzhodu in jugovzhodu je bila narinjena na jurske in kredne plasti Vrhniško-cerkniške grude.
Starejši skladi leže tam na mlajših in tak položaj lahko razloži samo nariv (Ramovš, 1996).
Zahodni del Vrhniško-cerkniške grude je zgrajen iz krednih in delno jurskih skladov, proti
vzhodu pa sledijo vedno starejši, do vključno karnijskih. Na območju te grude prevladuje
severozahodno-jugovzhodna smer plasti in prelomov (Pleničar et. al., 1963).
Najmlajša tektonska enota na obravnavanem območju je Ljubljansko barje, ki sega vanj le s
svojim skrajnim jugozahodnim delom. Predstavlja tektonsko udorino in je nastalo nekje na
prehodu iz pliocena v pleistocen. Takrat se je ozemlje kasnejše kotline začelo pogrezati,
obrobje pa se je verjetno dvigovalo. V podlagi pleistocenske barjanske kotline je
zgornjetriasni dolomit (Ramovš, 1996).
2.4

Hidrološke značilnosti

Kompakten neskladovit in neprepokan apnenec je ravno tako neprepusten kot povprečna
nekraška kamnina. Večjo prepustnost apnencu omogočajo lezike in razpoke. Bližje površju je
praviloma več razpok in špranj, ki nastajajo z mehaničnim preperevanjem. Navzdol se njihova
gostota zmanjšuje saj se združujejo v večje votline (Gams, 1974).
Območje med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki je pretežno sestavljeno iz
jurskih in krednih apnencev. Sklenjena razpoklinska prepustnost apnenca omogoča vertikalno
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prenikanje vode oziroma podzemeljski – kraški odtok. Velik del preučevanega območja se
odvodnjava podzemno. Površinska rečna mreža je skromna, delno je razvita le pri Beli.
Hidrografsko to območje pripada porečju Ljubljanice.
Prva spoznanja o povezanosti glavnih ponorov in izvirov v kraškem porečju Ljubljanice je že
leta 1887 objavil Viljem Putick. S poznejšimi sledenji so bile njegove domneve dopolnjene. S
sistematičnimi raziskavami in sledilnimi poizkusi med letoma 1972 in 1975 so bile
ugotovljene podzemeljske vodne zveze, ki kažejo, da voda iz notranjskih kraških polj odteka
v bolj ali manj sklenjenih tokovih skozi prevodne cone Logaškega ravnika v izvire
Ljubljanice.
Sredi Vrhnike med Vasjo in Hribom je del ravnice, imenovan Klis. Enako se imenuje tudi
potok, ki teče po njej. Proti zahodu se Klis oži v dolino Bele, ki določa severno mejo
obravnavanega območja tega diplomskega dela. Njeno povodje se je izoblikovalo ob stiku
dveh tektonskih enot z različno kamninsko sestavo, zato je asimetrično, saj dobiva površinske
pritoke le z leve, dolomitne strani, medtem ko je desna v apnencih povsem zakrasela. Visoko
pod Planino (733 m) so od zahoda proti vzhodu razvrščeni njeni izviri Cešnjac, Lintvern,
Šumljaki, Gačnik, Staje in drugi izviri. Najpomembnejši izvir Bele je Lintvern, ki je tipična
zaganjalka ali intermitentni kraški izvir.
Na zahodnem obrobju Logaškega polja (ki je sicer zunaj obravnavanega območja) v ponorih
Jačke ponira Logaščica. Številni potočki, ki se zbirajo v hribovitem svetu severozahodno od
Logatca, se najprej združijo v potoka Reka in Črni potok, ki se v Gornjem Logatcu združita v
Logaščico. Slednja po 3 km površinskega toka priteče do požiralnikov v Jački v Dolnjem
Logatcu. V zadnjih nekaj sto metrih površinskega toka, kjer se konča nariv dolomita na
apnenec, si je urezala do 30 metrov globok kanjon. Površinska Logaščica ponira v štirih
glavnih požiralnikih: Jačka 1, Jačka 2, Jačka 3, ki so samostojne jame (povezave med njimi
niso ugotovljene) in Požiralnik 4, ki je najnižji del požiralnika Jačke 3.
Severovzhodno mejo obravnavanega območja določajo izviri Ljubljanice pri Vrhniki. Hribski
potok izvira pri Kožuhovem mlinu v zahodnem delu Vrhnike in se združi s Klisom. Izviri
Primcovega in Bečkajevega studenca napajajo Vaški potok, ki teče čez Klis in v katerega se le
okoli 100 metrov od njunih izvirov izliva Bela. Klis se nekako na sredi med izviri Male
Ljubljanice in izlivom v Veliko Ljubljanico izliva v Malo Ljubljanico. Malo Ljubljanico
napajajo izviri Malega in Velikega Močilnika, ki so razporejeni v izraziti zatrepni dolini v
južnem obrobju Vrhnike. V zatrepni dolini Retovje so močni izviri Velike Ljubljanice, ki
sprva teče proti severu med Vrhniko in Verdom in se po 1000 metrih združi z Malo
Ljubljanico. Izdatnejši izviri so izvir Pod Orehom, izvir Pod Skalo, Malo Okence in Veliko
Okence.
2.4.1 Ponikalnice in požiralniki
Po definiciji je ponornica oziroma ponikalnica vodni tok z nekraškega ozemlja, ki ponika na
krasu (Gams, 2004).
Požiralnik je mesto, kjer podzemeljska votlina požira površinsko vodo (Gams, 2004).
Na preučevanem območju se na vzhodnem robu Logaškega polja nahajajo požiralniki Jačke, v
katerih ponira Logaščica. Številni potočki, ki se zbirajo v hribovitem svetu severozahodno od
Logatca, se najprej združijo v potoka Reka in Črni potok. Potok Reka, ki je dolg okoli 5 km,
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teče po Reški dolini, Črni potok, ki je dolg 4 km pa po Cuntovi grapi. V Gornjem Logatcu se
združita v Logaščico, ki po 3 km površinskega toka priteče do požiralnikov v Jački v Dolnjem
Logatcu. Logaščica meri v dolžino približno 13 km in zbira vode s površine 83 km2. Je
izrazito hudourniški potok, saj je njeno zaledje v slabo prepustni dolomitni podlagi, zaradi
česar večina vode odteče po površju. V poletnem času, ko je pomanjkanje padavin, Logaščica
večkrat presahne, ob močnejšem deževju pa zelo hitro naraste (Nagode, 2002). Kapaciteta
požiralnikov Jačke je omejena na 15 do 20 m3/s, zato prihaja do poplav. Voda naraste od
višine ponora na 410 metrih do višine 474 metrov. Takšne poplave so sicer redke in
povprečno nastajajo vsakih 10 let (Mihevc, 1979).
Fotografija 3: Ponor Logaščice v Dolnjem Logatcu

Vir: Uradni slovenski turistični informacijski portal
Na Logaškem polju je 20 km2 poplavnega sveta. Velika poplava je bila januarja 1979. Do
poplave je prišlo, ker kraško podzemlje ni moglo več sprejemati vse dotekle vode. Škoda, ki
je nastala, je v veliki meri posledica človekovih posegov v reko, saj so potoki ki danes
napajajo Logaščico, včasih ponirali vsak po svoje, a so jih ljudje, da bi vodi povečali moč in
jo uporabili za mline in žage, speljali v eno strugo. Poplave sprva niso bile moteče, ko pa se je
Logatec širil in je voda poplavljala hiše, so v povirju Logaščice zgradili dolinsko pregrado
(Šušteršič, 1994).
Do zadnjih hudih poplav je prišlo v septembru 2010. Osnova za tokratno poplavo v Logatcu
je deloma deževje decembra 2008. Takrat je Logaščica prav gotovo nanosila veliko dodatnega
plavja, ki je še bolj zamašilo ponor Jačka. Zamašen ponor je zato težje odvajal vodo v kraško
podzemlje, poleg tega pa je regulacija Logaščice še pospešila odtok vode, kar še hitreje
zamaši ponore (Podnebje Zaplane, 2010).
Zadnjih nekaj sto metrov površinskega toka je Logaščica še posebej zanimiva. Kjer se konča
nariv dolomita na apnenec, si je urezala do 30 metrov globok kanjon. Površinska Logaščica
ponira v štirih glavnih požiralnikih: Jačka 1, Jačka 2, Jačka 3, ki so samostojne jame
(povezave med njimi niso ugotovljene) in Požiralnik 4, ki je najnižji del požiralnika Jačke 3.
Z dvema sledilnima poizkusoma (Čadež, 1951; Gospodarič et. al. 1976) je bilo dokazano, da
se Logaščica v podzemlju združi z vodami, ki pritekajo s Planinskega polja in se ponovno
pojavi na površju pri Vrhniki v izvirih Ljubljanice zahodno od Retovja (Nagode, 2002).
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Prve raziskave v Jački so potekale že leta 1957 pod vodstvom Ivana Michlerja. Po podatkih
Katastra JZS je bil najprej, leta 1965, registriran požiralnik, ki danes nosi ime Jačka 2.
Jamarske akcije so bile večinoma namenjene ogledu razmer in čiščenju naplavin zaradi
preprečevanja poplav. Pomembnejša akcija se je dogajala leta 1984, ko so logaški jamarji ob
ugodnih vremenskih razmerah, ob nizkem vodostaju, raziskali in izmerili nov požiralnik, ki so
ga poimenovali kar 4. požiralnik. Jačko 2 so nadalje logaški jamarji raziskovali leta 1993,
Jačko 3 pa med letoma 1999 in 2002. Ker je bilo z barvanjem v preteklosti dokazano, da se
Logaščica v podzemlju združi s podzemno Ljubljanico, so bila pričakovanja ob nadaljevanju
raziskav velika, vendar pa se rov, kamor odteka voda, končuje v neprehodni ožini (Nagode,
2002).
Med ponikalnice po Gamsu (2004) lahko prištevamo tudi Belo, ki teče po apneniškem in
polprepustnem dolomitnem ozemlju visoko nad piezometrično gladino in večinoma izgublja
vodo v tla. Marsikje tovrstnim vodnim tokovom pravijo Sušice in so zelo pogoste v pasu
triasnega, večinoma glavnega dolomita, ki se krajevno prekinjen razteza med Logaškimi
Rovtami in zgornjo dolino dolenjske Mirne.
Bela, ki je zarezana v zahodni obod Barja, na severu omejuje obravnavano območje med
Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki. Precej strme so njene povirne in stranske
grape, ki so poglobljene v hrbte in slemena pri Strmici v višinah med 600 in 700 metri. Klis je
ime potoka in dela ravnice sredi Vrhnike med Vasjo in Hribom. Proti zahodu se Klis oži v
dolino Bele.
Po obliki je dolina Bele razmeroma mlada, stranske grape in osrednja struga so zarezane v
starejše planotasto površje. Zgornji in srednji del doline sta brez naplavin, te se pojavijo šele v
spodnjem razširjenem Klisu. Bela je tam na sivih barskih in jezerskih ilovicah odložila
obsežen vršaj iz dolomitnega peska in grušča. Po hidrografski karti je povodje Klisa in Bele
delno površinsko in delno kraško. Obsega južno pobočje Svete Trojice in Tičnice, Zadnje
doline, Grintovce zahodno od Stare Vrhnike in Korite do slemena med Kurenom in Planino, s
tem tudi celotno južno obrobje Planine z Betajnovo, Storževim gričem, Blatnim dolom vse do
slemena med Ulovko in Stražo nad Strmico. Orografska oziroma površinska razvodnica Bele
se s Straže spušča po hrbtu na Jerinov grič in Strmico. Na vzhodni strani Strmice se dolomit
stika z apnenci, zato je povodje Bele tu okrnjeno. Vse padavine na tem območju poniknejo v
zakraselo podlago in odtekajo v krasu ob Beli pod zemljo v Hribski potok. K površinskemu
povodju Bele lahko prištejemo še del Raskovca, če ga omejimo z orografskim razvodjem s
Strmice na Cesarski vrh, dalje po hrbtu na vrh Raskovca in z njega proti severu čez Kotelski
grič in Grilcev grič do Hriba in skozi Gradišče do Tržaške ceste in dvorišča usnjarne, kjer se
Hribski potok s Klisom ali Belo izliva v Malo Ljubljanico. Do Vrhnike priteče Bela le po
večjih nalivih, večinoma se voda izgublja že v osrednjem delu od Grape navzdol do Osenka.
Od tam do Primcovega studenca pa je struga večkrat popolnoma suha (Habič, 1996).
Eden najpomembnejših izvirov Bele je Lintvern, saj ji prispeva dobro tretjino visokih voda.
Lintvern je tipična zaganjalka. Kot stalni izvir deluje le nekaj dni po deževju, sicer pa se
zaganja in bruha vodo v presledkih. Izvir v Stajah pod Planino je najnižji stalni izvir Bele in je
tipičen razpoklinski kraški izvir v dolomitu. Dva manjša, stalna izvira pa sta še Primcov in
Bečkajev studenec, ki napajata Vaški potok, ki teče čez Klis in v katerega se le dobrih 100
metrov od njunih izvirov izliva Bela (Habič, 1996).
K širšemu zaledju Bele je potrebno prišteti tudi Hribski potok, ki izvira pri Kožuhovem mlinu
v zahodnem delu Vrhnike. Izvirni zatrep je komaj opazen, voda izvira izpod strmega kraškega
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roba, ki ga obdajajo naplavine Bele. Z mnogimi sledilnimi poizkusi in barvanji so dokazali, da
se v izviru pri Kožuhovem mlinu pojavljajo vode Rovtarice, Petkovščice in ponikalnic pri
Hotedrščici (Pikeljščica, Žejski potok, Hlevišarka in Hotenjka), v določenih razmerah pa tudi
del voda Unice, ki sicer s Planinskega polja odtekajo v druge izvire Ljubljanice. V Hribski
potok se torej stekajo vode iz obsežnega logaško-rovtarskega ozemlja (Habič, 1996).

2.4.2 Kraški izviri in njihovo zaledje
Vsak naravni iztok kraške vode na površje se imenuje izvir. Delimo jih glede na geološki
položaj vodonosnih plasti (prosti, zajezeni, ujeti) in glede na stalnost (stalni, občasnibruhalniki, periodični-zaganjalke). Poznamo tudi obmorske in podmorske izvire (Stepišnik,
2007).
Za vokliške izvire je značilno, da skoznje priteka voda iz globokih delov kraškega
vodonosnika po pretežno navpičnih kanalih, zato so lahko pretoki zelo veliki. Po količinah
vode so to največji izviri, sem spadajo tudi nekateri izviri Ljubljanice (Pod Skalo, Malo
Okence, Veliko Okence) (Stepišnik, 2007).
Zaganjalka ali intermitentni izvir je kraški izvir, ki deluje oziroma bruha vodo v določenih
časovnih razmikih in določeno količino vode.
Ugotovljene so štiri osnovne oblike zaganjanja, in sicer višinsko, sesalno, nihalno in pasivno.
Slednje je lahko samostojno ali sestavljeno z višinskim zaganjanjem. Pri vseh sistemih ima
pomembno vlogo zrak v odtočni cevi. Teoretično bi posebno obliko pasivnega zaganjanja
lahko povzročilo sproščanje zraka ob hitrem padanju zračnega pritiska ali dotekanje s plini
pomešane vode. Ob zmanjšanju dotoka je pri vseh oblikah mogoče doseči stopnjo, ko
zaganjanja ni več (Habič, 1996).
Primer zaganjalke je Lintvern, ki je eden pomembnejših izvirov Bele. Kot stalni izvir deluje le
nekaj dni po dežju, sicer pa se zaganja in bruha vodo v krajših ali daljših časovnih presledkih.
Sistematična merjenja so pokazala, da Lintvern deluje kot zaganjalka, kadar je njegov pretok
manjši od 40 l/s, sicer se spremeni v trajen izvir (cv: Gams, 1974).
Obrh je močan kraški izvir, kjer voda običajno vre iz zalitih skalnih votlin izpod visoke
prepadne stene. Tak izvir je izvir Pod Skalo.
Ljubljanica, ki je glavna notranjska kraška reka, zbira vode z ozemlja okoli 1000 km2. Njeni
izviri so razvrščeni od Vrhnike preko Verda do Bistre. Večjih izvirov ob srednje visoki vodi
je 12, ob visoki vodi pa še več. Med njimi so najbolj stalni izviri pri gradu Bistra, kjer se že
začenja dolomit borovniške antiklinale. Vode, ki jih kanali zaradi omejenih razmer v dolomitu
ne morejo pretočiti v Bistro, se odlivajo v zahodnejše izvire Ljubijo, Retovje in Močilnik, ki
so v jurskih apnencih (Gams, 1974). Obilne kraške vode se ob robu Barja prelivajo na površje
iz globokega kraškega podzemlja, saj so pritočni rovi potopljeni več kot 20 metrov globoko.
Pogreznjeni so bili z mladimi tektonskimi premiki pred dobrega pol milijona let, hkrati ob
poglabljanju dna in dvigovanju obrobja Barja (Habič, 1996).
Podzemeljske povezave izvirov s ponikalnicami v Rovtah, Logatcu, Planini in Cerknici so
dokazane z barvanji in hidrološkimi raziskavami, jamarji pa doslej kljub stoletnemu trudu še
niso prodrli do podzemeljskih vodnih kanalov (Habič, 1996).
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Strmo zahodno obrobje tektonske kotline Ljubljanskega barja je morfološko slabo
razčlenjeno, le med Borovniško in Podlipsko dolino se ob izvirih Ljubljanice pri Vrhniki
barska ravnina s širokim zatrepom zajeda globlje v obod. Osrednja kraka tega zatrepa sta
Retovje in Močilnik v katerih so izviri Male in Velike Ljubljanice. Zatrep je tudi ob izvirih
Ljubije. Četrti, širši krak sega preko Klisa med Raskovcem in Sveto Trojico v dolino Bele. K
Ljubljanici spadajo še nekoliko odmaknjeni izviri Bistre. Barjanske in rečne naplavine
zajezujejo izvire Hribskega potoka, Primčevega in Bečkajevega studenca ter Malega in
Velikega Močilnika in silijo vode iz globljih podzemeljskih rovov v višje, manj razširjene
razpoke in tako oblikujejo deltasto ustje podzemeljske Ljubljanice. Kraški izviri in dolina
Bele so se po geoloških ocenah začeli oblikovati šele s tektonskim grezanjem Ljubljanskega
barja pred dobrega pol milijona let (Habič, 1996).
Malo Ljubljanico napajajo izviri Malega in Velikega Močilnika, ki so razporejeni v izraziti
zatrepni dolini v južnem obrobju Vrhnike. Nekako na sredi med izviri in izlivom v Veliko
Ljubljanico se jim pridružijo vode s Klisa.
V Malem Močilniku vre voda iz grušča in se po 150 metrih izliva v strugo Velikega
Močilnika. Zatrep nad Malim Močilnikom ni zelo izrazit in je pomaknjen v sredino 300
metrov široke in prav toliko dolge zajede v skalnem obodu med Hribom in Mirkami. Tik za
robom so tri udornice: Farovška dolina, Grogarjev dol in Tomažetov dol (Habič, 1996).
Fotografija 4: Izvir Mali Močilnik

Fotografija 5: Izvir Veliki Močilnik

Foto: Ćehić, marec 2010

Foto: Ćehić, marec 2010

V južni del oboda med Hribom in Mirkami se zajeda ožja, 50 do 100 metrov široka in 500
metrov dolga zatrepna dolina Velikega Močilnika. Konča se z dobrih 40 metrov visokimi
prepadnimi stenami. V Velikem Močilniku vre voda na dan v treh izvirih. Veliko izvirno
jezerce v Močilniku je bilo v preteklosti umetno zajezeno z nasutim in obzidanim jezom, voda
pa speljana po koritu k žagi. Danes je na mestu porušene zgradbe parkirišče, vodno korito pa
spremenjeno v odprto strugo. Voda izvira v dnu in po obodu iz podornih skal in grušča pod
prepadnimi stenami. Drobir ob zajezenih izvirih voda počasi odnaša in struge se vse bolj
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zajedajo v stanske bregove pri srednjem izviru. Pritočni rov predvidoma poteka globoko pod
površjem. Vode pritiskajo po razpokah in skozi grušče, ter tako oblikujejo neke vrste
podzemeljsko delto. Podobno velja za celotni sistem izvirov kraške Ljubljanice, ki
predstavljajo veliko podzemeljsko delto od Hribskega potoka do Bistre (Habič, 1996).
Zatrepna dolina Retovje se med Mirkami in Verdom zajeda pod vznožje Ljubljanskega vrha
(818 m) in planotasto površje Mirškega vršička (349 m) in Raskovca. V njej so močni izviri
Velike Ljubljanice, ki sprva odteka proti severu med Vrhniko in Verdom in se po 1000 metrih
združi z Malo Ljubljanico. Retovje je morfološko bolj razčlenjeno kot Močilnik, ker je v njem
razporejenih več izvirov v kratkih stranskih zatrepih. Retovje se začenja s Krnico, 60 metrov
široko in več metrov dolgo kotanjo. Ob njenem desnem bregu je nizek skalnat hrbet, ki loči
Retovje in Ljubljanico od dolinskega zatrepa z izviri Ljubije. Ob Krnici je prvi stalni
studenec, ki je ob visoki vodi preplavljen. Drugi izvir je ob nekdanji Maroltovi žagi, tretji pa
priteka po obzidanem kanalu izpod Maroltove hiše. Več manjših izvirov se pojavlja tudi ob
gospodarskem poslopju pod Matjažem (Habič, 1996).
Izdatnejši je izvir Pod Orehom. Izvir je dva metra pod potjo in 60 metrov oddaljen od
Ljubljanice. Ob suši je pod steno komaj meter široko sifonsko jezerce, ob visokih vodah pa je
tu pravo vretje. Prva sta se potopila v izvir 14 metrov globoko in 30 metrov v notranjost
Hasenmayer in Wunsch leta 1966, kasneje pa še Krivic in Praprotnik leta 1972. Slednja sta v
globini 14 metrov dosegla dno majhne dvorane, kjer se rov izravna in obrne navzgor. Dno je
prekrito z gruščem in manjšimi skalami, sredi dvorane pa je tudi nekaj drevesnih debel. Na
južni strani sta med skalnimi bloki našla nadaljevanje rova. Vzhodni rov se sprva strmo
dvigne, nato pa je skoraj raven in zelo ozek. Konča se 70 metrov od vhoda, le 8 metrov pod
gladino. Tudi v tem izviru so videli proteuse. Južno od izvira se v skalnem obodu odpira
prehod v Matjaževko, nekakšno odprto udorno dolino ali koliševko tik ob Retovju (Habič,
1996).
Fotografija 6: Izvir Pod Orehom

Fotografija 7: Izvir Pod Skalo

Foto: Ćehić, november 2010

Foto: Ćehić, november 2010
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Izvir Pod Skalo je najizdatnejši in stalni izvir Velike Ljubljanice. Pod previsno, 20 metrov
visoko zatrepno steno ob izrazitem prelomu vre voda iz podornega skalovja in nižje ob strugi
tudi iz pobočnega grušča. Ob vznožju stene je ozka špranja, ki vodi nekaj metrov v podzemlje
do vzdolžnega sifonskega jezerca. Prepadne stene so se ohranile le tik nad izviri, kjer vre voda
neposredno iz zalitih skalnih votlin. To so tipična kraška okenca – obrhi. Ko ob nizkih vodah
ti obrhi presahnejo, zastaja voda v mirnih sifonskih kotanjah pod stenami, živi pa ostanejo
nižje ležeči izviri v grušču in podornem skalovju (Habič, 1996).
Najznamenitejša obrha v Retovju sta Malo in Veliko Okence, ki ležita v njegovem skrajnem
jugozahodnem kotu. Ilič (2002) v Naših jamah piše, da v različni literaturi vlada velika zmeda
pri poimenovanju obeh izvirov. Od prvega članka v Naših jamah leta 1972 (Primož Krivic in
Anton Praprotnik, 1972) se za južni izvir uporablja ime Veliko Okence, za severnega pa Malo
Okence. V 90. letih pa so nekateri trdili, da je v prvih objavah prišlo do zamenjave,
najverjetneje je bila vzrok zamenjava na TTN 1: 5000. Različni poimenovanji sta celo v dveh
različnih izdajah Atlasa Slovenije. Zmeda vlada tudi v Katastru jam JZS, saj je nekaj
zapisnikov zaradi poimenovanja dobilo napačno katastrsko številko, prav tako sta uporabljeni
obe imeni za isto jamo. Nadalje Ilič piše, da bo po posvetu z Andrejem Mihevcem (IZRK) in
Matjažem Cundrom (lastnikom zemlje okoli Velikega Okenca) v nadaljevanju uporabljal za
južni izvir ime Veliko Okence in za severni izvir ime Malo Okence. Tudi Habič (1996)
uporablja za južni izvir ime Veliko Okence in za severnega Malo Okence.
Med Močilnikom in Retovjem je v najožjem delu hrbet Mirškega vršička (349 m) širok le 400
metrov. V njem sta dve koliševki, Babni dol tik ob Močilniku in Andrejčkova dolina nad
Malim okencem. Oba udora sta verjetno nastala nad istim vodnim rovom, ki napaja na eni
strani Veliki Močilnik, na drugi pa Malo Okence. Malo Okence je edini izvir Velike
Ljubljanice na levem bregu Retovja. Po kemičnih in temperaturnih lastnostih, pa tudi po
izidih sledenja leta 1972, je bolj soroden Močilniku kot drugim izvirom Velike Ljubljanice. V
njem so se pojavila sledila, ki so jih vlili v požiralnike na Cerkniškem in Planinskem polju, v
Logatcu, v Hotedrščici, v Rovtah in v Petkovcu (Habič, 1996).
Malo Okence so poskušali raziskati že prvi slovenski jamski potapljači leta 1939. Brata Janez
in Dušan Kuščer sta se potopila s preprosto, domačo opremo 10 metrov globoko. Ustavila sta
se v težko prehodni ožini. Leta 1966 sta nemška potapljača Hasenmayer in Wunsch prodrla
dobrih 20 metrov v notranjost (Habič, 1996). V Naših Jamah iz leta 1972 Primož Krivic in
Anton Praprotnik opisujeta potop francoske skupine G.E.P.S. avgusta 1972 v oba izvira. V
Malem Okencu so prišli glede na sedanje meritve približno 70 metrov daleč. Za Veliko
Okence pa obstaja njihov zapisnik v Katastru jam z načrtom in izmerjeno dolžino 255 metrov.
Za Veliko Okence nadalje ni zaslediti novih raziskav, za Malo Okence pa obstaja še zapisnik
Sama Morela iz leta 1994, kjer opisuje ta del jame do približno 70 metrov daleč. Po besedah
Igorja Vrhovca, je Tomo Vrhovec leta 1997 odkril veliko dvorano v Malem Okencu, Igor
Vrhovec in Miha Pihler pa sta leta 1998 tam naredila nekaj potopov (Ilič, 2002). Leta 2002 je
Uroš Ilič s sodelavci ponovno raziskal in izmeril izvira Malo in Veliko Okence, ter narisal
načrta obeh jam. V Malem Okencu je nameril 240 metrov dolžine in največjo globino 45,6
metrov, jama pa se še nadaljuje, kar pomeni, da bo v prihodnosti potrebnih še več raziskav
(Ilič, 2002).
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Fotografija 8: Izvir Malo Okence

Foto: Ćehić, november 2010

Fotografija 9: Izvir Veliko Okence ob nizki vodi

Foto: Ćehić, november 2010

Veliko Okence je izvir pod 30 metrov široko in 10 metrov visoko steno v skrajnem južnem
kotu Retovja. Skalna ploskev pripada istemu prelomu kot pri izviru Pod Skalo in tudi izvira
sta med seboj hidrološko povezana. V Velikem Okencu se prelivajo na površje le visoke
vode, ki ne morejo odteči skozi nižje ležeče izvire Retovja. Ob visokih vodah je Veliko
Okence najmočnejši izvir Ljubljanice, ki po količini prekaša tistega Pod skalo in v Velikem
Močilniku. V Veliko Okence sta se prva potopila že omenjena brata Kuščer leta 1939.
Potopila sta se dobre 4 metre globoko in 12 metrov v notranjost. Leta 1953 je podoben podvig
poskusil Ivan Gams. Leta 1966 sta se v izvir potopila Hasenmayer in Wunsch. Tri metre pod
gladino sta zaplavala v 6 metrov širok in 2 metra visok rov 8 metrov daleč proti vzhodu.
Ljubljanski jamski potapljači so Veliko Okence raziskovali leta 1983, ko se je dr. Anton
Praprotnik s tovariši potopil 260 metrov daleč, kjer je dosegel zasigan kamin (Habič, 1996).
Leta 2002 je Uroš Ilič z Igorjem Vrhovcom, Simonom Oprešnikom in Primožem Kumšetom
izmeril 267 metrov jamskega rova v notranjost, največja globina pa je 27 metrov. Vmes je še
več kaminov, ki niso izmerjeni (Ilič, 2002).
2.5

Klimatske značilnosti

Po Ogrinu (1996) spada obravnavano območje med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri
Vrhniki k zmernocelinskemu podnebju, k podtipu zmernocelinsko podnebje zahodne in južne
Slovenije. Ta tip podnebja opredeljujejo naslednje značilnosti:
· povprečna oktobrska temperatura je višja od povprečne aprilske temperature,
· submediteranski padavinski režim,
· povprečna letna količina padavin je med 1300 in 2800 mm.
Na obravnavanem območju je le ena meteorološka postaja in sicer na Vrhniki. Leži na
nadmorski višini 310 metrov in je meteorološka postaja višjega reda. Za območje med
Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki le-ta ni najbolj reprezentativna, saj večji del
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preučevanega območja leži v višjih nadmorskih višinah (med 400 in 800 m). Prav tako je
meteorološka postaja Vrhnika na gosto naseljenem območju, obravnavano območje pa je
skoraj neposeljeno. V povprečju je temperatura zraka v mestih zaradi večje gostote izvirov
toplote in fizikalnih lastnosti asfaltnih in betonskih površin nekoliko višja, kot v okolici.
Zaradi zgoraj naštetega, sem uporabila še podatke z meteorološke postaje Rovte, ki leži na
nadmorski višini 700 metrov in je poleg meteorološke postaje Vrhnika najbližje
obravnavanem območju. Prav tako sem uporabila podatke s padavinskih meteoroloških postaj
Logatec (486 m) in Pokojišče (737 m). Klimatski podatki zajemajo obdobje med letoma 1961
in 1990.
Meteorološka postaja Rovte (700 m) leži na višji nadmorski višini kot meteorološka postaja
Vrhnika (310 m), zato ima prva nižjo povprečno temperaturo od slednje. Povprečna letna
temperatura v Rovtah je 7,8 °C, povprečna vrednost za hribovit svet celinske Slovenije pa se
giblje med 4 in 8 °C. Povprečna januarska temperatura je -1,9 °C, povprečna junijska pa 15,1
°C.
Grafikon 1: Klimogram Rovt (povprečna temperatura in količina padavin za obdobje 19611990)
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Na Vrhniki, ki leži na nižji nadmorski višini, so temperature višje. Povprečna letna
temperatura na Vrhniki znaša 9,3 °C (povprečne temperature v nižjih delih celinske Slovenije
so med 8 in 10 °C), povprečna januarska -1,2 °C in povprečna junijska 17,1 °C.
Izmerjena letna količina padavin na meteorološki postaji Rovte je 1867 mm, na Vrhniki pa
1601 mm. Padavine so sorazmerno enakomerno porazdeljene preko leta, z jesenskim viškom
novembra. Padavinski meteorološki postaji, reprezentativni za preučevano območje sta še
Logatec (486 m) in Pokojišče (737 m). Padavin je razmeroma veliko tudi v Logatcu 1932 mm
in na Pokojišču 1587 mm, in so prav tako enakomerno porazdeljene preko leta z izrazitim
jesenskim viškom.
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Grafikon 2: Klimogram Vrhnike (povprečna temperatura in količina padavin za obdobje
1961-1990)
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Edina meteorološka postaja, ki meri smer in hitrost vetrov je v Rovtah. Najpogosteje je v
Rovtah brezvetrje (28,3 %), kadar pa piha veter, je najpogostejši iz severovzhodne (18,6 %),
in vzhodne smeri. Manj pogosto pihajo jugozahodni (14,6 %) in zahodni (12,9 %) vetrovi.
Ostali vetrovi – severnik, jugo in jugozahodnik – pihajo zelo redko.
Grafikon 3: Pogostost vetra po smereh za meteorološko postajo Rovte v obdobju 1960-1990 v
% (brezvetrje je 28,3 %)
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Vir: Klimatski podatki HMZ, 1995b
V Rovtah severozahodnik ni pogost veter, kadar pa piha je najmočnejši od vseh vetrov, saj
piha s povprečno hitrostjo 3 m/s. Podobno hitrost (2,9 m/s) imata jugozahodnik in
jugovzhodnik, nekoliko manjšo pa jugo. Predvsem jugo in jugozahodnik prinašata v Rovte
padavine. Najšibkejši med vetrovi je vzhodnik (1,9 m/s), ki pa piha precej pogosto (16,7 %).
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Tabela 1: Povprečna hitrost vetra (v m/s) v Rovtah med leti 1961 in 1990
smer

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

S

hitrost (m/s)

2,5

1,9

2,9

2,6

2,9

2,2

3

2,1

Vir: Klimatski podatki HMZ, 1995b
Vrhnika je pogosto prevetrena zaradi JZ vetrov, ki se spuščajo iz področja Logatca, Zaplane,
Planine in Ljubljanskega vrha. Takrat je ozračje na Vrhniki nekoliko toplejše, ta veter pa je
precej značilen lokalen vremenski pojav za Vrhniko. JZ veter je pogosto povezan tudi z
vremenskimi spremembami, običajno je znanilec poglabljanja ciklona z vremenskimi
motnjami nad severnim Sredozemljem ali pa je povezan z odprtim Atlantskim tokom, ki
prinaša postopoma bolj vlažen in topel zrak. Tudi SV veter je na Vrhniki pogosto povezan z
vremenskimi spremembami, saj prinaša postopno izboljšanje vremena in vsaj prehodno
ohladitev ozračja. Najpogosteje se pojavi po prehodu vremenske fronte (Vremenska postaja
Vrhnika, 2009).
Za Vrhniko, ki leži na JZ delu Barja, je značilen pojav temperaturnega obrata. Tu je pogosta
jutranja oziroma dopoldanska megla, ki je še pogostejša v pozno jesenskem, zimskem in
zgodnje pomladanskem obdobju (Vremenska postaja Vrhnika, 2009).
Temperaturni obrat je značilen tudi za večje udornice. Zaradi globine in zaprtosti so
temperature na dnu udornic bistveno nižje kot v okolici izven njih. V dneh junija 2004 se je
na dnu Masletove koliševke (skupina Logaških koliševk) še vedno zadrževal led in sneg.
Poleg temperaturnega in rastlinskega obrata v pobočju Masletove koliševke naletimo še na
eno posebnost, dihalnike, skozi katere se v zimskem času topel jamski zrak dviguje na
površje. Najgloblji je Borisov dihalnik, ki seže 55 metrov globoko (cv: Pagon, 2008).
2.6

Prsti

Prst je vrhnja plast oziroma preperel del zemeljske skorje, ki vsebuje razkrojene organske
snovi. Na njen nastanek vplivajo pedogenetski dejavniki, kot so matična podlaga, podnebje,
relief, čas, biološki faktorji in antropogeni vplivi (Geografija Slovenije, 1998).
Na nastanek in lastnosti prsti in preko njih na rastje, močno vpliva kamninska sestava.
»Pedosekvenca je združba ali več združb tal, ki se pojavljajo na isti ali podobni litološki
osnovi« (Stritar, 1974). Na obravnavanem območju med Logaškim poljem in izviri
Ljubljanice pri Vrhniki se pojavljata dve pedosekvenci.
Pedosekvenca na apnencih in dolomitih je prisotna na večjem delu obravnavanega ozemlja.
Tla na dolomitih so bolj enakomerno debela, razvita, bolj glinasta in izrazitejše rdečerjave
barve. Na karbonatnih kamninah prevladujejo rendzina, rjava rendzina in rjave pokarbonatne
prsti. Rendzine so humozne prsti, debele okoli 20 cm in se pojavljajo neposredno na apnencu
ali dolomitu (Stritar, 1974).
Rendzina nastaja na izrazito karbonatni matični podlagi, predvsem na mezozoiskih in
terciarnih apnencih in dolomitih, ki vsebujejo nad 60 % kalcijevega karbonata. Zgornji A
horizont je temno rjave do črne barve, z malo glinastih delcev in do 20 % organske snovi.
Debel je 20 do 30 cm in leži na horizontu C. Na obravnavanem območju prevladuje
sprsteninasta rendzina (Geografija Slovenije, 1998).
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Rjava pokarbonatna prst ima profil A – (B) – C. Pod temno rjavim horizontom A se nahaja
svetlo rjavi, kambični horizont (B) z večjim delom glinastih delcev, kot jih ima horizont nad
njim. Pod njim je horizont C matične podlage. Rjava pokarbonatna prst je reliktna prst in je
nastala na živi skali trdih apnencev in dolomitov (Geografija Slovenije, 1998).
Obe prsti imata za rast rastlin dobre fizikalne in kemične lastnosti, vendar njuna plitvost
oziroma relief na preučevanem območju zavirata uspešno rast kulturnih rastlin, zato jo
porašča gozd.
Debelina prsti na vrtačastem in škrapljastem terenu Logaškega ravnika in Menišije precej
variira. Na izpostavljenih mestih je debela le nekaj centimetrov, v zevih med večjimi
škrapljami in na mestih, kjer zapolnjuje žepe, pa dosega debelino tudi do več decimetrov.
Odeja prsti je nesklenjena, razen na dnu nekaterih večjih konkavnih oblik.
Pedosekvenca na holocenskih peščeno prodnatih nanosih je prisotna na Logaškem polju in
Ljubljanskem barju. Holocensko področje, ki ga predstavlja prva obrečna terasa je pred
poplavami še vedno nezaščiteno področje. V preteklosti se je človek zaradi poplav izogibal
temu svetu, danes pa so regulacijska dela zmanjšala pogostost poplav, zato se človek tam bolj
intenzivno naseljuje (Stritar, 1974).
Obrečna tla so slabo razvita mlada tla, saj je matična podlaga iz mladih rečnih usedlin proda
in peska. Na njih se je izoblikoval slabo razvit mineralni horizont (A) z majhno količino
organskih snovi (Geografija Slovenije, 1998).
Ob Logaščici so mlada, slabo razvita, rahla tla, ki so zaradi peščenih delcev dokaj zračna. Ker
je struga regulirana je prod manj izpostavljen rečnemu delovanju in v večji oddaljenosti od
struge začnejo nastajati globlja tla. Na njih so urejeni travniki in posamezne njive.
2.7

Vegetacija

Na preučevanem območju med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki se širi
sklenjeno območje dinarskega gozda bukve in jelke z močno podrastjo. Poleg njih so
primešani še gorski javor, gorski brest, lipa, jesen in smreka (Geografski atlas Slovenije,
1998). Prisotna je tudi leska, ki se razrašča in otežuje prehodnost terena.
V zadnjem stoletju se je obseg gozda močno povečal. Njegova naravna sestava je zaradi v
preteklosti izsekane bukve precej spremenjena. Z umetnim vnašanjem smreke je človek
poskušal zadostiti potrebam lesne industrije, saj je ta tip gozda zaradi visoke produktivnosti še
vedno gospodarsko pomemben (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Površina kamninskih blokov, ki štrlijo iz tal, je poraščena z mahovi, saj goste krošnje
zagotavljajo potrebno senco za razvoj mahov, ki za rast potrebujejo vlažno osnovo. Mahovi
močno preoblikujejo površje kamninskih blokov in tako bistveno prispevajo k značilnemu
videzu površja kamnine, ki je zaobljeno in brez ostrih oblik.
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Fotografija 10: Kamninski bloki, poraščeni z mahom

Foto: Ćehić, november 2010
V Logaških udornicah gozdnega predela Ravnik na Logaški planoti nastaja temperaturna
inverzija, posledica tega pa je vegetacijski obrat. V dnu mrazišča tako rastejo smreke, v
izjemnih primerih celo ruševje. Posebej pozimi so temperaturna nihanja bolj izrazita, kar
negativno vpliva na rast gozda. Prvotna vegetacija je precej spremenjena, danes je to območje
poraslo z jelovo-bukovim gozdom in smreko (Kočar, 1990).
Poleg naravnih dejavnikov je na prsti in rastje vplival tudi človek. Ljudje so izkrčili prvotno
rastje in uredili obdelovalne površine, travnike in pašnike na dnu vrtač in udornic ter na
položnejših pobočjih.
2.8

Raba območja

Glavne naravnogeografske značilnosti obravnavanega območja so prevlada zakraselega sveta
in podzemeljskega vodnega odtoka, prevotljenost kraškega podzemlja, velika namočenost,
gozdnatost in izjemna ekološka ranljivost. Zaradi naštetega je poselitev redka in zgoščena na
robovih območja (Logaško polje, Ljubljansko barje), med njimi pa preko obravnavanega
območja potekajo pomembne cestne in železniške povezave. Gozdno bogastvo omogoča
gozdarstvo in je vir tradicionalne lesne industrije, obširni gozdnat in neposeljen svet pa
omogoča razvoj divjadi in s tem pogoje za lov.
2.8.1 Gospodarska raba
Mešani jelovo bukovi gozdovi spadajo med pomembne gospodarske gozdove Slovenije.
Vsebujejo velike lesne zaloge, saj znaša lesna masa v njih okoli 350 m3/ha, pa tudi kvaliteta
jelovine in bukovine sta optimalni (Geografija Slovenije, 1998). Človek je gospodarski pomen
teh gozdov povečal z gradnjo dokaj gostega omrežja gozdnih cest, ki omogoča spravilo
posekanega lesa (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
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Ker zaradi skromnih naravnih pogojev kmetijstvo ni omogočalo dostojnega življenja, so se
ljudje že zgodaj začeli ukvarjati z dopolnilnimi dejavnostmi: žagarstvom, oglarstvom,
izdelovanjem suhe robe in krošnjarstvom. Poseben pomen je imelo tovorništvo, še posebno z
Dunaja v Trst preko Logatca, Planine in Postojnskih vrat (Slovenija – pokrajine in ljudje,
1998).
Lesna in papirna industrija sta se razvili na temeljih bogatih lesnih zalog in tradicionalne
žagarske obrti. Danes podjetje KLI Logatec spada med najuspešnejša podjetja slovenske
pohištvene industrije, kartonažno podjetje Valkarton pa je največji proizvajalec in izvoznik
valovitega kartona in embalaže iz valovitega kartona.
Obširni gozdnat in neposeljen svet omogoča, da se v naravi prosto razvijajo živalske vrste.
Tako lahko srečamo medveda ali volka, veliko pogosteje pa precej številčno srnjad, jelenjad
in divje prašiče.
Ohranjeni gozdovi so rezultat stoletnega skrbno načrtovanega dela v gozdarstvu in lovstvu in
hkrati z negovano kulturno krajino zagotavljajo pestrost rastlinskega in živalskega sveta. V
naravovarstvenem smislu so najbolj ohranjena tista območja, kjer z divjadjo gospodarijo
lovišča s posebnim namenom (v nadaljevanju LPN). Zavod za gozdove RS upravlja z
desetimi LPN, eno od njih pa je tudi Ljubljanski vrh. To so predeli za upravljanje z divjadjo
na območjih z najbolj ohranjeno naravo in pestrim rastlinskim ter živalskim svetom. Glavne
vrste divjadi so jelenjad, srnjad, divji prašič, stalno sta prisotna tudi volk in medved. Poleg
samega lova je v LPN, ki delujejo v okviru ZGS, mogoče organizirati tudi opazovanje in
fotografiranje divjadi, z malo sreče tudi nekaterih velikih zveri (Zavod za gozdove, 2010). Na
obravnavanem območju med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice sta poleg lovišča
Ljubljanski vrh še lovišči Vrhnika in Logatec.
2.8.2 Prebivalstvo in naselja
Preučevano območje diplomskega dela je skoraj neposeljeno, vseeno pa ja potrebno omeniti
dve večji naselji, Vrhniko in Logatec. Preučevano območje je pomembno zaledje obeh krajev
zaradi gozdarstva, lovstva in drugih dejavnosti, prav tako preko njega potekajo pomembne
prometne, tako cestne kot tudi železniške povezave.
Prvi pojav stalne poselitve v Logaški kotlini sovpada z železno dobo v 8. st. p.n.š., ko so
nastala utrjena naselja oziroma gradišča na strateških višinskih dominantnih legah, ki nudijo
prebivalcem varnost in nadzor ozemlja. Naselbine takega tipa so bile Velike bukve nad
Gorenjim Logatcem, Strmica nad Zaplano in Brst nad Martinj hribom. Situirane so bile na
položaju ob naravnih prehodih, ki povezujejo logaški prostor z ostalimi območji. S prihodom
Rimljanov te naselbine niso bile opuščene, ampak so se prilagodile novim razmeram
(Kompare, 1990).
Vrhnika ima v svojem grbu ladjo, kar nakazuje tesno povezavo med Ljubljanico in nastankom
Vrhnike. Ljubljanica je bila dovolj vodnata in mirnega toka, da je omogočala plovbo po svoji
strugi. Izvir Ljubljanice in lega na najkrajšem in najzložnejšem prehodu iz Ljubljanske kotline
čez dinarsko pregrado proti morju, sta vplivala na nastanek naselja na tem mestu. Vrhnika je
bila pomembna prometna postojanka na trgovski poti med vzhodom in zahodom. Grški pisec
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Strabon omenja, da je na širšem območju Vrhnike obstajalo naselje z imenom Nauportus,
mimo pa je tekla istoimenska reka (cv: Trček, 2008).
V času cesarja Avgusta (44 p.n.š.–14 n.š.) je rimska država doživela ekspanzijsko obdobje. Za
prodor Rimljanov je bila velikega pomena gradnja ceste preko Hrušice (Ad Pirum), ki je
skrajšala razdaljo med Aquileio in Emono. Graditi so jo začeli že v 1. st. p.n.š. in je skozi
Logatec (Logaticcum) in Vrhniko tekla po isti trasi kot današnja glavna cesta (Kompare,
1990). Ta trasa trgovske poti je bila tudi najkrajša povezava med Apeninskim in Balkanskim
polotokom in je imela velik pomen. Blago so takrat na vozovih vozili do Vrhnike, potem pa
po Ljubljanici do Donave in naprej (cv: Trček, 2008).
Prihod Rimljanov ni prekinil kontinuitete naselitve staroselcev, ampak je prinesel novosti v
gospodarskih panogah, predvsem v obrti in trgovini. Romanizacija je domačinom
predstavljala občutek varnosti, zato so polagoma opustili naselbine na višjih legah, ter se
naselili na ravnino (Kompare, 1990).
V 4. stoletju je bila Logaška kotlina osrednja vojaška cona znotraj rimskega obrambnega
sistema Claustra Alpinum luliarum (rimski obrambni sistem). Prehodi so bili varovani z
različnimi utrdbami (Kompare, 1990). Še danes lahko sledimo delno ohranjenemu zidu, ki je
bil na tem območju dolg več kot 10 km, širok 1 m in visok 2 do 3 m. Danes je najbolj viden
pod Ljubljanskim vrhom (Občina Vrhnika, 2010). Kasneje razpadajoči rimski imperij ni
vzdržal pritiskov številnih plemen v času preseljevanja narodov in v 5. stoletju sta bila
Vrhnika in Logatec uničena.
Do 12. stoletja so se ponovno oblikovala naselbinska jedra. Šele v drugi polovici srednjega
veka se je trgovina ponovno začela razvijati, predvsem iz Sredozemlja v notranjost. Tako je
promet po cestah in poteh znova oživel (cv: Trček, 2008). Srednjeveška cesta je ohranila smer
stare rimske ceste Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Podkraj–Ajdovščina. Vodila je dalje proti
Planini, Vipavi, do Gorice, na drugo stran pa od Razdrtega proti Trstu. Logatec in Vrhnika sta
imela tako položaj ob najvažnejši cestni povezavi Slovenije z Italijo (Kompare, 1990). Še
vedno je imela za Vrhniko in njen razvoj velik pomen Ljubljanica, saj je po njej potovalo
ogromno različnega tovora, ki je nato po cesti potoval proti Italiji in obratno (cv: Trček 2008).
V srednjem veku je večji del Notranjske spadal k oglejskemu patriarhatu. Konec 14. st. so že
priznavali deželnoknežjo oblast Habsburžanov. Ob koncu 15. st. in v 16. st. so Notranjsko
večkrat opustošili Turki, zato je takrat nastalo več protiturških utrdb. Od srednjega veka dalje
je bilo upravno središče v Gorenjem Logatcu, kjer sta bila pražupnija in grad. V 16. st. se tu
omenjajo fužine, ki so predelovale lokalno železovo rudo iz nahajališč med Zaplano,
Godovičem in Rovtami. Ob uvedbi pošte v 16. st. je bila tu pomembna poštna postaja na poti
iz Ljubljane v Gorico in Trst (Zgodovina Logatca, 2009).
Leta 1720 je stekla državna cesta med Dunajem in Trstom, kar je spremenilo način tovorjenja.
Pojavili so se furmani s furmanskimi vozovi. Furmanstvo je prevažanje tovora in ljudi z
vozovi in kočijami. Bila je pomembna dejavnost predvsem kmečkega prebivalstva. Najbolj je
cvetelo v 18. stoletju. Ko so ceste pričeli obnavljati, se je uveljavilo prevozništvo. Z izgradnjo
železniških prog po letu 1857 pa se je bolj razvilo furmanstvo na krajše razdalje, zlasti za
prevoz oseb in blaga do železniških postaj. Pomembnejše gospodarske dejavnosti v Logatcu
so postale spravilo lesa, žagarstvo in lesna trgovina. To sta omogočila ugodna prometna
povezava in kvaliteten les iz okoliških gozdov (Zgodovina Logatca, 2009).
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Izgradnja južne železnice je Vrhniki prinesla močan padec razvoja, saj jo je na široko obšla.
Čolnarstvo je začelo počasi izumirati, uveljavljalo pa se je prevozništvo na daljše razdalje.
Takrat je zajela Vrhniko gospodarska kriza, iz katere si je počasi pomagala z novimi
gospodarskimi panogami. Začelo se je izkoriščanje velikih gozdov v bližnjem kraškem
zaledju. Ob močnih izvirih Ljubljanice je bilo proti koncu 19. st. največ žag. Z dograditvijo
lokalne železnice Ljubljana–Vrhnika leta 1899 se je začel razvoj nove industrije (opekarstvo,
usnjarstvo, lesarstvo, mlekarstvo, sirarstvo) (Občina Vrhnika, 2010).
Med 1. svetovno vojno je bilo v Logatcu in okolici veliko skladišč za oskrbo Soške fronte.
Zaradi hitrejše oskrbe bojišča so avstro-ogrski vojaki pričeli graditi železniško progo
Logatec–Črni vrh, ki pa zaradi premika fronte ni bila končana. Po 1. svetovni vojni je z
Rapalsko pogodbo velik del Notranjske pripadel k Italiji in je bil razdeljen na Tržaško in
Reško pokrajino. Območje Logatca je ostalo v kraljevini Jugoslaviji. Po okupaciji 1941 je bil
tudi jugoslovanski del Notranjske, kot del Ljubljanske pokrajine, priključen h Kraljevini Italiji
in je utrpel veliko škode (Zgodovina Logatca, 2009).
Po 2. svetovni vojni je število prebivalstva v Logatcu hitro naraščalo in je ob popisu leta 2002
štelo 7600 prebivalcev. Zlasti po letu 1970 je to rast spremljala gradnja blokov in
individualnih hiš. Po drugi svetovni vojni so začeli v Logatcu graditi tudi industrijska
poslopja. Tik ob železniški progi v Dolenjem Logatcu so leta 1953 odprli tovarno lesnega
stavbnega pohištva KLI. Na Pustem polju so leta 1971 odprli tovarni Valkarton in konfekcija,
v njuni bližini pa še manjšo razdelilno postajo. Ob cesti proti Rovtam, na Pustem polju, so
zgradili večji kmetijski obrat (Pagon, 2008). V Logatcu sta razviti tudi obrt in gradbena
dejavnost (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Tudi Vrhnika se je po letu 1945 začela hitro razvijati, k temu pa so pripomogle ugodne
prometne zveze in bližina Ljubljane. Število prebivalstva je hitro naraščalo. Pojavila so se
nova naselitvena jedra, ki so se zlila s starimi, in Vrhnika je leta 1955 postala mesto. Samo
mesto ima danes 7.000 prebivalcev, od katerih je večji del zaposlen v industriji (usnjarska,
lesnopredelovalna, elektro in kovinskopredelovalna). Precejšen del prebivalstva se ukvarja
tudi s kmetijstvom in obrtništvom (Občina Vrhnika, 2010).
2.8.3 Promet
Prometne povezave so pomemben dejavnik razvoja določenega kraja. Preko obravnavanega
območja med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki skozi Vrhniko in Logatec
potekajo pomembne cestne in železniške povezave.
Vrhnika in Logatec ležita ob enem izmed dveh pomembnih prometnih koridorjev v Sloveniji,
ki tvorita slovenski avtocestni križ. Pred izgradnjo avtoceste je bila edina pomembnejša
prometna povezava med Primorsko in osrednjo Slovenijo magistralna cesta, speljana
neposredno skozi Vrhniko in Logatec.
Pred izgradnjo avtoceste je imela magistralna cesta zelo velik pomen kot tranzitna
medkrajevna in meddržavna zveza (cv: Trček, 2008). Začne se že kot Tržaška cesta v
Ljubljani in pelje skozi Vrhniko proti morju. Poteka skozi Logatec in se na Kalcah razcepi.
Prvi krak (Keltika) poteka skozi Hotedršico in Godovič proti Idriji, drugi pa skozi Planino
proti Postojni. Na Kalcah se odcepi še regionalna cesta čez Hrušico proti Vipavski dolini.
Pomembna je tudi regionalna cesta, ki se odcepi od magistralne ceste v Logatcu in poteka
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skozi Rovte proti Žirem. Druga regionalna cesta pelje iz Logatca skozi Laze proti Planini in
Postojni oziroma skozi Rakek do Cerknice.
Med letoma 1970 in 1972 je bil zgrajen avtocestni odsek med Vrhniko in Postojno v dolžini
30,1 km. To je bil prvi zgrajen odsek sodobne štiripasovne avtoceste v Sloveniji oziroma v
takratni Jugoslaviji. Večina prometa ima tranzitni značaj (Družba za avtoceste v RS, 2009).
Pri načrtovanju železniške proge, ki bo povezovala Ljubljano in Trst sta bili v igri dve možni
trasi; ena preko Idrije v dolino Soče in naprej proti Trstu ter druga preko Borovnice, Postojne,
Pivke, Divače in Sežane. Odločitev je bila zelo težavna, saj je dostop do morja ovirala visoka
in valovita ter nepredvidljiva kraška planota. Po natančni preučitvi obeh tras so se odločili za
t.i. kraško progo (Gradnja železnice v Logatcu, 2009).
Gradbena dela na progi so se začela leta 1851. Zaradi težav z burjo so morali za zaščito
vlakov ob progi zgraditi močne zidove. Zidovi so varovali vlake pred burjo, pozimi pa tudi
pred snežnimi zameti. V poletnem času pa so varovali gozd pred požari zaradi isker s parnih
lokomotiv. Poleg zidov so morali poskrbeti za zadostno oskrbovanje z vodo za lokomotive. V
ta namen so v Logatcu in Postojni postavili posebne vodne postaje s parnimi stroji za
dviganje, na Rakeku pa so morali zgraditi tudi cevovod. Proga je začela obratovati 27. julija
1957. Z njo so bili logaški in vrhniški kmetje in furmani ob velik del zaslužka, po drugi strani
pa je železniška proga omogočila hitrejši razvoj Logatca in Vrhnike (Gradnja železnice v
Logatcu, 2009).
Med prvo svetovno vojno so zgradili tudi vojaško železnico, saj je za oskrbo avstro-ogrskega
bojišča moralo skrbeti zaledje od Trsta, Postojne, Vipave, Logatca, Godoviča, Idrije,
Trnovskega gozda, Banjske planote, vse do Bohinja. Ker je železniška proga iz Jesenic proti
Gorici potekala že skozi fronto, ni prišla v poštev za prevoze. Na tako imenovani kraški progi
je bila najpomembnejša železniška postaja Logatec, kjer so postavili aranžirno postajo. Po
koncu prve svetovne vojne ta železnica ni bila več v uporabi (Gradnja železnice v Logatcu,
2009).
Železniški promet po ukinitvi lokalne železnice leta 1962 ni imel več opaznega pomena za
Vrhniko, saj je železnica speljana ob obrobju Menišije in tako preveč oddaljena od poseljenih
območij.
Danes avtocesta predstavlja zelo pomemben lokacijski faktor za industrijo, ustanavljanje
industrijsko-obrtnih con in s tem tudi razvoj Logatca in Vrhnike.
2.8.4 Okolje
Preučevano območje je zgrajeno iz kamnin, ki so podvržene zakrasevanju. Značilne so po
topljivosti in razpokanosti, po razpoklinski poroznosti in kavernoznosti. Voda skozi razpoke
prenika in se v globini po samostojnih kanalih pretaka proti izvirom, ki so bolj ali manj
oddaljeni (Novak, 1995).
Samočistilne sposobnosti voda na kraških območjih so majhne, saj so v podzemlju omejene le
na precejanje in mehanično usedanje. Visoke vode, ki občasno priderejo, odložene usedline
znova dvignejo in odnesejo drugam. Številni so tudi občasni podori, ki vodo skalijo, zato so
tudi kraški izviri ob visokih vodah kalni (Novak, 1995).
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Vprašljiva je kakovost kraških voda, saj so čisti le še manjši in količinsko šibki studenci v
dolomitu. V večjih kraških izvirih se mešajo podzemeljske in površinske vode skupaj s
komunalnimi in industrijskimi odplakami. Ogrožajo jih tudi razna odlagališča odpadkov,
delovne ter prometne nesreče s strupenimi snovmi. Zaradi tega je kraška voda uporabna za
oskrbo le po temeljitem čiščenju (Habič, 1987).
Velik problem in pomemben vir onesnaženja so ponikalnice na krasu, ki pritečejo iz
nekraškega ozemlja. Te ne sprejemajo le odpadnih voda in onesnaženja na območju krasa,
temveč prinašajo onesnaženje tudi iz bližnjih nekraških območij od koder pritekajo, ter ob
stiku s kraškim svetom poniknejo.
Poseben problem predstavljajo divja odlagališča v številnih vrtačah in breznih, ki so zasuta z
različnimi odpadki. Precej takih sem opazila tudi pri terenskem delu.
Fotografija 11: Gradbeni odpadki v breznu na Raskovcu

Foto: Ćehić, avgust 2009

29

Fotografija 12: Odpadki v vrtači na Velikem Sošju

Foto: Ćehić, avgust 2009
Padavine spirajo različne topne sestavine, odnašajo pa tudi drobno netopno onesnaženje, ki se
tako pojavlja v izcednih vodah odlagališč (Kogovšek, 1996). Ker na prepustnem kraškem
svetu izcedne vode ponikajo neposredno v kraško notranjost, jih lahko pričakujemo globlje v
krasu, tam kjer so zaloge pitne vode.
Pri pripravah na zaščito podzemeljskih voda je potrebno poznati osnovne podatke o
hidrogeoloških razmerah padavinskega območja. Ekološka obremenjenost tega območja je
posledica različnih gospodarskih in drugih dejavnosti in urejenosti okolja. Naravna
občutljivost zaledja kraških izvirov je odvisna predvsem od zgradbe zemlje, ki narekuje
površinsko precejanje, stopnjo in hitrost prenikanja, načina podzemeljskega odtekanja,
oddaljenosti izvirov od virov onesnaževanja, količine vode in poraščenosti zaledja z gozdom
(Novak, 1995).
Glede na prej omenjeno se ogroženost kraške podzemeljske vode ocenjuje na stalno, občasno
in katastrofalno. Tej oceni naj bi sledili tudi primerni ukrepi. Varovanje na krasu naj bi bilo
prilagojeno vodnim razmeram in značilnostim vodonosnika v katerem se podzemna voda
pretaka (cv: Novak, 1995).
V praksi se uveljavljajo na krasu tri varstvena območja:
1. območje najstrožje zaščite, ki obsega ozemlje, kjer je možno neposredno onesnaženje vode,
2. območje stroge zaščite v ožjem zaledju, ki obsega okolico zajetja, tam kjer lahko pride do
onesnaženja vode v izviru v manj kot 12 urah. Potreben je strog varovalni in nadzorovalni
režim,
3. območje s posebnim režimom, ki obsega zaledje izvira, od koder se stekajo pomembne
količine vode. Tu ni mogoče nadzorovati ne količin niti kakovosti vode, zato so vsi posegi v
prostor odvisni od možnosti nadzora in od predhodnega čiščenja odplak, vsekakor pa od
omejevanja škodljivih vplivov in izogibanje škodljivi dejavnosti (cv: Novak, 1995).
Vode kraškega območja med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki so precej
ogrožene, zato so uvrščene v območje najstrožje zaščite.
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Na preučevanem območju pa obstajajo še drugi vidiki onesnaženja. Zaradi strateške lege
poteka preko tega območja ne le avtocesta, temveč tudi železnica, plinovod ter več koridorjev
elektrovoda. Od vseh transportnih objektov je na gozdove najbolj vplivala avtocesta. Ta je
pretrgala naravne selitvene poti divjadi proti SZ.
Zadnje študije so pokazale, da je divjad potrebovala vsaj 20 let, da je svoje tradicionalne poti
vsaj deloma preusmerila na zgrajene podhode pod avtocesto (cv: Trček 2008).
2.8.5 Naravna in kulturna dediščina
Del preučevanega območja med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki je
zavarovanega z različnimi varstvenimi režimi. Na omenjenih območjih so tako območja
Nature 2000, ekološko pomembna območja, ter deloma območja naravnih vrednot. V večini
se navezujejo na kraški svet in kraške pojave.
»Naravna vrednota je redek, dragocen ali znamenit naravni pojav ali drugi vredni pojav,
sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja,
ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Gre zlasti za geološke pojave, minerale in fosile, ter
njihova nahajališča, površinske in podzemske kraške pojave, podzemske jame, soteske in
tesni ter druge geomorfološke pojave – ledenike in oblike ledeniškega preoblikovanja, izvire,
slapove, brzice, jezera, barja, potoke in reke z obrežji, morsko obalo, rastlinske in živalske
vrste, njihove izjemne osebke ter njihov življenjski prostor, ekosisteme krajino ter oblikovano
naravo. Naravne vrednote so državnega ali lokalnega pomena. Naravne vrednote državnega
pomena so tiste, ki imajo mednarodni ali velik narodni pomen. Strokovna merila vrednotenja
so: izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost ter ekosistemska,
znanstveno-raziskovalna ali pričevalna pomembnost« (Kazalci okolja v Sloveniji, 2010).
V Registru naravnih enot je imel leta 2008 status naravne vrednote 14.901 vreden del narave,
med katerimi je tudi 8.382 podzemnih jam. Vse podzemne jame so naravne vrednote
državnega pomena (Kazalci okolja v Sloveniji, 2010).
Naravne znamenitosti na preučevanem območju so zavarovane z različnimi režimi varstva
narave, ki se med seboj prekrivajo. Tako je območje Ljubljanskega vrha in Tolstega vrha
zavarovano kot območje Nature 2000, omenjeno območje je obenem tudi lovišče s posebnim
namenom.
Tabela 2: Naravne vrednote na preučevanem območju med Logaškim poljem in izviri
Ljubljanice pri Vrhniki
Ime

Opis

Pomen

Vrsta

Šemonovo brezno Brezno nad Pustim poljem, severno od Logatca

državni

Jačka

Ponori Logaščice v Logatcu
Brezno z vodno jamo pri Logatcu,
bioespeleološko pomembna jama

državni
državni

geomorfološke
geomorfološke,
hidrološke
geomorfološke,
hidrološke

Skupina petih udornic jugovzhodno od Logatca
Dob v Lomu, vzhodno od Logatca
Bukev pri Lomu, vzhodno od Logatca
Kačja smreka pod tolstim vrhom, vzhodno od
Logatca

državni
lokalni
lokalni

geomorfološke
drevesne
drevesne

lokalni

drevesne

Gradišnica
Logaške
koliševke
Lom -dob
Deželova bukev
Tolsti vrh - kačja
smreka
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ime
Lenarščica
Bela pri Vrhniki
Drnulca
Grogarjev dol
Košelevka
Logaška jama
Mali Močilnik
Malo Okence
Močilnik
Paukarjev dol
Pod Orehom
Pod Skalo
Retovje
Tomažetov dol
Tonikovo brezno
Veliki Močilnik
Veliko Okence
Vrhniška jama

Opis
udornica v zaledju izvirov Ljubljanice, vzhodno
od Logatca
Levi pritok Ljubljanice pri Vrhniki
Udornica v zaledju izvirov Ljubljanice,
jugozahodno od Vrhnike
Udornica v zaledju Malega Močilnika
Biospeleološko pomembna jama južno od
Vrhnike
Kapniška jama jugozahodno od Vrhnike

pomen

vrsta

lokalni
lokalni

geomorfološke
hidrološke

lokalni
lokalni

geomorfološke
geomorfološke
geomorfološke,
zoološke
geomorfološke
hidrološke,
geomorfološke
hidrološke,
geomorfološke
hidrološke,
geomorfološke

državni
državni

Kraški izvir Male Ljubljanice pri Vrhniki
Kraški izvir in izvirna jama Velike Ljubljanice
v skupini Retovje pri Verdu

državni

Skupina kraških izvirov Ljubljanice pri Vrhniki
Udornica v zaledju izvirov Ljubljanice, južno
od Vrhnike
Kraški izvir in Ljubljanice v skupini Retovje pri
Verdu
Kraški izvir in Ljubljanice v skupini Retovje pri
Verdu
Skupina kraških izvirov Velike Ljubljanice pri
Vrhniki
Udorna vrtača v zaledju izvirov Ljubljanice pri
Vrhniki
Vodoravna jama z netopirji ob stari cesti
Logatec – Vrhnika

državni

Kraški izvir Male Ljubljanice pri Vrhniki
Kraški izvir in izvirna jama Velike Ljubljanice
v skupini Retovje pri Verdu
Jama jugozahodno od Vrhnike

državni

državni

državni

geomorfološke
hidrološke,
geomorfološke
hidrološke,
geomorfološke
hidrološke,
geomorfološke

lokalni

geomorfološke

državni

geomorfološke
hidrološke,
geomorfološke
hidrološke,
geomorfološke
geomorfološke

lokalni
državni
državni

državni
državni

Vir: Register naravne dediščine, 2010
Številne naravne znamenitosti so dober potencial za naravoslovne poti, študijske krožke in
razvoj turizma v gozdu in gozdnem prostoru. Z vidika izletniškega turizma so najbolj
privlačni in zanimivi predvsem kraški pojavi – udornice, izviri Ljubljanice in kraške jame. V
okolici izvirov Ljubljanice so urejene številne sprehajalne poti, preko širšega območja
vrhniške in logaške občine pa potekajo tudi številne planinske poti. Ozemlje preučevanega
območja med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki prečkajo Evropska pešpot,
jamarska transverzala in jamarska pot Laze–Pokojišče. Različne poti so na posameznih
odsekih speljane po isti trasi. Kolesarski navdušenci lahko naravne lepote spoznajo tudi s
kolesarjenjem po Logaški kolesarski transverzali.
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Fotografija 13: Klop ob sprehajalni poti pri izvirih Ljubljanice pri Vrhniki

Foto: Ćehić, marec 2010
Logaško jamarsko društvo je do nedavnega za obiskovalce pripravljalo spust za javnost. V
Logaško jamo so s pomočjo vitla spuščali obiskovalce v 30 metrov globoko brezno in jih
popeljali po jami. Ker je to zahteven organizacijski zalogaj in tvegan z vidika varnosti
udeležencev, so logaški jamarji prenehali izvajati omenjen dogodek.
Poleg naravnih znamenitosti imajo potencial za razvoj turizma tudi kulturne in zgodovinske
danosti. Nad Vrhniko so Rimljani v 3. stoletju postavili 10 kilometrov dolg obrambni zid, ki
je bil del obrambnega sistema, poznanega pod antičnim imenom Claustra Alpium Iuliarum in
je segal od Kvarnerja preko Slovenije do Koroške. Linija tega arhitekturnega fenomena
poteka tudi med Verdom, Pokojiščem in Zaplano. Restavrirana sta rimski limes in obod
obrambnega stolpa v bližini Štampetovega mostu (Strategija razvoja občine Vrhnika, 2010).
Fotografija 14: Bunker ob Rupnikovi liniji na Raskovcu

Foto: Ćehić, avgust 2009
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Preko obravnavanega območja poteka tudi sistem utrdb – Rupnikova linija. Kraljevina
Jugoslavija jih je začela graditi leta 1935 kot odgovor na gradnjo italijanskega Alpskega zidu.
Logatec je od nekdaj slovel kot ena najpomembnejših strateških točk in tega dejstva so se
zavedali tudi graditelji Rupnikove linije. Tako je v Blekovi vasi prednja črta, ki je sestavljena
iz prizem (strojničnih bunkerjev), na Režišah je viden tobruk (odprt strojnični položaj), v
Zapolju stoji s ceste dobro vidna zaporna utrdba (»petit ouvrage« – franc, »blockhous(e)« ang, nem), na Strmici so nedokončane slemenske utrdbe, na Raskovcu pa bi po načrtih morale
biti slemenske utrdbe, vendar je za dograditev primanjkovalo časa (Občina Logatec, 2010).

3 GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
Logaško polje je neizrazito kraško polje pretočno ponornega tipa in je poglobljeno v skrajnem
severozahodnem delu Logaškega ravnika na kontaktu med dolomitom in apnencem. Večji del
polja leži v dolomitu, apnenec pa v višini ravnika predstavlja 10 do 15 metrov višjo
živoskalno teraso (Mihevc, 1979).
Med domačini bolj prevladuje pojem Logaška kotlina, kot pa Logaško polje. Celotno ravno
nasuto dno je poimenovano z različnimi ledinskimi imeni. To so Lipje in Pusto polje severno
od Dolenjega Logatca, Brojsko polje med Brodom in Ženčkom ter Logaško polje pri Gornjem
Logatcu. Logaško polje (del polja pri Gornjem Logatcu) je razširjena fluvialna dolina, nastala
ob sotočju Reke in Črnega potoka. Njeno nadaljevanje je fosilna slepa dolina južno od
Tičnice. Celotno dno je pokrito z dolomitnim prodnim nanosom. V južnem delu polja pod
Ženčkom je v naplavini več vrtač, vidni so tudi zatrpani ostanki ponorov. Dno polja med
Blekovskimi gmajnami na severu in Tičnico in Sekirico na jugu, je nastalo, ko so potoki iz
Blekovskih gmajn z zadenjsko erozijo pretočili Logaščico v sedanjo strugo. Brojsko polje že
kaže značilnosti kraškega polja. Aluvialne vrtače in grezi so tu še redki, pojavljajo se šele v
bližini živoskalne terase na jugovzhodu. Pusto polje ima podobne sedimente kot Brojsko,
vendar je tu dolomitni nasip že v večji meri spran. V njem se vsako leto odprejo novi aluvialni
grezi, ki jih kmetje sproti zasipajo tako, da je nemogoče spremljati njihov razvoj. V osnovi
Pustega polja prevladuje dolomit, ponekod oolitni apnenci in nekarbonatni triasni skrilavci.
Debelina naplavine je različna. Na vzhodni strani Brojskega in Pustega polja se v krednih
apnencih vleče višja živoskalna terasa. Celotno njeno površino zavzemajo vrtače, katerih
gostota je preko 50 vrtač na km2. Po višini tej terasi ustreza na zahodni strani Pustega polja
dvoje med seboj ločenih ostankov terase v dolomitu. Ti dve terasi sta brez vrtač, pokriti pa sta
z debelo rdečo ilovico brez prodnatega zasipa. Še en sestavni del Logaškega polja – Lipje,
predstavlja v apnencih razširjeno dolino, nasuto s silikatnim prodom. Ta prod izvira iz porečij
Rovtarice, Petkovščice in potočkov v jezercu južno od Prezida. Na zahodni strani se v Lipje
izteka suha dolina Rovtarice, na vzhodni pa ga od Pustega polja skoraj loči nekaj metrov višja
terasa v apnencih, ki pa je razpadla v več ločenih delov. Lipje se odlikuje po največjem
številu aluvialnih grezov in vrtač. Njihova gostota narašča proti vzhodu, v isto smeri se
debelina prodnega vršaj zmanjšuje (Mihevc, 1979).
34 km2 velik Logaški ravnik je uravnano območje med Begunjami pri Cerknici in Logatcem.
Sestavljajo ga kredni in jurski apnenci, ter triasni dolomiti. Površje se blago spušča proti
severozahodu in je razčlenjeno z vrtačami in večjimi udornicami. Pod ravnikom potekajo
glavne vodne zveze med Cerkniškim in Planinskim poljem, ter izviri Ljubljanice pri Bistri in
Vrhniki. Na samem Logaškem ravniku ni površinsko tekočih voda.
Številne udornice na Logaškem ravniku so dokaz, da mimo Logaškega polja teče
podzemeljska voda s Planinskega polja proti Vrhniki. Podzemnega toka Ljubljanice ne
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poznamo natančno, le ob zelo visokih vodah zalije dno 214 metrov globokega brezna
Gradišnica (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Menišija se razmeroma zložno spušča v močno zakraseli Logaški ravnik. Vzdolž zahodnega
roba Krimskega hribovja in severovzhodnega roba Notranjskega podolja se vleče od Blok na
jugovzhodu proti Rovtarskemu hribovju na severovzhodu, s katerim se stika v ozkem pasu
med Vrhniko in Logatcem, ter loči Ljubljansko barje od Notranjskega podolja (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1998).
Ljubljansko barje je okoli 180 km2 velika ravnina in najjužnejši del Ljubljanske kotline. Na
severozahodu in zahodu ga obkroža Polhograjsko hribovje, na jugozahodu in jugu Krimsko
hribovje (1107 m) in Menišija, na jugovzhodu dolenjsko podolje, na vzhodu, severovzhodu in
severu pa Posavsko hribovje (Geografski atlas Slovenije, 1998). Ljubljansko barje naj bi bilo
predvsem tektonskega nastanka, pomemben vpliv na preoblikovanje površja pa so imele tudi
ledene dobe in vmesna toplejša obdobja.
Neenakomerno ugrezanje in nanašanje usedlin sta procesa, ki sta vplivala na oblikovanje
današnjega reliefa. Sedanje površje je tako po večini ravno, nahaja se v višini 289 m, le na
severozahodu se nad dnom dvigajo posamezni osamelci, visoki 300–400 m (Černe, A., et al.,
1996).
3.1

Razvoj reliefa

O nastanku kraškega reliefa je skoraj toliko teorij, kolikor je avtorjev. Starejše teorije trdijo,
da je na Dinarskem krasu še ob koncu terciarja prevladoval rečni relief s površinskimi
vodnimi tokovi, ki so se kasneje prestavili v podzemlje. Med vzroki za zakrasevanje nekateri
avtorji navajajo, da je vode na površju zadrževala debelejša terciarna odeja jerine, ki je
zapolnjevala razpoke ter naredila kras neprepusten (cv: Gams, 1974).
Zagovorniki klimatske geomorfologije to zavračajo in trdijo, da sta taka prst in klima, kot sta
bila pri nas v terciarju, danes v tropih. Tam je površje prav tako prepustno, kot pri nas.
Nekateri avtorji iščejo vzroke za nekdanji površinski odtok v delni ali popolni pokritosti
apnenca z neprepustnimi sedimenti. Optimalni pogoji za akumulacijo čistih apnencev so
namreč okoli sto metrov globoko v morju. Ko tektonski premiki morje razdelijo v zalive ali
ga sicer poplitvijo, se začnejo na apnence nalagati terigeni sedimenti. Tako so se na kredne in
paleocenske apnence v primorskem Dinarskem krasu odložili manj kompaktni plitvomorski
oziroma obalni sedimenti, tako imenovani fliši. Po eocenski dobi naj bi segali vse do Kališ pri
Logatcu in čez Notranjski Snežnik na Kočevsko. Sledilo je intenzivno tektonsko premikanje
grud in plošč, apneniške plošče so se ponekod podrinile in drugje narinile na flišno podlago in
v takih legah ter v sinklinalah je nastalo največ fliša. Z najvišje in najprej dvignjenih
apneniško-dolomitnih grud je voda fliš najprej odplaknila in tam je kras najstarejši (Radinja,
1972).
Da je relief tudi v dinarskem delu Slovenije oblikovala predvsem mreža površinskega
vodnega odtakanja, je v geomorfologiji po drugi svetovni vojni zagovarjal Anton Melik. V
bolj ali manj sklenjenih podoljih in suhih dolinah na Notranjskem, Dolenjskem in ravnikih na
Krasu je videl zapuščino predkraškega vodnega odtekanja. Ker dolinaste oblike pogosto niso
usmerjene proti sedanjim izvirom, je spremembe razlagal s površinskimi pretočitvami.
Ohranjen kremenov pesek in drobni prod pričata o zajezenosti takratnega apniškega površja
(Gams, 2004).
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»Pred pleistocenom, ko se je oblikoval osnovni del današnjega reliefa (v miocenu in
pliocenu), je sprva povsod, tudi na apniških tleh prevladovalo površinsko vodno odtekanje, ter
ustvarjalo normalni fluvialni relief. Šele kasneje, ko je epirogenetsko, orogenetsko ali
tektonsko dviganje premaknilo apniško ozemlje v višjo nadmorsko višino, se je začelo
zakrasevanje. Zakrasevanje v kraških poljih Slovenije je v pleistocenu doživelo oslabitev,
fluvialna akumulacija v njih pa se je povečala. V medledenih dobah se je tako povečalo
zakrasevanje (in erozija) in zmanjšalo ali zaustavilo fluvialno nasipavanje, v obdobjih
ohladitve pa je bilo obratno, ter je prevladovalo nasipavanje. Geološko sedanjost zato
smatramo kot obdobje obnovljenega zakrasevanja. Nastajanje polj v Sloveniji sodi v obdobje
mlajšega pliocena, ko je bilo toplejše podnebje. Nad podzemsko rečno mrežo so nastale velike
udorne vrtače. Tam, kjer podzemske reke stopajo na dan, so nastale nad izvirom zatrepne
stene (Melik, 1961)«.
Teorije o predhodni fluvialni fazi so dobile novo podporo v najdbah tako imenovanih
silikatnih prodnikov na krasu (Gams, 2004). Tako imenovano paleofluvialno gradivo je
različnega izvora in je lahko nastalo iz nekarbonatnih vložkov med karbonatnimi kamninami
ali pa prodniki izvirajo iz nekraškega sosedstva. Ko so vode karbonatne kamnine raztopile, so
vložki mehanično prepereli in vodni tokovi so nastali drobir raznesli po okolici in ga pri tem
zaoblili. Če je nekraško sosedstvo danes nižje, lahko po najdbi prodnikov sklepamo, da se je
relief v mlajši geološki dobi bistveno višinsko spremenil. Po najdbah tega paleofluvialnega
gradiva so na matičnem Krasu rekonstruirali nekdanjo površinsko rečno mrežo (cv: Gams,
1974).
Logaški ravnik naj bi po Meliku (1959) izdelala Cerkniščica, ki je tekla od Begunj proti
severozahodu še v starejšem pleistocenu (cv: Geografija Slovenije, 1998). Po Gamsu (2004)
je Logaški ravnik kraška gmota, skozi katero tečejo globoki tokovi, ki se prebijejo na površje
v izvirih Ljubljanice pri Vrhniki. Ljubljanica naj bi v terciarju tekla od Planinskega polja čez
Logaško polje. V istem času naj bi čez Logaško polje tekli tudi površinska Cerkniščica in
potoki z Logaškega polja, ki so uravnali Logaško planoto, kasneje pa so se vse vode prestavile
v podzemlje in ustvarile kraški sistem z brezni, udornicami in vrtačami. Dokaz za to naj bi
bila poglobljena suha dolina med Bodiškim vrhom (551 m) in Štampetovim mostom.
Kljub domnevam, da je v terciarni dobi Ljubljanica površinsko tekla od Planinskega polja
preko Logaškega polja proti Vrhniki, je danes Logaško polje višje kot Planinsko. Na
nadmorski višini 422 metrov v Planinskem ponira Unica, kar je za okoli 40 metrov niže, kot
je dno Logaškega polja (Gams, 1974).
V zadnjih letih se pojavljajo nove hipoteze o nastanku kraškega površja. Mihevc (2007) je
proučil številne brezstrope jame in datiral sedimente v njih. V brezstropih jamah so bili
najdeni različni alohotni sedimenti, ki kažejo na zapolnjevanje iz različnih izvirnih območij
oziroma na drugačno paleografsko podobo nekdanjega reliefa. Prav tako so datiranja
pokazala, da je starost sedimentov v brezstropih jamah od 2 do 6 milijonov let. Tudi najdba
fosilov, starih od 3,2 do 4,1 milijonov let, v stenah nekaterih brezstropih jam dokazuje, da od
takrat razvoj krasa ni bil nikoli prekinjen. Brezstrope jame so nastale z denudacijo najstarejših
jam, mlajše jame pa ležijo globlje pod površjem. Vse našteto izključuje obstoj reliefnih oblik,
ki naj bi bile podedovane iz predkraškega fluvialnega reliefa, saj jih je denudacija že
popolnoma odstranila (Mihevc, 2007).
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3.2

Splošen morfografski opis območja

Preučevano območje je del Notranjskega krasa, kjer izstopata dva reliefna tipa – visoke
dinarske planote in nižji svet podolij in dolin. K slednjemu spada obravnavano območje med
Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki. Gre za globoki kras pretočnega tipa, kar
pomeni, da se pod njim ne pretakajo samo lastne padavinske vode, ampak tudi vode iz višjih
dinarskih planot. Glavna smer odtoka je proti severovzhodu, proti Ljubljanskem barju in Savi
(Gams, 1974).
Za območje je značilno kraško razčlenjeno površje, ki je močno poraslo z gozdom. Površje je
relativno uravnano in je zelo kamnito in škrapljasto. Škraplje in kamninski bloki štrlijo iz tal,
zevi med njimi pa so zapolnjeni s prstjo. Za obravnavano površje je značilno površje z
mnogimi vrtačami, udornicami, jamami, ter odprtimi vhodi v podzemne prostore.
V dobrih deset kilometrov dolgem krasu med Vrhniko in Planinskim poljem je več kot 500
jam, večinoma brezen. To je območje osem desetletij dolgega truda jamarjev, da bi odkrili pot
do podzemeljskega toka Ljubljanice, vendar le-ta ostaja nedostopna (Gams, 2004).
3.3

Morfografski, morfometrični in morfogenetski opis površinskih oblik

Za nastanek krasa in oblikovanje kraškega površja je odločilen kraški proces oziroma
kemična denudacija ter mehansko razpadanje kamnin in njihovo odnašanje v raztopljeni ali
zdrobljeni obliki skozi podzemlje (Habič, 1986). Če so kraške kamnine dobro prepustne in
homogene ter dvignjene nad piezometrični nivo, padavinska voda ponikne v tla brez
površinskega združevanja v tokove (Gams, 1986).
V nadaljevanju so opisane tipične kraške oblike, ki se pojavljajo na obravnavanem območju,
ter njihov razvoj oziroma nastanek.
3.3.1 Mikrokraške oblike
Mikrokraške oblike so drobne oblike skalnega površja (Slovenska kraška terminologija,
1973).
Drobne kraške skalne oblike nastajajo s kemično denudacijo gole skalne površine. To so
oblike od milimetrskih (mikrožlebiči in žlebiči) do metrskih (škraplje) velikosti. Najmanjše
oblike nastanejo z neposrednim delovanjem padavinske vode na golo skalo, pri večjih pa gre
običajno za sodelovanje tudi drugih dejavnikov, kot so vpliv pokrova prsti ali rastlinskega
pokrova, pa tudi tekoče vode (Stepišnik, 2007).
Žlebiči so žlebaste izjedenine s polkrožnim prečnim prerezom, potekajoče po smeri
največjega strmca po kompaktni kamnini (Gams, 1973).
Čeprav se zelo pogosto pojavljajo na apnencih in nastanejo izključno s korozijo, jih ne
moremo šteti za tipične kraške oblike, saj nimajo funkcije vertikalnega odvajanja vode v
podzemlje. Najdemo jih lahko na površju katerekoli kamnine. Potekajo v smeri največje
strmine in lahko v dolžino merijo več metrov, v širino pa od 1 do 30 cm. Nastanejo na mestih,
kjer voda zaradi strmca odteka po apnenčasti kamnini (Stepišnik, 2007).
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Fotografija 15: Žlebiči na Raskovcu

Foto: Ćehić, oktober 2010
Korozijska vdolbinica je do nekaj centimetrov ali decimetrov široka in globoka skalna
vdolbinica, nastala zaradi različnih vrst korozije. Pod preperelino je širša in plitvejša
(Slovenska kraška terminologija, 1973).
Škavnica je skalna vdolbina, globoka in široka več centimetrov ali decimetrov, izjemoma
nekaj metrov. Običajno je ravnega dna in strmih, celo previsnih sten (Slovenska kraška
terminologija, 1973).
Škavnica nastane na mestih, ki imajo majhno strmino, zaradi katere voda ne more odtekati,
zato s pomočjo različnih primesi raztaplja apnenec in tako nastane vdolbina, ki se sčasoma
poveča. Ker ima voda največjo moč raztapljanja na površini, se škavnica povečuje zlasti v
bočni smeri. Pri raztapljanju lahko pomagajo tudi različne organske kisline, ki nastanejo kot
produkt razgradnje organskih snovi. Voda iz škavnic se prazni z izhlapevanjem ali
odtekanjem ob padavinah (Stepišnik, 2007).
Žlebiči in druge drobne kraške oblike se pojavljajo na skalnih blokih, ki štrlijo iz podlage.
3.3.2 Kamnito površje /skalnatno površje
Kamnito popvršje sem opredelila kot območja, kjer so na dan štrleli goli apnenčasti skalni
bloki. Med njimi plitva prst pokriva apneni drobir in globlje žepe ilovice.
Kamnito površje s skalnimi čoki je značilno za mehanično odpornejše debeloskladovite
apnence. To so področja z veliko gostoto vrtač, kar je opazno tudi na prvi pogled (Mihevc,
1979).
Močno kamnito oziroma skalnato površje je izoblikovano na krednih apnencih (Raskovec, SV
del Logaškega ravnika), kjer iz podlage štrlijo z mahom poraščeni manjši in večji skalni čoki,
največji med njimi v premeru merijo do 2 metra.
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Fotografija 16: Močno kamnito površje na Raskovcu

Foto: Ćehić, oktober 2010
3.3.3 Škraplje
Slovenska kraška terminologija (1973) škraplje definira kot nekaj centimetrov do več
decimetrov in metrov razsežno izjedenino v skalnem površju, brez vzdolžnega pretakanja, ki
ji smer določa biološka linija najmanjšega odpora. Škraplje ločijo vmesni noži, grebeni, hrbti,
poličke (z ravnim vrhom).
Fotografija 17: Škrapljasto površje na Raskovcu

Foto: Ćehić, oktober 2010
To so razpoke, ki so se korozijsko razširile na površju ali pod pokrovom prsti zaradi vode, ki
je vzdolž njih odtekala v podzemlje. Med njimi ostanejo kosi matične kamnine, ki so lahko
veliki od nekaj centimetrov do nekaj metrov. Bolj pogosto se zaradi večje gostote razpok
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pojavljajo ob tektonskih prelomih in praviloma ležijo vzporedno s smerjo preloma. Velikost
ohranjenih blokov kamnine na površju je odvisna od zapolnjenosti škrapelj, značilnosti
kamnine, ter posredno od klimatskih značilnosti (Stepišnik, 2007).
Škraplje se pojavljajo po celotnem proučevanem območju. Škraplje in kamninski bloki štrlijo
iz tal, zevi med njimi pa so zapolnjene s prstjo.
3.3.4 Vrtače
Vrtača je depresijska oblika, ki je navadno globoka več metrov in je bolj široka kot globoka.
Terminologija pozna več imen, glede na obliko in nastanek vrtače. Skledasta vrtača je v
prečni obliki podobna skledi, lijakasta vrtača je brez ravnega dna, kotlasta vrtača ima strmejše
stene in ravno dno, vodnjakasta vrtača je vrtača s strmimi stenami, aluvialna vrtača nastane na
naplavinah (Slovenska kraška terminologija, 1973).
Slika 1: Imena in oblike vrtač

Vir: Gams, 2004
Po Cvijiću (1895, str. 18) je »vrtača majhna, skoraj okrogla, kotlasto oblikovana depresija, ki
se je izoblikovala v apnencu. Njen premer je lahko različen, ponavadi pa je nekje vmes med
dvema in stotimi metri. Mnoge vrtače se nadaljujejo v jame, široke razvejane podzemne
prehode in v vodne tokove. Kljub temu pa je večina vrtač le površinskih oblik, ki se navzdol
širijo preko razpok in špranj. Prav tako pod ime »vrtača (doline)« uvrščamo precej majhne,
lijakasto oblikovane depresije, ki dajejo kraškim območjem specifično podobo.«
Nastanek vrtač je lahko povezan z različnimi procesi – erozijo, korozijo ali udorom. Po
erozijski teoriji naj bi vrtače nastale iz izvirov ali ponorov. Večina vrtač naj bi nastala tako, da
se padavinska voda v vrtači združuje proti najnižjemu dnu. Druga teorija vidi vzroke za
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nastanek v pospešeni koroziji, ko meteorna voda v razpokah raztaplja kamnino. Vrtača lahko
nastane tudi z udorom jamskega stropa nad podzemnimi kanali – govorimo o udornih vrtačah
(Gams, 1974).
Korozijska teorija nastanka vrtač je mlajša od udorne in skuša razložiti nastanek vrtač s
pomočjo izvirov ali ponorov. Večina vrtač naj bi nastala tako, da se padavinska voda v vrtači
združuje proti najnižjemu dnu. Cvijić je sklepal, da je večina vrtač nastala predvsem kot
rezultat korozije. Bistvo pri njihovem nastanku je, da je manjkajočo gmoto v vrtači odnesla
korozija lokalno izbrane deževnice. Pronicajoča deževnica v razpokanem apnencu z
raztapljanjem (korozijo) povečuje najbližje površju ležeče razpoke v kamnini. Ker je voda
najbolj agresivna v najvišje ležečih plasteh kamnine, ne more raztapljati preveč globoko v
kamnino. Vendar pa, če na nekem območju špranja ali skupina špranj sega globlje v kamnino,
se ustvari odtočni kanal, ki omogoča deževnici, da prodre globlje v kamnino. Sčasoma
sosednja voda, ki se iz površja steka v podzemlje, izoblikuje kanale, ki vodijo v omenjen
glavni kanal. Ko se razvodje glavnega kanala razširi navzven v vse smeri, povečana količina
vode omogoči močnejše raztapljanje, kot je v okolici. Tako v kamnini postopoma nastane
prazen prostor. Na začetku povečana erozija še ni vidna, ker je površje prekrito s prstjo,
sčasoma pa se tla pogreznejo in na površju se ustvarijo pobočja. Podzemni tokovi se nato
usmerijo proti središču luknje in še povečujejo raztapljanje. Zaprta depresija se razvije
postopoma (Stepišnik, 2007).
Klimchouk (1995) trdi, da naj bi vrtače nastale v povezavi epikraške cone s speleogenezo.
Glavno žarišče epikraškega odtoka in s tem korozije se nahaja v podlagi epikraške cone, na
določeni globini pod površjem. Na tem mestu se pojavi intenzivno širjenje in poglabljanje
glavne razpoke, tako da se oblikuje navpični jašek, ki nima vhoda iz površja. Večanje obsega
podzemnega jaška in razkroj kamnine v krovnini na manjše bloke, lahko sprožita udor in
pojavi se odprt vhod v jašek. Ker je matična kamnina zaradi zbiranja deževnice razkrojena, ali
vsaj razrahljana v vsej soseščini najvišjega dela kamina, se z nadaljnjim razvojem izoblikuje
stožčasta depresija. Če jašek ni globok in je dno zapolnjeno s podornim ter erodiranim
materialom, luknja lahko dobi obliko korozijske vrtače (Stepišnik, 2007).
Čar (2001) trdi, da geneze vrtač nikakor ne moremo poenostaviti le z enim splošnim
modelom, pač pa veljajo vsi modeli (korozijski, udorni in klimatski), ki se med seboj tudi
kombinirajo in prepletajo v odvisnosti od okoliščin. Pri vseh pa je bistven proces korozija.
Na gostoto, razporeditev, nastanek in obliko vrtač vplivajo lastnosti kamnine in relief z
nakloni. Manjše kot so vrtače, večja je lahko njihova teoretična gostota. Na dolomitih
navadno ni vrtač, na apnencih pa so zelo pogoste. Na splošno velja, da je vrtač največ na
apneniških terasah, prekritih s tanko preperelino, najmanj pa jih je na strmih pobočjih. Naklon
pobočij in gostota vrtač sta obratno sorazmerna (Gams, 2004).
Vrtače so najpogostejša reliefna oblika na območju med Logaškim poljem in izviri
Ljubljanice pri Vrhniki in se pojavljajo praktično povsod, razen v strmih pobočjih kopastih
vrhov. Vrtače so zelo različnih dimenzij, od najmanjših, ki so premera okoli 5 metrov pa do
večjih udornih vrtač, katerih največji premer je do 75 metrov. Prevladujejo sicer vrtače s
premerom 10 do 25 metrov in z globino 3 do 10 metrov. Vrtače so pravilnih okroglih ali
elipsastih oblik in imajo uravnotežena pobočja. Nekatere vrtače so nepravilnih oblik, nekaj je
tudi dvojnih vrtač.
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3.3.5 Udornice
Udornica je
povezujemo
udorom ali
korozijskim
2001).

površinski kraški konkavni pojav različnih oblik in velikosti, katere nastanek
s točkastim vertikalnim odnašanjem kamnine v podzemlje, bodisi z nenadnim
s podiranjem nad jamskim prostorom, bodisi s postopnim mehanskim ali
odnašanjem kamnine nad aktivnim jamskim rovom (Stepišnik, 2001; Mihevc

Udornice so zaprte kraške globeli različnih dimenzij in oblik. Sem štejemo vse globeli, ki so
po dimenzijah večje od vrtač in manjše od kraških polj. Razmejitev po dimenzijah ni točno
določena, zato se pri klasifikaciji zaprtih globeli poleg razdelitve po velikosti opiramo tudi na
morfologijo globeli. Tudi manjše udornice, ki bi jih sicer zaradi dimenzij klasificirali kot
vrtače, lahko zaradi strmih ali stenastih pobočij uvrstimo med udornice (Stepišnik, 2006).
Karta 3: Niz udornic med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki

Podlaga: Državna topografska karta RS 1: 25 000 (lista Vrhnika in Logatec), GURS
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Osnovni mehanizem nastanka udornic je rušenje jamskih stropov do površja, oziroma udor, ki
pa lahko zaradi omejene velikosti jamskih dvoran pogojuje le nastanek manjših udornic.
Nastanek večjih udornic je vezan na specifične hidrološke procese na območjih
koncentriranih podzemskih tokov, na nihanja piezometričnega nivoja v podzemlju, na večjo
agresivnost ali erozivnost vodnih tokov ali na kombinacije naštetih dejavnikov.
Preoblikovanje udornic je rezultat več geomorfnih procesov. Po odstranitvi mase z udorom ali
postopnim spodjedanjem, so pobočni procesi najpomembnejši geomorfni procesi v njih.
Dinamika in obseg pobočnih procesov je odvisna predvsem od mehanskih lastnosti kamnine,
pa tudi od hidroloških, speleoloških in geoloških ter klimatskih značilnosti območja, v
katerem se udornice razvijajo (Stepišnik, 2006).
Udornice na preučevanem območju se nahajajo na pretočnem krasu, kjer se podzemeljsko
pretakajo večje količine vode. Na preučevanem območju je 28 udornic, ki se razlikujejo po
obliki, velikosti, starosti in kamninah, v katerih so se izoblikovale.
Na zahodnem obrobju Ljubljanskega barja pri Vrhniki, v zaledju izvirov Ljubljanice, leži
skupina sedmih večjih udornic (tabela 3), to so Tomažetov dol, Grogarjev dol, Paukarjev dol,
Meletova dolina, Babni dol, Nagodetov dol in Susmanov dol.
Tabela 3: Udornice v zaledju izvirov Ljubljanice
ime
Tomažetov dol
Grogarjev dol
Paukarjev dol
Meletova dolina
Babni dol
Nagodetov dol
Susmanov dol

nadmorska povprečni povprečna prostornina
višina dna
polmer
globina
(m3)
304,4
66
35
241.301
294
80
35
351.858
297,3
125
55
1.337.631
297,7
84
33
358.074
295
58
27
140.223
300,8
38
18
38.656
298,9
50
18
68.722

Vir: Stepišnik, 2006
Območje gradijo debelo plastoviti zgornjejurski apnenci. Hidrološko udornice ležijo na
območju koncentriranega podzemnega vodnega toka, vendar pa raziskave zalitih jam v
neposredni soseščini udornic kažejo, da danes aktivni jamski rovi ne potekajo pod udornicami
(cv: Stepišnik 2006).
Udornice so si zelo podobne, njihova dna so prekrita z ilovnatim sedimentom in so bolj ali
manj uravnana, saj segajo v območje nihanja podtalnice, ki je zajezena nad nivojem
Ljubljanskega barja nad nadmorsko višino 297 metrov. Nadmorska višina dnov je v
višinskem razponu 10 metrov (med 294 in 304 metri nadmorske višine). Pobočja udornic so
povečini strma in neuravnotežena. V Meletovi dolini, Nagodetovem dolu in Babnem dolu so
deli pobočij stenasti, pod njimi pa se nahajajo melišča (cv: Stepišnik 2006).
Habič (1963) je sklepal, da so bile jame oblikovane v izrazitem nivoju in da je odnašanje
podora trajalo do trenutka, ko so udornice zazijale na površje. Raziskave jamskega sistema in
fragmenti brezstropih jam v območju pa kažejo, da je jamski sveženj v območju bil in je
freatičen in vsaj v znanih jamah ni urejen v nivoju (cv: Stepišnik 2006).
Udornice med Logaškim poljem in zaledjem izvirov Ljubljanice pri Vrhniki so razporejene v
ravni liniji med Logaškim poljem, Gradišem, Ljubljanskim vrhom, Raskovcem in zaledjem
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izvirov Ljubljanice. Hidrološko ležijo udornice nad domnevnimi koncentriranimi tokovi
podzemne Ljubljanice, v zaledju ponora Jačka ter izviri Ljubljanice v Močilniku in Retovju.
O tem je že leta 1954 pisal Ivan Michler, ki je prvi povezal vodne značilnosti območja z lego
udornic. Razen Gašpinove jame, ki leži v bližini Logaških koliševk, na tem območju ni znanih
večjih jamskih sistemov, po katerih bi lahko potrdili lokacijo koncentriranih podzemnih
vodnih tokov.
Na tem območju se v različnih kamninah nahaja 21 večjih udornic (tabela 4), ki jih Stepišnik
(2006) deli na dve večji skupini. V prvi skupini so udornice (7 udornic), ki ležijo skoraj v
ravni liniji z najsevernejšo udornico na tem območju (Velika Drnulca), v drugi (14 udornic)
pa skupina udornic, ki ležijo na jugu tega območja in jo sestavlja skupina Logaških koliševk.
Najdemo jih v spodnjejurskih debeloskladovitih apnencih, zgornjejurskih oolitnih apnencih in
debelih zrnatih dolomitih in spodnje krednih sivih in temno sivih ploščastih apnencih z vložki
bituminoznega dolomita (Pleničar et al, 1963).
Tabela 4: Udornice med Logaškim poljem in zaledjem izvirov Ljubljanice
ime
Masletova koliševka
Šteklova koliševka
Dolšajeva koliševka
Velika Mačkova koliševka
Puntarjeva koliševka
Mala Mačkova koliševka
Jerinova koliševka
Koliševka pri Lovrečkovem zvezenku
Lovrečkov zvezenk
Spodnja Lovrinova koliševka
Srednja Lovrinova koliševka
Mala Kramarjeva koliševka
Zgornja Lovrinova koliševka
Velika Kramarjeva koliševka
Koprivnica
Velika jama
Lenarščica
Tihi dolec
Stranski dolec
Velika Drnulca
Mala Drnulca

nadmorska povprečni povprečna prostornina
višina dna
polmer
globina
(m3)
435
89
70
864.738
422
81
58
601.443
461
50
22
84.430
446
68
47
332.798
439,1
51
43
175.346
450
52
48
199.818
447,3
79
33
325.561
486
60
22
119.562
491
73
27
221.826
449
81
44
442.793
443
96
57
816.585
459
75
44
386.921
475
88
29
342.753
472
117
31
655.830
450
79
65
641.256
424,5
143
66
2.127.419
395
80
63
628.319
505,5
86
52
597.112
457
90
69
876.405
409
157
106
4.091.107
520
101
60
961.422

Vir: Stepišnik, 2006
Severno skupino udornic sestavlja 7 udornic, ki so razporejene v liniji. Najsevernejša je
Velika Drnulca, ki je udornica z največjo prostornino v porečju podzemne Ljubljanice. Vsem
udornicam v tej skupini je skupno, da imajo stenasta pobočja. Skoraj vse so še aktivne, saj
melišča segajo vse do dna udornic, kjer so nakopičeni večji podorni bloki (Stepišnik, 2006).
Jugovzhodno od Logatca, leži skupina štirinajstih Logaških koliševk. Zahodno od njih je
jamski splet Gašpinove jame, ki ima aktivne vodne rove. Vzhodni rovi Gašpinove jame segajo
le nekaj 10 metrov stran od udornic, a dostopni deli ne potekajo pod njimi. Piezometrični nivo
v jami niha do 40 metrov (cv: Stepišnik, 2006).

44

Oblikovanost Logaških koliševk se spreminja od severozahoda proti jugovzhodu. Na
severozahodu prevladujejo udornice s stenastimi pobočji in pobočji z aktivnimi pobočnimi
procesi. Dna udornic prekrivajo podorni bloki in melišča ter manjše uravnave ilovnate
prepereline. Udornice na jugovzhodu imajo vedno bolj blaga pobočja, ki so brez sten in
večinoma uravnotežena. Dna udornic prekrivajo ilovnate uravnave (Stepišnik, 2006).
Glede na obliko Stepišnik (2006) sklepa, da so udornice na jugovzhodu starejše od udornic na
severozahodu. Podzemski tok se je morda postopoma prestavljal proti severu, medtem ko so
nad njim nastajale udornice. Podzemski tok je sedaj najverjetneje prisoten le pod Mačkovo
koliševko.
3.3.6 Brezstrope jame
Brezstrope jame so površinske kraške oblike, ki so nastale iz jamskih rovov z denudacijo
jamskega stropa in so največkrat v obliki jarkov (Stepišnik, 2007).
Slika 2: Nastanek brezstrope jame

Vir: Burger.si
Geomorfološko so brezstrope jame poligenetske oblike. To so s površinskimi in epikraškimi
procesi preoblikovane jame. Večji del kamnine v njih je bil odstranjen v speleogenetski fazi
razvoja, strop pa je odstranila kraška denudacija (Mihevc, 1999).
Pomembne so kot površinske reliefne oblike, kot ostanki nekdanjih jam, ter kot mesta, v
katerih so se ohranili sedimenti na kraškem površju. V jamskih sedimentih denudiranih jam so
se pogosto ohranili alohtoni sedimenti, ki omogočajo rekonstrukcijo nekdanje geološke
zgradbe ozemlja in pretočnih razmer v krasu (Mihevc 1999).
Da je neka oblika na krasu proglašena za brezstropo jamo, mora izpolnjevati določene
kriterije. Prvi je oblika, drugi pa alohtoni sedimenti in siga. Brezstrope jame imajo lahko
ohranjene stene, lahko pa so le-te povsem raztopljene. Nekatere brezstrope jame lahko na
površju sledimo le kot niz podolgovatih vrtač. Ostanke netopnega sedimenta je v jami
odložila ponikalnica, ki je jamo ustvarila, siga pa se je v jami odlagala vse do njenega odprtja
na površje. Debeli paketi sige ali celo kapniki na mestu nastanka so dokaz, da gre za
brezstropo jamo. Večina brezstropih jam je bila najdena blizu še aktivnih ponorov in
predstavljajo starejše, višje horizonte že poznanih jam (npr. Škocjanske jame – brezstropa
jama Lipove doline) (Košutnik, 2006).
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Jamski objekti, ki so nastali globoko pod površjem, se zaradi denudacije in izostazije
premikajo proti površju. Najprej pride do odstranitve stropa in nato do popolnega razpada na
kraškem površju. Z omenjenim procesom podzemski jamski objekt postane površinski kraški
pojav. Oblika brezstropih jam je odvisna od oblike jamskega sistema iz katerega se razvijejo
in od oblikovanosti površja. Če gre za vertikalne ali bolj poševne jamske rove, se ob
denudaciji stropa odražajo kot kotanje na kraškem površju, ki so po obliki in dimenzijah
najbližje vrtačam. V primeru vodoravnih jamskih rovov, ki denudirajo v uravnanem kraškem
površju, nastanejo daljši odseki jarkov na površju, ki so jih krasoslovci v preteklosti
zamenjevali s suhimi dolinami (Stepišnik, 2007). Ob robu Logaškega polja ter na Logaškem
ravniku lahko v več denudiranih jamah iz sestave prodnikov sklepamo na različna povirna
območja ponikalnic, ter genezo tega kontaktnega krasa (Mihevc, 1999).
Vzhodno od Logatca, med vrhovoma Malo in Veliko Sošje na nadmorski višini med 500 in
525 metri se nahaja 500 metrov dolga in nekaj metrov široka brezstropa jama, zapolnjena z
ilovico in nekarbonatnimi prodniki. Na nekaterih mestih je pas ilovice in nekarbonatnih
sedimentov prekinjen. V sedimentih so grezi in usadi. Sediment je sestavljen iz rumenorjavih
glin in kremenovih prodnikov. Izvor kremenovih prodnikov še ni povsem pojasnjen, verjetno
pa prihajajo iz nekarbonatnih kamnin severno od Logaškega polja (Unroofed caves, 1999).
Domnevno je brezstropa jama tudi suh jarek med udornico Nagodetov dol in izvirom Veliko
Okence. V jarku so bili najdeni manjši prodniki iz karnijskega oolitnega boksita,
nekarbonatnih prodnikov pa sicer v aktivnih izvirih Ljubljanice ne najdemo. To pomeni, da je
to bodisi brezstropa jama bodisi suha zatrepna dolina (Stepišnik, 2006).
Fotografija 18: Domnevna brezstropa jama med udornico Nagodetov dol in izvirom Veliko
Okence

Foto: Ćehić, november 2010
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Stepišnik (2006) omenja tudi blago severno pobočje udornice Velika jama ob avtocesti
Vrhnika–Logatec, ob zahodnem podnožju hriba Bodič, ki ga prekriva ilovnat sediment,
pomešan z manjšimi alohtonimi prodniki oolitnega boksita. Ilovnat sediment je polnilo jame,
ki razpada. Blago pobočje ilovnatega sedimenta na vzhodni in zahodni strani ostro omejujejo
strmejša živoskalna pobočja. Jamski rov je moral biti glede na količino sedimenta v pobočju
zelo velik.
V vzhodnem pobočju Raskovca je na nadmorski višini 555 m okoli 30 metrov dolga, 9
metrov široka in 4 metre globoka kotanja nepravilnih oblik, ki je brezstropa jama. Poteka v
smeri JV–SZ, v njenem južnem robu pa je spodmol. Kotanjo na dva dela delijo veliki skalni
bloki, ki bi lahko bili podorni bloki. V stenah kotanje so vidni ostanki faset, prav tako tla
prekrivajo kosi sige.

3.3.7 Zatrepne doline
Po slovenski kraški terminologiji so zatrepne doline »doline na krasu, ki se na zgornjem
koncu, običajno pri izviru, slepo končajo s strmim zaključkom« (Slovenska kraška
terminologija, 1973).
Zatrepne doline so odprte navzdol po potoku ali reki, zaprte pa vzvodno, kjer je nad kraškim
izvirom zatrep. Tega predstavlja strmo pobočje ali pa tudi do nekaj deset metrov visoka stena,
kot je to primer na izvirih Ljubljanice v Retovju in Močilniku. V steni se kamenje mehanično
kruši in s tem se stena odmika, zatrepna dolina pa se daljša. Tekoča voda mora odkruške
raztopiti ali odnesti. Zatrepne doline so se še posebej podaljšale v hladnih pleistocenskih
obdobjih. Na dolžino doline vplivajo tudi starost, litološke lastnosti, prevotljenost in dejstvo
ali priteka voda navpično navzgor ali vodoravno iz jame (Gams, 1974).
Na obravnavanem območju je več zatrepov. Ob izvirih Ljubljanice pri Vrhniki se barska
ravnina s širokim zatrepom zajeda globlje v zahodno strmo obrobje tektonske kotline
Ljubljanskega barja. Osrednja kraka tega zatrepa sta Retovje in Močilnik s strmimi stenami,
pod katerimi so izviri Male in Velike Ljubljanice.
Karta 4: Zatrepni dolini Močilnik in Retovje

Podlaga: Državna topografska karta RS 1: 25 000 (list Vrhnika), GURS
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Fotografija 19: Pogled z roba zatrepne doline Močilnik proti Vrhniki

Foto: Ćehić, marec 2010
Zatrep je tudi ob izvirih Ljubije pri Verdu. Četrti krak pa sega preko Klisa med Raskovcem in
Sveto Trojico v dolino Bele.
Zatrepna dolina Retovje se med Mirkami in Verdom zajeda pod vznožje Ljubljanskega vrha
(818 m) in planotasto površje Mirškega vršiščka (349 m) in Raskovca. Nastala je s postopnim
podiranjem stropa nad nekdanjimi vodnimi jamami. V njej so močni izviri Velike Ljubljanice.
Retovje je morfološko bolj razčlenjeno kot Močilnik, ker je v njem razporejenih več izvirov v
kratkih stranskih zatrepih (Habič, 1996).
Zatrep nad Malim Močilnikom, ki je eden od izvirov Male Ljubljanice, ni zelo izrazit in je
pomaknjen v sredino 300 metrov široke in prav toliko dolge zajede v skalnem obodu med
Hribom in Mirkami. Tik za robom so tri udornice: Farovška dolina, Grogarjev dol in
Tomažetov dol (Habič, 1996).
V južni del oboda med Hribom in Mirkami se zajeda ožja, 50 do 100 metrov široka in 500
metrov dolga zatrepna dolina Velikega Močilnika. Konča se s prepadnimi stenami,
imenovanimi tudi Hudičeve skale. Visoke so dobrih 40 metrov (Habič, 1996).

3.3.8

Slepe doline

Slepa dolina je odprta ob potoku ali reki navzgor v normalno erozijsko dolino s površinsko
rečno mrežo v vodoneprepustnih sedimentih. Kjer preide dolina na kraške kamnine in
ponikne, se dolina zapira in slepo končuje, ponekod polagoma, dostikrat pa hitro z navpično
steno, pod katero je ponor. Kot je običajno na stiku površinskega in podzemeljskega
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pretakanja, tudi tu voda ob visokih vodah zastaja in poplavlja, ker prinaša z vododržnega
terena. Ponikalnica prestavlja ponikve in širi slepo dolino, ki je na apnencu navadno širša, kot
više ob reki (Gams, 1974).
Slika 3: Razvoj slepih dolin na krasu

Legenda: 1 – vodoprepustna (kraška) kamnina, 2 – vododržna kamnina, 3 – naplavina potoka,
4 – smer vodnega pretoka, 5 in 6 – smer korozijskega napredovanja, 7- gladina poplavne vode

Vir: Gams, 2004
Slepa dolina Logaščice na zahodnem robu Logaškega polja je poglobljena v lastne nanose na
polju in v živoskalno dolomitno osnovo, ki jo nato v sklepnem delu v Jački prebije. Ponorne
jame se nahajajo že v apnencu (Mihevc, 1979).
Na zahodnem obrobju Logaškega polja (ki je sicer zunaj obravnavanega območja) v ponorih
Jačke ponira Logaščica. V zadnjih nekaj sto metrih površinskega toka, kjer se konča nariv
dolomita na apnenec, si je urezala do 30 metrov globok kanjon. Površinska Logaščica ponira
v štirih glavnih požiralnikih: Jačka 1, Jačka 2, Jačka 3, ki so samostojne jame (povezave med
njimi niso ugotovljene) in Požiralnik 4, ki je najnižji del požiralnika Jačke 3.
3.3.9 Suhe doline
Suha dolina je dolinasta oblika na krasu, brez stalnega površinskega vodnega toka (Gams,
1974).
Po nastanku in obliki so lahko zelo različne. Če v slepi dolini presahne vodni tok, nastane
slepa suha dolina. Suha dolina je lahko odprta v eno ali dve smeri, je odprta, polodprta ali pa
zaprta. Sicer pa so lahko nastale tudi iz niza zraščenih vrtač.
Suhe doline naj bi bile ostanki iz fluvialne faze razvoja površja. Danes služijo kot zložni
prehodi v zveganem kraškem reliefu, ali kot obdobni odvajalci katastrofalnih voda (Gams,
2004). Temu nasprotuje Roglić (1956), ki meni, da so suhe doline nastale zaradi
kombiniranega učinka korozije in erozije na manj odpornih kamninah.
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Na preučevanem območju se pojavljajo oblike, ki bi lahko bile suhe doline, lahko pa bi bile
tudi v reliefu izražene geološke strukture.
Za suho dolino med Strmico in Raskovcem ni povsem jasno katera voda jo je izdelala.
Nastala je na prelomu v smeri sever-jug, najverjetneje pa jo je izdelal eden od potokov, ki so z
dolomitnega masiva Ulovke tekli proti Logaškem polju. Kasneje je te vode pretočila
površinska Bela. Obvisela suha dolina je potem služila za odtok vodam z Logaškega polja
(Mihevc, 1979).
Vzhodno od Logaškega polja in južno od Hrastovca se v višinah okoli 500 metrov odpirata
dve suhi dolini, ki sta obviseli nad suho dolino med Raskovcem in Ljubljanskim vrhom.
Manjša suha dolina je še dolina vzhodno od Dednika, kjer je med dolomitom vložen ozek pas
apnenca. Po njej je tekla reka, preden jo je pretočil močan pritok iz slemena Žbirš (Mihevc,
1979).
Po Gamsu (2004) naj bi bila suha dolina tudi med Bodiškim vrhom in Štampetovim mostom,
po kateri danes poteka avtocesta. Ljubljanica naj bi v terciarju tekla od Planinskega polja čez
Logaško polje. V istem času naj bi čez Logaško polje tekli tudi površinska Cerkniščica in
potoki z Logaškega polja, ki so uravnali Logaško planoto, kasneje pa so se vse vode prestavile
v podzemlje in ustvarile kraški sistem z brezni, udornicami in vrtačami. Dokaz za to naj bi
bila poglobljena suha dolina med Bodiškim vrhom (551 m) in Štampetovim mostom.
3.4

Speleološke značilnosti območja

Človek je jame uporabljal skozi tisočletja. Že v paleolitiku si je v njih omislil bivališča,
nekatere jame pa so celo do novejših časov služila kot začasna bivališča beguncem,
posebnežem in drugim. Nekatere jame so bile zavetišča in skrivališča tudi med zadnjo
svetovno vojno. Kataster JZS navaja številna brezna v katerih so našli posmrtne ostanke žrtev
iz zadnje svetovne vojne in iz časa tik po njej. Danes so jame predvsem prostor za jamarske in
raziskovalne aktivnosti, nekatere pa so tudi cilj množičnega turističnega obiska. V zadnjih
desetletjih so začeli v jamah izvajati tudi speleoterapevtsko zdravljenje.
Jame so najznačilnejše podzemne kraške oblike. V ožjem smislu je jama prehodna, pretežno
horizontalna podzemna votlina, ravno nasprotno od brezna, ki je navpično (Slovenska kraška
terminologija, 1973).
Jama je za človeka prehodna zemeljska votlina (Gams, 2004). Po Fordu in Williamsu je jama
»korozijsko nastala naravna podzemeljska odprtina v skali, ki je širša od 5–15 mm. Take
neprehodne prostore imenujemo špranje« (cv: Gams, 2004).
Človeku je dostopen le majhen del kraškega podzemlja (najverjetneje okoli 5 %), razlogi za to
pa so preozki prehodi in zasuti ali vodni kanali (Ford, Williams, 1992).
Začetno fazo oblikovanja kraških kanalov lahko povzročijo porozni medskladoviti presledki,
oksidacija piritov ali tektonika. V Sloveniji je tektonika alpidske orogeneze na gosto pretrgala
nepremaknjene sklade in tako omogočila pretakanje vode vzdolž lezik, poklin in premikov
(Gams, 2004). Jame nastajajo s korozijskim širjenjem razpok v karbonatni kamnini. Razpoke
morajo biti dovolj velike in zvezne, da lahko omogočijo pretok vode (Kranjc, 1990).
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Skoraj vsi avtorji poznajo v krasu tri cone. Cvijić (1960) navaja cono vertikalnega prenikanja,
vodoravnega iztekanja vode (gravitacijska cona) in sifonsko cono. Gams (2004) govori o
vadozni/neprežeti coni, epifreatični coni in freatični/stalno prežeti coni.
Aeracijska ali vadozna cona je najvišja, tu voda prenika skozi prst in prepustno apnenčasto
matično podlago. Če so v vadozni coni vododržni vložki, se lahko že v njej uveljavijo
vodoravni tokovi. Iztočna ali epifreatična cona je pod vadozno cono. Njeno višino določujejo
izviri v dnu doline na robu kraškega masiva, lahko je to tudi morska gladina ali neprepustno
okolje. Njeno trenutno višino običajno imenujemo piezometrični nivo, kar v kraški hidrologiji
pomeni nivo višine vode v kanalih, ki vodijo proti izviru. Zgornja meja vodne cone je
piezometer katastrofalno visoke vode, spodnja pa je gladina vode ob izredni suši. Cona
sifonskega pretakanja ali freatična cona je stalno zalita z vodo (Gams, 1974).
Za vadozno cono so značilna brezna, za freatično cono pa vodoravne jame. Če se
piezometrični nivo zniža, postanejo nekdaj zalite vodoravne jame suhe, preoblikovati pa jih
začnejo razpršeni curki prenikajoče vode (Slabe, 1994).
V krednih in jurskih apnencih preučevanega območja med Logaškim poljem in izviri
Ljubljanice pri Vrhniki je raziskanih 172 speleoloških objektov (tabela 5). To so predvsem
fosilne jame in brezna manjših dimenzij in globin, brez prisotnega stalnega ali periodičnega
vodnega toka. Takih jam je na preučevanem območju 163. Aktivnih vodnih jam je 9, od tega
jih je 5 epifreatičnih (Gradišnica, Gašpinova jama, Jačka 1, Jačka 2, Jačka 3), 4 jame pa so
freatične (Veliko in Malo Okence, Izvir pod Orehom, Desna špranja pod skalo).
Karta 5: Registrirani jamski objekti na preučevanem območju

Podlaga: Državna topografska karta RS 1: 25 000 (lista Vrhnika in Logatec), GURS
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Tabela 5: Jame na preučevanem območju med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri
Vrhniki (razporejene po globini)
Zap. Kat.
št.
št.
lme
1
86 Gradišnica
2
7 Jama pri Gnezdu
3 7464 Brezno pravilne odločitve
4 8000 Gašpinova jama
5
339 Mihevcova jama
6
16 Jama za Bukovim vrhom
7 2490 Logaška jama
8 8090 Konjski rep
9 7264 Brezno Šalabajzar
10 3564 Brezno pri Veliki jami za Lenaršico
11 6185 Malo Okence
12
10 Košelevka
13 7988 Brezno v Zapolju
14 3545 Borisov dihalnik
15 1601 Prekovo brezno
16 3546 Brezno pri bunkerju v Suhem hribu
17 6189 Vrhniška jama
18 3555 Jankotovo brezno v Suhem hribu
19 7984 Brezno pod vrhom
20 8577 Pri čebelicah
21
654 Kevderc pod Raskovcem
22
349 Lukova jama na Tolstem vrhu
23
321 Jadkova jama
24 7270 Brezno v zavoju vojaške ceste
25 9287 Brezno nad lovsko kočo
26
19 Brezno pri Veliki groblji
27 3559 Odkopano brezno v Suhem hribu
28 7268 Jocova jama
29
175 Brezno nad Retovjem
30 2911 Brcetovo brezno
31
319 Jama na Primčevi gmajni
32 1828 Spodnja Polšna
33 2907 Ravbarjeva jama nad Gradišnico
34 3566 Brezno za KLI-jem
35 5513 Veliko Okence
36
9 Jama pri apnenici
37
14 Katarinovčevo brezno
38
292 Klamova jama
39
32 Tonikovo brezno
40 9354 [Brezno pri apnenici]
41 2899 Brezno v Vodicah
42 7760 Hladnikova jama
43
29 Svinjska jama pri Vrhniki
44
258 Brezno za svinjskim hlevom
45 3931 Mačkovo brezno
46 8092 Žabica
47
49 Brezno v Latvici
48
257 Zalokarjevo brezno

XYDolžina Globina
koordinata koordinata (m)
(m)
83690
441087
1170
250
88530
443880
240
143
89100
442870
151
115
85450
441080
3375
103
85650
444625
83
83
86760
444980
77
65
87713
442953
450
62
86585
443380
80
59
85030
443650
50
46
86400
442900
45
45
89935
445750
360
45
86256
446013
130
42
88580
441750
65
41
85222
441218
39
39
89120
444120
38
38
87685
442400
36
36
88255
443769
200
34
87600
442800
32
32
89325
443068
39
32
85380
441340
35
31
87845
442867
140
30
84460
443450
29
29
84000
441800
28
28
86510
443760
28
28
84677
443404
41
28
88450
443540
27
27
87685
442603
44
26
85808
444526
162
26
89250
445630
50
25
87858
443378
25
25
84200
441500
25
24
88227
443726
54
24
83498
441035
26
24
86490
441430
24
24
89740
445780
267
24
87400
442150
23
23
87351
443360
29
23
87130
442820
19
23
90310
443390
51
22
88140
443760
22
22
84300
442990
21
21
85587
442624
112
21
90840
445200
20
20
84680
444080
20
20
85402
441597
20
20
84885
444310
25
20
89820
443900
19
19
84400
443610
19
19
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Zap. Kat.
št.
št.
49
305
50
567
51 7836
52
50
53 8088
54
23
55 6126
56 8476
57
36
58
62
59 1203
60 7272
61 8474
62 9322
63
38
64
350
65 3315
66 3557
67 7271
68 7273
69 7830
70 8484
71 8579
72 8663
73
24
74
39
75
877
76 3359
77 7265
78
342
79 1200
80 7839
81 9022
82
22
83 2898
84 3549
85 7269
86 8091
87 9777
88
801
89 3547
90 3550
91 3932
92 7663
93 8479
94 9291
95 9323
96 9528
97
149
98
225

XYDolžina Globina
lme
koordinata koordinata (m)
(m)
Brezno pri Logatcu
87170
441210
19
19
Brezno 1 pod Gradišnico
83780
441110
19
19
Lovrečevo brezno
83975
442930
21
19
Pečkajevo brezno
88620
444490
18
18
Zvezdica
86045
443675
53
18
Jerinovec
86400
445580
50
17
Izvir pod orehom
90050
446080
90
17
Dvojno brezno pri Lenarčici
86745
443320
42
17
Brezno pri Leskovi dolini
88840
442660
16
16
Brezno pod Snežnim Gričem
90260
442670
16
16
Brezno na Stari železnici
88488
441743
27
16
Snežno brezno pri Veliki Drnulci
88000
444425
20
16
Izgubljena jama pri Lenarčici
86625
443335
46
16
Jama pri spodmolu 1
88665
443360
21
16
Brezno 1 v Špeharjevem talu
88070
442360
28
15
Češirkova jama
85260
444750
15
15
Brezno v vrhniških ridah
90930
444610
15
15
Brezno ob Stari cesti pri 501
87740
442540
15
15
Krvava jama
87430
444360
30
15
Brezno v leskovju pri Veliki Drnulci
88075
444375
15
15
Jama nad Drnulco
86950
444130
47
15
EKO 450
88765
441290
15
15
C 45
85402
441615
24
15
Brezno 2 pod Gradiščem
83060
441265
25
15
Hrencova jama
86476
445842
20
14
Brezno 2 v Špeharjevem talu
88060
442390
24
14
Jama 2 pri Lenarščici
87190
443270
25
14
Brezno IX/1
83269
441288
14
14
Brezno v grezu
85455
444640
20
14
Anzelcova jama
85440
444625
26
13
Luknja pri vrtači
88580
443310
25
13
Trgocev
86120
441300
16
13
Mobyjeva jama
87188
442854
19
13
Zakrita jama
87000
445500
47
12
Brezno v Mulajevem talu
84350
442300
12
12
Andrejevo brezno na Strmici
89180
441140
12
12
Brezno 1 pri Jocovi jami
85872
444493
12
12
Hodnikova jama
87740
444445
19
12
Jama pri spodmolu 3
86650
443292
17
12
Pikcovo brezno
90290
443160
11
11
Tunk-brlunk
87820
441830
11
11
Luknja za bunkerjem ob železnici
88143
441612
11
11
Špranja pri Veliki Mačkovi koliševki
85492
441526
11
11
Dihalnik pod Borisovim dihalnikom
85175
441215
11
11
Jama pri Petrovcovih vodicah
85835
442000
33
11
Brezno nad Verdom
89375
446040
17
11
Jama pod mahom
88732
443092
26
11
Kunsteljnovo brezno
86708
445275
14
11
Škantlovo brezno
90040
446380
10
10
Brezno nad čuvajnico
89100
446240
12
10
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Zap. Kat.
št.
št.
99 1202
100 3558
101 9185
102 9395
103
348
104 3554
105 4651
106 7266
107 8477
108 8662
109
31
110 3568
111
112

3594
6454

113
114
115
116
117
118
119
120
121

7292
8723
9321
9813
341
351
1201
2912
3556

122
123
124
125
126
127
128
128
130

3591
4325
5078
7267
7463
8478
8968
1208
3560

131
132
133
134
135
136

3590
3653
3930
5069
8475
48

137
138
139
140

146
568
664
1768

141
142
143

1829
3360
4442

lme
Brezno v Veliki groblji
Trikotno brezno v Suhem hribu
Jama brez glave
Brezno pri logaški cestnini
Deželova jama
Žižotovo brezno nad kotlom
Brezno za Sveč hribom
Jama Puščica pod Zlatorogom
Leva jama ob poti k jamarski koči
Brezno 1 pod Gradiščem
Brezno pri Slemenski poti
Brezno nad Lukanom
Brezno ob AC Logatec-Unec v
Lomu (P 70+16)
Šarova jama
Jama pri tisi pod Ljubljanskim
vrhom
Brlog nad Lenarčico
Jama za Cesarskim vrhom
[Katarinca]
Jama na ogradi pod Tolstim vrhom
Jama v Rusovem talu
Labirint v Raskovcu
Maslarjevo brezno nad Močilnikom
Kevdrc v Suhem hribu
Brezno 2 na priključku LogatecDerviše (P 4+8)
Brezno pod Zatrepom
Brezno v gozdu Gorjanc Marjana
Jama srnjakove lobanjice
Jama dveh klubov
Desna jama ob poti k jamarski koči
Speleoholika
Jama na Brusovem
Brezno pri čuvajnici 440 v Logatcu
Brezno 1 na priključku LogatecDerviše (P 138)
Meander nad Orehom
Puntarjeva špranja
Brezno za Fičurjevo ogrado
Brezno pri mostu pred Lenarčico
Polačeva luknja
Brezno pod čuvajnico št. 680 nad
Verdom
Brezno 2 pod Gradišnico
Andrejčkovo brezno
Metkin spodmol
Kevderc ob Stari cesti pod
Raskovcem
Brezno IX/2
Jama v Raskovcu

XYDolžina Globina
koordinata koordinata (m)
(m)
88440
443350
10
10
87620
442600
10
10
88544
443082
32
10
85359
442434
12
10
84350
442820
9
9
89280
443940
9
9
90320
443420
17
9
85490
444690
16
9
85545
441630
11
9
83090
441320
14
9
85730
445200
8
8
90460
444080
8
8
83930
91055

442580
444520

8
20

8
8

87325
86885
89320
87150
84920
84370
88653
90160
87780

445700
443570
442508
443595
442980
443410
443299
445740
442560

23
16
12
19
7
10
12
15
57

8
8
8
8
7
7
7
7
7

85190
89460
85640
85572
87450
85585
83950
87650
86400

442675
445950
441750
444730
444390
441600
441885
441630
441260

7
7
7
12
7
18
12
6
6

7
7
7
7
7
7
7
6
6

85295
89760
85230
83730
86425
87080

442215
446140
441530
441600
443390
443090

16
24
15
8
11
5

6
6
6
6
6
5

89120
83840
87300
88810

446060
441115
445210
441300

5
5
5
18

5
5
5
5

87920
83290
89290

443470
441353
442020

18
8
10

5
5
5
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Zap. Kat.
št.
št.
144 4567
145 6455
146 7831
147
320
148
322
149 3047
150 3375
151 6574
152 8473
153
13
154
18
155 6462
156 7808
157 8247
158
63
159
860
160 8724
161
21
162
163
164
165

lme
Mali Močilnik
Mekova jama
Razpoka nad Drnulco
Jama 1 na Ferjanovem griču
Jama 2 na Ferjanovem griču
Jama pri zahodnem robu Lenarščice
Zasuto brezno-profil 14
Spodmol nad Lukanom
Poševna jama pri Lenarčici
Kevderc pri Lenarščici
Jama nad Jamo pri gnezdu
Grez Fojba
Jama v Veliki jami
Jama pri električni omarici
Kevderc pod Snežnim gričem
Jama pri Kevdercu pri Lenarščici
Špranja v Lenarčici
Jama pri železniški postaji Verd
Kevderc pri podvozu Štampetov
3664 most
6184 Desna špranja pod skalo
5889 Rovček v Lenarščici
37 Jama v udorni dolini

XYDolžina Globina
koordinata koordinata (m)
(m)
90614
445349
15
5
89950
445225
8
5
86810
444000
11
5
84430
441450
4
4
84490
441360
7
4
86960
443460
7
4
85080
442780
4
4
90440
444225
8
4
86595
443375
11
4
87220
443310
25
3
88590
443810
4
3
89742
446145
3
3
86000
443360
11
3
88460
444290
13
3
89960
442920
6
2
87380
443330
10
2
86950
443510
12
2
89245
446350
8
1
88890
89960
86990
88980

166

3069 Jama ob progi

84503

167

3563 Brezno v Zamuhovcu

86960

168

3565 Vilčkov kevderc v Stranskem dolcu

86980

169

3567 Zajčkov brezen

90900

170

3654 Mojčina jama

89790

171

3659 Jama sv. Brigite

83054

172

6283 Jama pri rimskem zidu

89240

444360
445950
443530

8
1
18
1
5
0
ni
ni
442290 podatka podatka
ni
441308
10 podatka
ni
ni
445800 podatka podatka
ni
ni
443900 podatka podatka
ni
ni
444500 podatka podatka
ni
ni
446180 podatka podatka
ni
ni
441250 podatka podatka
ni
ni
441620 podatka podatka

Vir: Kataster jam JZS, 2010
Gostoto jam izražamo na dva načina; s številom jam na površinsko enoto ali z dolžino
jamskih rovov na površinsko enoto (Gams, 2004). Slovenski kras po Kranjcu (1990) obsega
7000 km2. Do novembra 2010 je bilo v katastru JZS registriranih 10031 jam, iz česar izhaja,
da je povprečna gostota jam na slovenskem krasu 1,43 jam/km2. Na preučevanem območju
(36 km2) je registriranih 172 jamskih objektov, kar pomeni, da je gostota jam na tem območju
kar 4,8 jame/km2, kar je precej več od slovenskega povprečja.
Jame so dokaj enakomerno porazdeljene po celotnem preučevanem območju. Ni jih na
območju Logaških koliševk, Sošja, skrajnega severnega pobočja Raskovca, območja Kamberc
in med Ljubljanskim vrhom ter Verdom. Predvsem za območje Sošja je odsotnost jam
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nepričakovana glede na relief in samo kamninsko zgradbo (kredni apnenci). Verjetno so ta
območja slabše dostopna in manj raziskana. Na območju Kamberc je npr. vojašnica, zato tam
ni registriranih jamskih objektov.
3.4.1 Jame vadozne cone
Vadozna cona je cona med kraškim površjem in nižjim pasom, ki je prežet z vodo. Značilno
je, da se padavinska voda pretaka navpično. Razlike v prevodnosti so zelo velike – bolj
povezani prevodniki so na mestih, kjer je kamnina prepokana in potekajo špranje vzdolž lezik
(Gams, 2004).
V vadozni coni voda širi predvsem navpične razpoke v brezna (cv: Gostinčar, 2009). Voda
oblikuje le ovlaženi del, v breznu padajoči curek oblikuje predvsem udarno mesto (Gams,
2004), na stene jaškov pa deluje aktivna vodna mrena (cv: Gostičar 2009). Nastajajo jame z
značilno vertikalnimi rovi.
Na preučevanem območju med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki se nahaja
163 vadoznih jam in brezen. Vadozne jame so porazdeljene skoraj po celotnem preučevanem
območju. Ni jih na območju Logaških koliševk, Sošja, skrajnega severnega pobočja
Raskovca, območja Vrhniških udornic in med Ljubljanskim vrhom ter Verdom. Največ
brezen doseže globino med 5 in 30 metri. Najgloblje brezno med njimi je Jama pri Gnezdu, ki
je globoko 143 metrov. Globlje od 100 metrov je še Brezno pravilne odločitve (115 m). V
obeh breznih obstajajo realne možnosti, da se prodre do vodnih tokov podzemne Ljubljanice.
Bolj znani jami na tem območju sta Logaška jama in Vrhniška jama, ki se začneta z breznom
in se nadaljujeta v vodoravnih rovih.
Jama pri Gnezdu
Vhod v Jamo pri Gnezdu leži na 465 m nadmorske višine, na severozahodnem pobočju
Raskovca, v bližini stare ceste Vrhnika–Logatec. V precej obsežni vrtači se odpira vhod v
brezno. Do prve stopnje vodi 30 metrsko brezno, ki se zvonasto razširi. Na dnu je nasutina iz
podornih blokov, grušča in drugega materiala, ki pada s površja v jamo. Stene so delno
zasigane. Lepo se vidi glavna razpoka ob kateri je nastalo glavno brezno. Stene so sprane,
izjedene in ponekod razrezane v skalne nože. Do globine 143 metrov si nato v stopnjah
sledijo različno globoka brezna. V jami občasno po stenah padajo curki vode. Jama je
izoblikovana v krednih apnencih (Kataster jam JZS, 2010).
Brezno pravilne odločitve
Brezno pravilne odločitve leži na dnu plitve vrtače na severovzhodnem pobočju Raskovca. Po
začetni ožini širine 50 centimetrov se jama razširi v vhodno brezno enakomerne ovalne
oblike, ki je široko do 1,5 metra in globoko 19,5 metra. Dno vhodnega brezna je prekrito s
kamenjem in zemljo. Jama je tipično stopnjasto brezno in se s podornim zamaškom zaključi
na globini 115 metrov (Čekada, 2001). Povsod po jami so deli sten iz skalnih nožev, sigovih
tvorb ni, jamske stene pa so čiste in mokre (Kataster jam JZS, 2010).
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Vrhniška jama
Vrhniška jama leži v vrtači na SZ pobočju Raskovca, nedaleč od Jame pri Gnezdu. V jamo
vodi dobrih 20 metrov globoko stopnjasto brezno. Na dnu brezna se vodoravni rov razcepi v
dve smeri. Na eni strani se kmalu konča v blatu, na drugi strani pa preide v 5-metrsko stopnjo,
po kateri se jama spet nadaljuje z bolj ali manj vodoravnim rovom. Ta je dolg dobrih 100
metrov in se zaključi s skalnim podorom. Celotna globina jame je 34 metrov. Jama je nastala
ob prelomu, kasneje pa je na njeno preoblikovanje vplival vodni tok. Jama je suha in mestoma
zasigana (Kataster jam JZS, 2010).
Logaška jama
Logaška jama se nahaja severovzhodno od Dolnjega Logatca, na Logaškem ravniku. Vhod v
jamo je v dnu zvegane vrtače na nadmorski višini okoli 500 metrov v podnožju Raskovca.
Vhodno brezno, ki se navzdol zvonasto širi, je 35 m globoko, zadane pa sredino
horizontalnega rova, ki je lepo zasigan. Celotna globina jame je 62 metrov, dolžina
horizontalnih rovov pa 450 metrov. Vhodno brezno po raznih znakih sodeč nikoli ni imelo
vloge požiralnika, ampak je nastalo z udorom stropa nad jamo (Kataster jam JZS, 2010).
Polkrožni strop in pretežno enakomerne dimenzije glavnega rova potrjujejo domnevo, da je
jamo izdelal vodni tok, za katerega pa ni natančno jasno od kje je pritekal. Jama leži v dnu
suhe doline, ki je 20 metrov višja od sosednje suhe doline med Logaškim poljem in
Ljubljanskim barjem, po kateri potekata cesta in železnica. Ni izključena možnost, da je
površinska voda tudi po tej suhi dolini odtekala proti Vrhniki. Prav tako je možno, da je kateri
od potokov, ki pritekajo na Pusto polje z zahodnega, manj prepustnega obrobja, v starejšem
pleistocenu podaljšal površinski tok po debelejši naplavini in po tedanjem višjem skalnem
dnu preko južnega konca polja, da se je pod Raskovcem približal Logaški jami. Ni pa
izključeno niti delovanje podzemeljskih potokov z juga (Gams, 1963).
V glavnem rovu so tudi skalne oblike, zlasti obilica faset in stenske kotlice pričajo o
evforacijskem vodnem toku (Gams, 2004). Po izvotlitvi jame je nastopila faza krušenja skale
in nato zasigavanje. V naslednjih fazi se je sigovo dno na več krajih razlomilo, v sedanji dobi
pa prevladuje akumulacija sige (Gams, 1963).
Strukturno geološke značilnosti Logaške jame je leta 2004 v zapisniku Katastra jam JZS
zapisal Gregor Juvan. Kot že omenjeno je jama nastala v sivih do temnosivih plastnatih do
ploščatih apnencih z vložki bituminoznega zrnatega dolomita spodnje kredne in cenomanijske
starosti. Plasti apnenca vpadajo med 25 in 30 stopinj proti zahodu.
Jama se po 35 metrskem breznu razcepi v dva rova. Levi rov poteka proti severu, desni pa, po
začetni deviaciji (približno 40 metrov) v smeri jugozahod, proti jugu. Prvih 20 metrov levega
rova poteka ob prelomu v smeri sever–jug, v isti smeri sledi tudi rov, ki poteka iz dvorane za
15 metrsko stopnjo, kjer se levi rov tudi zaključi. V prvih metrih desnega rova je na stropu
opaziti razpoke, ki nakazujejo prelomni značaj tega rova. Kmalu se smer spremeni, saj rov
zavije proti jugozahodu, stran od omenjenega preloma. Po 40 metrih rov ponovno spremeni
smer in poteka ob vzporednem prelomu smeri sever–jug. Na koncu desnega rova se le-ta cepi
v dva kraka. Prvi, manjši nakazuje jugovzhodno smer, drugi, večji pa se obrne proti zahodu,
kjer se kmalu konča z manjšo dvorano. Pri Logaški jami gre za sistem vzporednih prelomov
oziroma razpok, katerih smer je približno sever-jug. Strukture so vertikalne do subvertikalne,
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kar nakazuje na zmični značaj prelomov in razpok. V Logaški jami lahko tako prepoznamo tri
vzporedne prelome, katerim sledijo jamski rovi (Kataster jam JZS, 2010).
3.4.2 Jame epifreatične cone
Epifreatična cona je pas med najvišjo in najnižjo piezometrično gladino. Prenikanje vode
skozi vadozno cono zaustavi neprepustna podlaga krasa, proti kateri se vode pretakajo proti
izvirom. Vodna gladina v povezanih prevodnikih je tem višja od višine izvira, čim bolj je
oddaljena od njega. Gladino vodnega telesa imenujemo gladina kraške vode ali piezometrična
vodna gladina. Zgornja meja epifreatične cone je piezometrična gladina katastrofalno visoke
vode, spodnjo pa določa gladina vode ob izredni suši. Višinska razlika med obema je velika v
kraški gmoti s slabšo vodno prepustnostjo in na krasu pretočnega tipa (Gams 2004).
Epifreatične jame na obravnavanem območju se nahajajo na obrobju Logaškega polja, na
samem stiku med Logaškim poljem in kraškim Logaškim ravnikom. Izjema je Gradišnica, ki
se nahaja na severozahodnem pobočju Gradiša na nadmorski višini 577 m.
Jame epifreatične cone so lahko aktivne ali fosilne. Aktivne vodne jame so tiste, skozi katere
teče aktivni vodni tok. V epifreatični coni, ki se nahaja v območju nihanja piezometra
prevladujejo vodoravne jame. Vodoravni jamski objekti, ki nastajajo s paragenetskim
preoblikovanjem freatičnih rovov v epifreatični kraški coni so značilni za območja, kjer se
pojavlja t. i. kontaktni kras.
Gašpinova jama
Vhod v Gašpinovo jamo je v neposredni bližini Logatca, njeni rovi pa segajo tudi pod sama
naselja. Vhod v jamo je 3 metre globok poševni rov, ki nato preide v manjše brezno. Temu
sledi še nekaj brezen in ožin. Začetni del jame je izrazito korozijski, z ostrimi in močno
korodiranimi stenami. Za zadnjo ožino se odpre večja dvorana. Na njeni SZ strani se prične
epifreatičen rov v dnu katerega je urezan meander. Na koncu meandra se jama nadaljuje z
breznom in preide v vodoravni rov. Na eno stran rov poteka v smeri JV–SZ in je nastal na
prelomu, ki je na več mestih lepo viden. Na drugi strani rov pelje proti jugu. Rov je tu večji,
vmes ga prekine meander. Na koncu se konča z majhnim potočkom, ki izginja pod gruščem.
Drugi krak, proti JZ, se po 300 metrih cepi v dva rova, prvi se konča po 80 metrih s podorom,
drugi krak pa se začne s 70 metrov jezera in se nato razširi v galerije velikih dimenzij. Skupna
dolžina rovov je 3375 metrov, s katerimi je Gašpinova jama daleč najdaljša jama na
preučevanem območju. Začetni del jame z brezni in ožinami je močno korodiran in je nastal
zaradi pronicanja voda s površja. Vodoravni rovi pa so delo večje podzemne vode, ki ob
večjem deževju še vedno poplavlja (Kataster jam JZS, 2010).
Jama je nastala v treh različnih smereh. Krak, ki teče v dinarski smeri proti Logaščici se
konča v dolomitu. Sicer je večina jame izoblikovana v apnencih. Opaziti je več freatičnih
skokov. Najbolj izraziti prelomi v jami so v smeri S–J, ob njih so jamski rovi zelo visoki
(Kataster jam JZS, 2010).
Severozahodni rovi Gašpinove jame se približajo površinski Logaščici in ponoru na nekaj 10
metrov, zato se predvideva, da severne dele jame, oziroma del vodonosnika z Gašpinovo
jamo, v veliki meri napaja Logaščica (Nagode, 2002).
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Gradišnica.
Gradišnica se nahaja zahodno od Logatca, na severovzhodnem pobočju Gradiša na nadmorski
višini 577 metrov. Spušča se vse do podzemnega toka Ljubljanice med Planinskim poljem in
Ljubljanskim barjem. Dolga je 1060 m in globoka 227m. Na površini lahko zremo v brezno,
premera 25 x 35 m in globine 85 m (Nagode, 1997).
Leži v zgornjekrednem apnencu z rudisti. Pod cesto je kontakt med spodnjo in zgornjo kredo,
ki predstavlja začetni horizont, tu so jamski prostori (Kataster jam JZS, 2010).
V Gradišnico se je leta 1886 prvi spustil Viljem Putick in opravil prve meritve. Leta 1927 so
se v jamo spustili člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana in jo izmerili, izdelali načrt, ter
podali poročilo o raziskavah. Delno so obdelali tudi hidrografske, meteorološke in biološke
razmere v jami (Nagode, 1997). V sklopu načrtovanja vodne akumulacije na Planinskem
polju so jamo leta 1957 ponovno geodetsko premerili, saj naj bi se na njenem dnu pretakale
vode visoke Ljubljanice na poti med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki. Na
dnu vhodnega brezna se v globini 66 m začenja z gruščem prekrito poševno dno Krausovega
hodnika, ki se niže razširi v 120 metrov globoko Hauerjevo dvorano. Rov jo povezuje z
največjo, Putickovo dvorano, ki jo najvišja poplavna voda zalije do dveh tretjin. Ob njeni
strani priteka narasla voda iz južnega sifona. Ko se gladina vode dovolj dvigne, prečka skalno
dno dvorane in se pretaka na drugi strani v Štirno, od tam naprej pa v Šerkov rov. Tedanja
raziskovanja so se končala v tem zalitem delu. Ob veliki suši so do njega prišli skozi višji,
poševni splet rovov, ki se odpira na severni strani dna, kjer je voda enako visoko, kot v
južnem sifonu, kar pomeni, da gre za ujeto vodo. Dolomitno dno predstavlja vodni prag, čez
katerega se ob povodnji prelivajo proti severu tekoče vode (cv: Gams, 2004).
Po načrtu, narejenem v letih 1971–72, je gladina ob nizki vodi pod 377 metrov, kar je dobrih
60 metrov nižje od dna Planinskega polja in 77 metrov nad Ljubljanskim barjem. Domnevajo,
da se skozi Gradišnico pretaka Hotenjka. Ta se blizu Kalc pojavi v Velikem breznu na
prehodu zdaj skoraj povsem z gozdom poraščene suhe doline pod Hrušico v Hotenjsko
podolje. Domačini iz Grčarevca imenujejo kraški izvir visoke vode na koncu klinastega
nadaljevanja Planinskega polja, Hotenjka (Gams, 2004).
Jačka
Ponori Jačke ležijo na zahodnem obrobju Logaškega polja. Površinska Logaščica ponira v
štirih glavnih požiralnikih: Jačka 1, Jačka 2, Jačka 3, ki so samostojne jame (povezave med
njimi niso ugotovljene) in Požiralnik 4, ki je najnižji del požiralnika Jačke 3. Prve raziskave v
Jački so potekale že leta 1957 pod vodstvom Ivana Michlerja. Po podatkih Katastra JZS je bil
najprej, leta 1965, registriran požiralnik, ki danes nosi ime Jačka 2. Leta 1984 so logaški
jamarji ob ugodnih vremenskih razmerah, ob nizkem vodostaju, raziskali in izmerili nov
požiralnik, ki so ga poimenovali kar 4. požiralnik. Jačko 2 so nadalje logaški jamarji
raziskovali leta 1993, Jačko 3 pa med letoma 1999 in 2002. Ker je bilo z barvanjem v
preteklosti dokazano, da se Logaščica v podzemlju združi s podzemno Ljubljanico, so bila
pričakovanja ob nadaljevanju raziskav velika, vendar pa se rov, kamor odteka voda, končuje v
neprehodni ožini (Nagode, 2002).
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3.4.3 Jame freatične cone
Freatična cona je stalno zalita z vodo in prevaja freatično vodo iz soseščine, ter padavinsko
vodo iz vadozne cone. Voda se v tej coni giblje po zakonu veznih posod, zato lahko teče tudi
navzgor. Ta cona se deli na batifreatično cono, v kateri so freatični kanali, prevladuje pa
turbulentni tok. Pod batifreatično cono je notefreatična cona, ki prestavlja območje nastajanja
kanalov (Šušteršič, Knez, 1995).
Freatične jame so rovi oziroma odlomki rovov s še aktivnim vodnim tokom. Tu korozija in
erozija delujeta na celoten obod jamskega rova. V razširjenih geoloških strukturah (razpokah
in lezikah) glede na njihovo lego oziroma usmeritev nastajajo jame z vertikalnimi in
horizontalnimi rovi.
Freatične jame so izviri Ljubljanice pri Vrhniki (Malo Okence, Veliko Okence, Desna špranja
pod skalo, Izvir pod Orehom), ki so podrobneje opisani v geomorfološki analizi zaledja
zatrepnih dolin Retovje in Močilnik v 4. poglavju.

4 Geomorfološka analiza izbranih območij
V nadaljevanju bom s pomočjo geomorfoloških kart podrobneje predstavila dve kraški
območji in ju med seboj primerjala. Vsako od njiju je velikosti okoli enega kvadratnega
kilometra.
Karta 6: Lokacija izbranih območij

Podlaga: Državna topografska karta RS 1: 25 000 (lista Vrhnika in Logatec), GURS
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Prvo območje (na karti označeno z 1) je severovzhodni del Raskovca, ki se stopnjasto spušča
v smeri severa proti Ljubljanskem barju. Gradijo ga sivi apnenci z vložki zrnatega dolomita
spodnje kredne starosti. Z vrtačami, brezni in brezstropimi jamami razčlenjeno površje je
tipičen primer globokega krasa, kjer vodni tokovi potekajo globoko pod površjem in kjer niti
globlje kraške oblike ne segajo do piezometričnega nivoja.
Drugo območje je zaledje zatrepnih dolin Retovje in Močilnik pri Vrhniki (na karti označeno
z 2) in obsega skupino večjih udornic in okoliškega kraškega površja. Gradijo ga spodnje
jurski apnenci. Na tem območju govorimo o plitvem krasu, saj je v zaledju izvirov
piezometrični nivo tako plitvo pod površjem, da globlje oblike, kot so večje udornice in
zatrepne doline, segajo v območje nihanja piezometričnega nivoja.
4.1

Raskovec

Raskovec je kraška vzpetina, ki leži na prehodu z Ljubljanskega barja v Notranjsko podolje in
med Pokojiško planoto ter Zaplanskim hribovjem. Poimenovano je po istoimenskem
najvišjem vrhu Raskovec (656 m), saj ima le-ta tako z vrhniške kot tudi z logaške strani
dominanten položaj. Na severovzhodni strani se Raskovec v več zaporednih stopnjah spušča
proti Ljubljanskem barju. Proti jugozahodu prehaja Raskovec v območje robnih kraških
uravnav, razčlenjenih s kopastimi vrhovi in vmesnimi znižanji, katere Habič (1972) imenuje
suhe doline in, ki se z višin okoli 580 metrov znižujejo v smeri proti Logaškem polju.
Kartirno območje velikosti enega kvadratnega kilometra se nahaja na severovzhodnem delu
Raskovca. Zahodni del kartirnega območja je na nadmorski višini okoli 650 metrov in se proti
vzhodu zniža na 520 metrov nadmorske višine. Območje leži v spodnjekrednih in
cenomanskih skladih iz sivega do temno sivega ploščastega apnenca z vložki zrnatega
bituminoznega dolomita.
Na karbonatni osnovi so nastale pokarbonatne prsti in rendzine, katerih debelina je različna.
Na izpostavljenih mestih je debela le nekaj centimetrov, v razpokah med večjimi škrapljami
in mestih, kjer zapolnjuje žepe, pa dosega debelino tudi do več decimetrov. Odeja prsti je
nesklenjena, razen na dnu vrtač.
Teren je močno porasel z jelovo-bukovim gozdom, z gostim rastjem (praproti, grmičevje in
posamezna drevesa) pa so prekrita tudi dna vrtač. Površina kamninskih blokov je poraščena z
mahovi, saj goste krošnje zagotavljajo potrebno senco za razvoj mahov, ki za rast potrebujejo
vlažno osnovo.
Na območju je bilo opravljeno podrobno morfografsko kartiranje. Celotno območje je močno
razčlenjeno z vrtačami in gosto poraslo z gozdom (jelovo-bukov gozd). Nekatere vrtače so
močno zaraščene z drevesi, grmovjem in drugo podrastjo, spet druge manj, kar otežuje
terensko delo.
Površje kartirnega območja je zelo razgibano in precej kamnito, pokrov prsti na apnencu je
nesklenjen. Iz podlage štrlijo z mahom poraščeni manjši in večji skalni čoki, največji med
njimi v premeru merijo do 2 metra.
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Vrtača je prevladujoča reliefna oblika na kartirnem območju. Razporejene so po vsem
območju, razen na skrajnem jugozahodnem delu kartirnega območja, tik pod samim vrhom
Raskovca in na severovzhodnem delu, kjer je strm pregib. Prav tako jih ni v pobočjih kopastih
vrhov. Prevladujejo vrtače s premerom 10 do 20 metrov in globino med 3 in 8 metri. Vrtače
so zelo kamnite, nekatere po vseh robovih, spet druge imajo skalnato oziroma kamnito le eno
pobočje, ki je običajno tudi višje in bolj strmo od ostalih. Obodi so različno visoki. Vrtače so
pravilnih okroglih ali elipsastih oblik. Precej vrtač je nepravilnih oblik, nekaj je tudi dvojnih
vrtač. Ker so vrtače globoko v gozdu, ne kažejo antropogenih sprememb.
Dve največji vrtači, ki sta verjetno nastali z udorom jamskega stropa imata premer okoli 80
metrov. Ena od njiju, tik pod vrhom Raskovca, je s 14 metri globine tudi najgloblja.
Fotografija 20: Skalnata vrtača na Raskovcu

Foto: Ćehić, oktober 2010
Poleg vrtač so na območju še druge kraške geomorfne oblike. Na jugovzhodnem delu
kartirnega območje, kjer je velika gostota vrtač, je na nadmorski višini 555 metrov okoli 30
metrov dolga, 9 metrov široka in do 4 metre globoka kotanja nepravilnih oblik, ki je
brezstropa jama. Poteka v smeri JV–SZ, v njenem južnem robu pa je spodmol dolžine 7
metrov. Notranje stene spodmola so močno sprane, nekdanji rov pa je verjetno potekal po
prelomu. Kotanjo na dva dela delijo veliki skalni bloki, ki bi lahko bili podorni bloki. V
stenah kotanje so vidni ostanki faset, prav tako tla prekrivajo kosi sige.
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Fotografija 22: Spodmol v južnem robu
brezstrope jame na Raskovcu

Fotografija 21: Ostanki faset v stenah
brezstrope jame na Raskovcu

Foto: Ćehić, avgust 2009

Foto: Ćehić, avgust 2009

Na kartirnem območju sem ob pregledovanju in kartiranju terena opazila več lukenj. Ena od
njih je zgoraj opisan spodmol, 5 je ozkih vhodov v brezna, v dveh primerih pa gre za dihalnik.
Poleg omenjenih je na območju še 5 registriranih jam, v treh primerih so to brezna, dve jami
pa sta v Katastru JZS opredeljeni kot poševne jame. To so suhe, v hidrološko-funkcionalnem
pogledu danes neaktivne oziroma fosilne jame, ki so si med seboj zelo podobne in so manjših
dimenzij.
Tabela 6: Osnovni podatki o vadoznih breznih na kartirnem območju Raskovec
Katastrska
številka
Ime jame
1202
1201
9322
9323
36

Brezno v Veliki groblji
Labirint v Raskovcu
Jama pri spodmolu 1
Jama pod mahom
Brezno pri Leskovi dolini

X
Y
Kota
koordinata koordinata vhoda (m)
88440
88653
88665
88732
88840

443350
443299
443360
443092
442660

528
545
536
564
520

Dolžina Globina
(m)
(m)
10
12
21
26
16

10
7
16
11
16

Vir: Kataster jam JZS, 2010
10 metrov globoko Brezno v Veliki grablji leži na uravnanem kraškem terenu na nadmorski
višini 528 metrov. Jama je nastala ob razpoki, ki poteka v smeri S–J. Njene stene so gole in
nezasigane, tla pa so pokrita s skalami. V jami ni tekoče ali stalno kapljajoče vode (Kataster
jam JZS, 2010).
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Fotografija 23: Vhod v eno od številnih brezen na Raskovcu

Foto: Ćehić, avgust 2009
Vhod v Labirint v Raskovcu je na robu večje kraške doline v manjši vrtači. Dolžina jamskih
rovov je 12 metrov, njena globina pa 7 metrov. Dno rova je najprej pokrito s prstjo nato pa z
različno velikimi skalami. Stene so zasigane, a siga že delno razpada. Jama je nastala ob
večjih prelomih, ki so danes že precej zabrisani. Omenjen rov je ostanek nekdaj večje jame
(Kataster jam JZS, 2010).
Jama pri spodmolu 1 se prične z vhodom dimenzij 0,5 x 1 m, brezno pa se konča na globini
16 metrov. Celotna dolžina poligona je 21 metrov. Stene so zasigane, a siga že delno razpada
(Kataster jam JZS, 2010).
Jama pod mahom leži v gozdu v robu manjše vrtače, teren pa je močno porasel z mahom.
Jama je z 31 metri poligona najdaljša na kartirnem območju. Začne se ozkim vhodom. Rov je
najprej rahlo poševen, po treh metrih pa pripelje do razpoke, za njo pa se jama v nižjem delu
cepi na tri dele (Kataster jam JZS, 2010).
Brezno v Leskovi dolini je 11 metrov globoko brezno, od dna brezna pa je še 10 metrov
vodoravnega rova. Stene brezna so žlebičasto izdolbene in močno sprane. Na dnu jame so
stene in strop zasigani, tla pa so pokrita s podornimi bloki, mestoma (ob stenah) z ilovico
(Kataster jam JZS, 2010).
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Karta 7: Geomorfološka karta severovzhodnega dela Raskovca
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4.2

Zaledje zatrepnih dolin Retovje in Močilnik pri Vrhniki

Za kartirno območje sem uporabila ime zaledje zatrepnih dolin Retovje in Močilnik pri
Vrhniki. Zatrepni dolini Retovje in Močilnik ter Vrhniške udornice ležijo na skrajnem
severovzhodnem delu obravnavanega območja med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri
Vrhniki. Na zahodu jih omejuje cesta Pot na Raskovec, na severu Tržaška cesta in Mala
Ljubljanica, na jugu avtocesta Vrhnika–Postojna in na vzhodu naselji Mirke in Verd.
Kartirno območje meri 1,6 km2 in se nahaja južno od Vrhnike, za izviri Ljubljanice. Najvišji
del kartirnega območja je Konč hrib (430 m) na skrajnem jugozahodu. Površje se proti severu
in severovzhodu znižuje in pri izvirih Ljubljanice in dnu posameznih udornic znaša okoli 295
metrov. Območje gradijo debelo plastoviti jurski apnenci.
Južni del kartirnega območja (južno od zatrepa Močilnik) je z izjemo udornice Paukarjev dol
neposeljen in je porasel z jelovo-bukovim gozdom. Ker posamezni skalni bloki štrlijo iz
podlage, je pokrov pokarbonatnih rjavih prsti nesklenjen. Skalni bloki so na območjih, kjer je
gozd bolj gost, porasli z mahom. V Paukarjevem dolu je kmetija z obdelovalnimi površinami,
v dnu Meletove doline pa je travnik. Severni del je z izjemo zatrepa Močilnik poseljen, zato je
območje pozidano s številnimi hišami. Ob njih so travniki ali manjše obdelovane površine
Na severnem in vzhodnem delu kartirnega območja se v rob Ljubljanskega barja zajedata
izraziti zatrepni dolini Močilnik in Retovje. V Močilniku so izviri Malega in Velikega
Močilnika, ki napajajo Malo Ljubljanico. V Retovju v številnih izvirih – Pod Orehom, Pod
Skalo, Malo Okence, Veliko Okence in še nekaj manjših – nastaja Velika Ljubljanica.
V Malem Močilniku izpod stene izvira voda iz grušča. Sam izvir je zajezen, prek jezu pa je
speljana cesta v Veliki Močilnik. Mali Močilnik se po 150 metrih izliva v strugo Velikega
Močilnika. Zatrep nad Malim Močilnikom ni posebno izrazit, visok je okoli 40 metrov. Nad
samim izvirom je višja stena, strm in skalnat zatrep pa se nadaljuje proti Velikem Močilniku.
Veliki Močilnik izvira v ožji, med 50 do 100 metri široki in 500 metri dolgi zatrepni dolini.
Nad glavnim izvirom se dviguje 40 metrov visoka prepadna stena, imenovana tudi Hudičeve
skale. V Velikem Močilniku prihaja voda na dan v treh močnejših izvirih. Izvirno jezero v
Močilniku je bilo v preteklosti umetno zajezeno, voda pa speljana po koritu k žagi. Danes je
na mestu porušene zgradbe parkirna ploščad, vodno korito pa spremenjeno v odprto strugo.
Jez vedno bolj pušča in razpada. Ob visokih vodah vre voda na več mestih tudi ob nasutem
jezu. V prepadni steni ob velikem izviru je manjša votlina, ki pa ne pripelje do vode.
Predvideva se, da je pritočni vodni rov globoko pod površjem (Habič, 1996).
Veliko Ljubljanico napajajo številni močni izviri, ki so razporejeni v izraziti zatrepni dolini
Retovje pod vznožjem Ljubljanskega vrha, Mirškega vršička in Raskovca. Velika Ljubljanica
odteka proti severu med Verdom in Vrhniko in se po 1000 metrih združi z Malo Ljubljanico.
Prvi izdatnejši je izvir Pod Orehom v izrazitem stranskem zatrepu. Južno od izvira je v
skalnem obodu zatrepne doline prehod v Matjaževko, ki spominja na nekakšno odprto
udornico ali fosilno zatrepno dolino. Njena pobočja so precej strma, del pobočja je stenast.
Dno sestavljajo pobočni grušči. V skalni steni je vhod v manjši jamski rov, ki je najverjetneje
fosilni izvir. Rov je v Katastru JZS registriran pod imenom Desna špranja pod skalo. Nekoč je
bilo v Matjaževki letno gledališče, danes pa je v njej nogometno igrišče.
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Naslednji izvir – Izvir Pod Skalo, je najizdatnejši in stalni izvir v Retovju. Voda vre na dan
pod previsno, 20 metrov visoko steno iz podornega skalovja, nižje ob strugi pa tudi iz
pobočnega grušča.
Malo okence je edini izvir Velike Ljubljanice na levem bregu Retovja. Ugotovljeno je bilo, da
je po kemičnih in temperaturnih lastnostih bolj soroden Močilniku kot drugim izvirom Velike
Ljubljanice (Habič, 1996), kar se ujema z lego (leži namreč le 300 metrov od izvira Veliki
Močilnik) in potapljaškimi raziskavami. Slednje so pokazale, da freatični jamski rov, ki
napaja Malo okence poteka v smeri zahoda, kar je v smeri Velikega Močilnika (Ilič, 2002).
Izvir Veliko Okence se nahaja pod 30 metrov široko in 10 metrov visoko steno v skrajnem
južnem koncu Retovja. Stena je oblikovana ob istemu prelomu, kot ob izviru Pod Skalo in
tudi oba izvira sta med seboj hidrološko povezana. V Velikem Okencu se prelivajo na površje
le visoke vode, ki ne morejo odteči skozi nižje ležeče izvire Retovja (Habič, 1996).
Previsne stene zatrepnih dolin so se ohranile le tik nad izviri, kjer vre voda neposredno iz
zalitih skalnih votlin. To so tipični obrhi, iz katerih izvira cela reka. Ob nizkih vodah obrhi
presahnejo in voda zastaja v mirnih sifonskih kotanjah pod stenami, živi pa ostanejo nižje
ležeči izviri v podornem skalovju in grušču (Habič, 1996).
Vrtače se pojavljajo po celotnem kartirnem območju. Največja gostota vrtač je nad zatrepoma
Močilnik in Retovje, ter okoli udornic. Pojavljajo se tako v gozdu, kot tudi v južnem delu
Vrhnike, med hišami.
Vrtače so zelo različnih dimenzij, od najmanjših, ki so premera okoli 5 metrov pa do največje,
katere premer je do 75 metrov. Prevladujejo sicer vrtače s premerom 10 do 25 metrov in z
globino 3 do 10 metrov. Vrtače so pravilnih okroglih ali elipsastih oblik in imajo
uravnotežena pobočja. Le redke vrtače v gozdu so kamnite v obodu. Nekatere vrtače so
nepravilnih oblik, nekaj je tudi dvojnih vrtač.
Fotografija 24: Vrtača v gozdu pri Retovju

Foto: Ćehić, november 2010
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Vrtače v gozdu ne kažejo antropogenih sprememb, tiste v južnem delu Vrhnike in blizu hiš pa
so obdelane, v njih so travniki ali vrtovi. V bližini Paukarjevega dola, kjer je več
stanovanjskih hiš, so zasuli vrtače in uravnali teren. Tudi sicer je precej vrtač, označenih na
starejših topografskih kartah, danes zasutih ali pa pozidanih.
Fotografija 25: Obdelana vrtača v bližini Vrhnike

Foto: Ćehić, 2010
Plitve kotanje se pojavljajo v ilovnatih uravnavah na dnu Paukarjeve in Meletove doline.
Nekaj jih je tudi na uravnavi nad zahodnim robom zatrepne doline Močilnik.
Med udornico Nagodetov dol in izvirom Veliko Okence poteka jarek v smeri J à S
(fotografija 18 na str. 48), za katerega Stepišnik (2006) domneva, da je ostanek jamskega
sistema. V jarku so bili najdeni manjši prodniki iz karnijskega oolitnega boksita,
nekarbonatnih prodnikov pa sicer v aktivnih izvirih Ljubljanice ne najdemo. To pomeni, da je
to bodisi brezstropa jama bodisi suha zatrepna dolina.
Primer kopastega vrha je Mirški vršič med zatrepoma Retovje in Močilnik. V njegovem
južnem in zahodnem pobočju je nekaj vrtač, ki so premera od 3 do 8 metrov. Nekatere izmed
njih so precej plitve, zato lahko govorimo o plitvih kotanjah. So pravilnih okroglih oblik in
imajo položnejša uravnotežena pobočja, pokrov prsti v njih pa je sklenjen. O kamnitosti na
območju Mirškega vršiča ne moremo govoriti, saj so le mestoma opazni manjši kamni.
Drugi primer tipičnega kopastega vrha je Konč hrib. V njegovih pobočjih je nekaj vrtač,
posamezni deli površja so precej kamniti. Največji skalnati bloki so premera več metrov, v
višino pa merijo do 1, 5 m.
V jugozahodnem pobočju Konč hriba je manjša, stenasta udornica, ki je razpotegnjena v
smeri JV–SZ. Njen daljši premer je okoli 50 metrov, krajši premer od 7 do 20 metrov, globina
pa do 40 metrov. Vzhodni in severovzhodni del njenega pobočja je v celoti stenast in zelo
strm, ponekod celo previsen. Ostala pobočja so zelo kamnita, pod njimi so skalni odlomi in
melišča.
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Na kartirnem območju je 7 udornic, ki so razporejene v dve skupini. Južna skupina petih
udornic leži v območju med izviroma zatrepno dolino Retovje in vrhom Konč hrib, skupina
dveh udornic pa leži severneje, zahodno od izvira Mali Močilnik.
V hrbtu Mirškega vršička (349 m) med Močilnikom in Retovjem sta dve udornici – Babni dol
in Susmanova dolina (nekoč imenovana Andrejčkova dolina). »Oba udora sta verjetno nastala
nad istim vodnim rovom, ki napaja na eni strani Veliki Močilnik, na drugi pa Malo Okence«
(Habič, 1996).
Babni dol leži 100 metrov južneje od izvira Veliki Močilnik. Je skoraj pravilne okrogle
oblike, njen povprečni premer je 115 metrov, največja globina pa do 35 metrov. Pobočja so
stenasta, le severozahodno pobočje udornice je prekrito z debelo plastjo ilovice. Na
nadmorski višini 295 metrov pobočja ostro preidejo v uravnano, skoraj okroglo ilovnato dno,
ki ima premer okoli 30 metrov. Površje dna je rahlo vegasto. V njem sta tudi ostanka kopišč
(Stepišnik, 2006).
Susmanova dolina je razpotegnjena v smeri sever–jug, njen daljši premer je 130 metrov, krajši
pa 70 metrov. Povprečna globina udornice je 18 metrov. Pobočja so uravnotežena, le na nekaj
mestih v južnem delu so vidni znaki pobočnega polzenja prepereline. Ilovnato dno na
nadmorski višini 299 metrov je elipsaste oblike in je povsem ravno (Stepišnik, 2006).
Gladina izvira Malo Okence je na nadmorski višini 295 metrov, torej je le 4 m nižje od dna
udornice. Izvirna jama je popolnoma freatična in poteka severno od Susmanove doline (Ilič,
2002).
Slika 4: Prerez ožjega zaledja izvirov Ljubljanice

Vir: Gospodarič, Habič, 1976
Nagodetov dol leži okoli 70 metrov jugozahodno od izvira Veliko okence v Retovju. Daljši
premer udornice je 85 metrov, krajši 65 metrov, povprečna globina pa 18 metrov. Je
najmanjša in najplitvejša udornica v okolici. Vzhodna in severna pobočja so strmejša in
mestoma stenasta, ostala pobočja pa so uravnotežena. Dno je zapolnjeno in uravnano z ilovico
na nadmorski višini 300,8 metrov (Stepišnik, 2006). Nekaj deset metrov vzhodno od udornice
potekajo glavni aktivni freatični kanali izvira Veliko Okence (Ilič, 2002).
Zahodno od Nagodetovega dola leži Meletova dolina. Daljši premer udornice je 200 metrov,
krajši pa 135 metrov. Povprečna globina udornice je 33 metrov, dno pa na nadmorski višini
298 m. Pobočja na severni in vzhodni strani Meletove doline so večinoma uravnotežena.
Ostala pobočja so stenasta, pod njimi pa so razvita manjša melišča. Sediment v dnu je rahlo
vegast. V najnižjem delu udornice pod melišči so manjše globeli z globino do dveh metrov. V
nekaterih je prisoten recenten proces spodjedanja (Stepišnik, 2006).

69

Zahodno od Meletove doline leži Paukarjev dol, ki je največja udornica v skupini vrhniških
udornic. Daljši premer udornice je 275, krajši premer 225 metrov, njena povprečna globina
pa je 55 metrov. Sediment v dnu udornice je vegast in rahlo visi proti najnižji točki (297 m),
kjer je tudi kal. K najnižji točki dna od severozahoda sega plitva struga, zarezana v ilovnat
material. Po pripovedovanju gospoda Paukarja ob visokih podzemnih vodah po strugi teče
voda, ki izvira v severozahodnem delu dna v bližini kozolca (Stepišnik, 2006).
Tik za robom zatrepa Močilnik so tri udornice. Habič (1996) omenja Grogarjev dol,
Tomažetov dol in Farovško dolino. Njihov nastanek pripisuje udoru jamskega stropa in meni,
da pod njihovim današnjim dnom lahko pričakujemo prostornejše vodne rove, ki so pod
koliševkami zasuti s podornim kamenjem. Farovška dolina in Grogarjev dol sta ob visokih
vodah poplavljena, saj ju zalijejo zajezene podzemeljske kraške vode, ki se stekajo v Mali
Močilnik.
Stepišnik (2006) kot pravi udornici opredeli le Grogarjev dol in Tomažetov dol, ki ju ločuje
35 metrov visok greben. Udornica Grogarjev dol je razpotegnjena v smeri sever–jug, njen
daljši premer je 175 metrov, krajši pa 145 metrov. Povprečna globina udornice je 35 metrov.
Ob visoki podtalnici ali v času poplav njeno dno prekrije voda in v njem nastane jezero. Dno
prekriva ilovnat sediment na nadmorski višini 294 metrov, pobočja udornice so uravnotežena,
nekaj manjših sten je le v delih vzhodnega in zahodnega pobočja.
Fotografija 26: Jezero v udornici Grogarjev dol

Foto: Ćehić, marec 2010
Tomažetov dol je udornica pravilne okrogle oblike. Njena povprečni premer je 130 metrov,
največja globina 40 metrov. Pobočja so večinoma uravnotežena. Dno je ilovnata uravnava na
nadmorski višini 304,4 metra. Premer uravnanega ilovnatega dna meri okoli 25 metrov, kar je
najmanj v skupini vrhniških udornic (Stepišnik, 2006).
Po Stepišniku (2006) in lastnem terenskem delu ugotavljam, da so si udornice zelo podobne.
Njihova dna so prekrita z ilovnatim sedimentom in so bolj ali manj uravnana. Nadmorska
višina dnov je v višinskem razponu 10 metrov (med 294 in 304 metri nadmorske višine),
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pobočja so povečini strma in neuravnotežena. V Meletovi dolini, Nagodetovem dolu in
Babnem dolu so deli pobočij stenasti, pod njimi pa se nahajajo melišča.
Ker imajo udornice dna v enem izrazitem višinskem nivoju, je Habič (1996) sklepal, da so
bile jame oblikovane v izrazitem nivoju in, da je odnašanje podora trajalo do trenutka, ko so
udornice zazijale na površje. Raziskave jamskega sistema in fragmenti brezstropih jam v
območju pa kažejo, da je jamski sveženj v območju bil in je freatičen in vsaj v znanih jamah
ni urejen v nivoju (Ilič, 2002).
Stepišnik (2006) na podlagi opazovanj procesa pojavljanja vode v Grogarjevem dolu
ugotavlja, da je oblikovanost dnov vseh Vrhniških udornic na višinskem razponu 10 metrov,
posledica odlaganja suspendiranega materiala iz poplavne vode, saj so dna udornic segala pod
nivo poplavnih vod.
Na kartirnem območju zaledja zatrepnih dolin Močilnik in Retovje je 7 registriranih jam. To
so izvirne jame in vadozna brezna oziroma poševne jame. Veliko Okence, Malo Okence in
Desna špranja pod skalo so v Katastru JZS opredeljene kot občasni izviri. Mekova jama in
Maslarjevo brezno nad Močilnikom sta spodmola, Mali Močilnik je vodoravna jama. Brezno
nad Retovjem je vadozno brezno.
Tabela 7: Osnovni podatki o jamah na kartirnem območju zaledje zatrepnih dolin Retovje in
Močilnik
Katastrska
Ime jame
številka
175
5513
6185
6455
6184

Brezno nad Retovjem
Veliko Okence
Malo Okence
Mekova jama
Desna špranja pod skalo
Maslarjevo brezno nad
2912 Močilnikom
4567 Mali Močilnik

X
koordinata

Y
Kota vhoda Dolžina Globina
koordinata (m)
(m)
(m)

89250
89740
89935
89950
89960

445630
445780
445750
445225
445950

395
292
295
330
295

50
267
240
8
18

25
24
45
5
1

90160
90614

445740
445349

335
295

15
15

7
5

Vir: Kataster jam JZS, 2010
Brezno nad Retovjem leži v sedlu na pobočju vrtače, 500 metrov jugozahodno od izvira
Veliko Okence. Brezno je globoko 10 metrov, nato se rov poševno spusti so globine 25
metrov. Celotna dolžina rovov je 50 metrov. Stene so zasigane, v ponvicah se občasno
zadržuje voda, po tleh rova pa poteka manjša struga, ki je mestoma prekrita z ilovico
(Kataster jam JZS, 2010).
Občasni izvir Malo Okence se začenja s sifonskim jezerom pod visoko navpično steno v robu
zatrepne doline na levem bregu Retovja. Sifonsko jezero je v povprečju premera 10 metrov in
globine okoli 7 metrov, odvisno od vodostaja. Dno jezera je pokrito z gruščem. Že ob srednje
nizkem vodostaju voda ponikne v grušč struge in pred jamo ostane samo izvirno jezerce.
Trenutno je raziskanih 240 metrov rova, ki v najnižji točki doseže globino 45 metrov
(Kataster jam JZS, 2010).
Občasni izvir Veliko Okence je izvir pod 30 metrov široko in 10 metrov visoko steno v
skrajnem južnem kotu Retovja. Skalna ploskev pripada istemu prelomu kot pri izviru Pod
Skalo, prav tako sta izvira med seboj hidrološko povezana. V Velikem Okencu se prelivajo na
površje le visoke vode, ki ne morejo odteči skozi nižje ležeče izvire Retovja. Leta 2002 je
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Uroš Ilič z Igorjem Vrhovcom, Simonom Oprešnikom in Primožem Kumšetom izmeril 267
metrov jamskega rova v notranjost, največja globina pa je 27 metrov. Vmes je še več
kaminov, ki niso izmerjeni (Ilič, 2002).
Mekova jama leži na robu udornice Paukarjev dol in se začenja s spodmolom. Vodoravni rov
se polagoma spušča in se po 8 metrih konča. Dno je prekrito z gruščem in podornimi skalami.
Stene so ponekod zasigane. Jama bi lahko bila del freatičnega rova, ki je sekundarno
preoblikovan (siga, podori). Nastala je v razpoklinski do porušeni prelomni coni (Kataster jam
JZS, 2010).
Desna špranja pod skalo leži pod previsno steno na JZ robu Zatrepne doline Retovja. Od jame
do Velike Ljubljanice vodi struga. Pod jamo in potjo je izvirno območje Pod skalo, kjer voda
izvira iz grušča. Ob visoki vodi se izvirno območje premika višje in voda doseže tudi vhod v
jamo. Dno špranjasto oblikovanega rova prekriva grušč, mestoma glina. Verjetno je bila to
nekoč izvirna jama, ki je pogojena s prelomom. Vodni tok se je kasneje premaknil nižje in
danes iz jame izvirajo le izjemno visoke vode (Kataster jam JZS, 2010).
Fotografija 27: Desna špranja pod skalo

Foto: Ćehić, oktober 2010
Maslarjevo brezno nad Močilnikom leži na uravnavi med zatrepnima dolinama Retovje in
Močilnik. Vhod je pod navpično, 3 metre visoko steno. Začne se s spodmolom, rov je dolg 14
metrov in globok 7 metrov. Jama je podornega značaja, stene in strop so ponekod zasigani,
dno pa je prekrito s podornimi skalami in odpadlo sigo (Kataster jam JZS, 2010).
Mali Močilnik leži v vznožju 20 metrov visoke, delno že porušene stene. Jama se začne s 5
metrov širokim in 8 metrov visokim obokom, vodoravni rov pa je dolg 15 metrov. Dno jame
je v vhodnem delu prekrito s podornimi bloki, blatom in odpadki. Rov je precej zasigan. Malo
pred koncem je v stropu zasigan kamin. Jama je fosilni izvir Ljubljanice, ki pa je močno
preoblikovan. Spodnje dele občasno zaliva voda, ki pa mora biti deževnica, saj je vodna
gladina v bližnjem izviru Mali Močilnik prenizko, da bi lahko zalivala jamo (Kataster jam
JZS, 2010).
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Karta 8: Geomorfološka karta zaledja izvirov Ljubljanice pri Vrhniki
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4. 3. Razlike med obravnavanima območjema
Na terenu sem kartirala dve tipični kraški območji na apnencih, veliki okoli kvadratni
kilometer. Prvo je severovzhodni del Raskovca, ki ga gradijo sivi apnenci z vložki zrnatega
dolomita spodnje kredne starosti, drugo pa zaledje zatrepnih dolin Retovje in Močilnik pri
Vrhniki, zgrajeno iz debelo plastovitih jurskih apnencev.
Razlike v površju med obema območjema so opazne že na prvi pogled. Površje na Raskovcu
je zelo razgibano in močno kamnito, največji skalni bloki, ki štrlijo iz podlage pa v premeru
dosežejo več metrov. Raskovec je gosto porasel z gozdom, vrtače pa zaraščene z drevesi,
grmovjem in drugo podrastjo, zato je teren mestoma zelo težko prehoden.
Zaledje zatrepnih dolin Močilnik in Retovje je prav tako močno razgibano, vendar skoraj
nekamnito. Jelovo-bukovi gozdovi so lahko prehodni, razen na pobočjih udornic, kjer so
izjemno gosti, prehodnost pa otežujejo tudi strme stene. Del območja je poseljen, ob hišah so
travniki in obdelovalne površine.
Razlike v površju obeh kartirnih območij so predvsem posledica razlik v geološki zgradbi, saj
sta kamnini različni po starosti in tudi po strukturi in teksturi.
Na Raskovcu je verjetno dolomitizacija vplivala na priležni apnenec, ki ga je toliko prizadela,
da imajo zato apnenčeva zrna večjo efektivno površino zrn, ki so s tem bolj podvržene
zakrasevanju. Tu je svet tudi pod močnim vplivom tektonike, v razpoklinski coni so kamnine
precej bolj topne. Na topnost kamnine pa vpliva tudi velikost zrn. Če je kamnina heterogena z
veliko zrni različnih velikosti, je bolj topna. Biomikriti (s fosili) so bolj topni od mikritov in,
ker imajo spodnjekredni apnenci več fosilov kot jurski, so tudi zato lahko prvi bolj topni
(Vrviščar,2010).
Znano je, da na apneniškem krasu značilno površje sestavljajo vrtače in kopasti vrhovi. Tako
na Raskovcu, kot v zaledju zatrepnih dolin Retovje in Močilnik, je vrtača prevladujoča
reliefna oblika. Na obeh kartirnih območjih je gostota vrtač velika. Na Raskovcu se vrtače
pojavljajo povsod, razen na strmih pobočjih severovzhodnega dela območja. Prav tako so
vrtače gosto posejane v zaledju zatrepnih dolin pri Vrhniki. Pojavljajo se povsod razen na
strmih pobočjih udornic in vzhodnem pobočju Konč hriba. Razlike se pojavljajo v velikosti in
oblikovanosti vrtač. Vrtače na Raskovcu so v povprečju manjše, a globlje od tistih v zaledju
izvirov Ljubljanice. Prav tako so vrtače na Raskovcu manj pravilnih oblik – podolgovate,
dvojne, trojne, z različno visokimi robovi in neenakomernimi nakloni. Vrtače so zelo kamnite,
nekatere po vseh robovih, spet druge imajo skalnat oziroma kamnit le en rob, ki je običajno
tudi višji in bolj strm od ostalih. Vrtače v zaledju zatrepov Retovja in Močilnik so pravilnih
okroglih ali elipsastih oblik in imajo uravnotežena pobočja. Le redke vrtače v gozdu so
kamnite v obodu.
Plitve kotanje se pojavljajo v ilovnatih uravnavah na dnu Paukarjeve in Meletove doline, na
uravnavi nad zahodnim robom zatrepne doline Močilnik ter v pobočju Mirškega vršiča,
medtem ko tovrstnih oblik na Raskovcu ni opaziti.
Na jugovzhodnem delu kartirnega območja Raskovca, kjer je velika gostota vrtač, je
ugotovljena okoli 30 metrov dolga, 9 metrov široka in do 4 metre globoka brezstropa jama.
Prav tako naj bi bil ostanek jamskega sistema jarek med udornico Nagodetov dol in izvirom
Veliko okence, ki pa je precej večjih dimenzij (dolžina 500 metrov, širina do 80 metrov).
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Oblike, ki se pojavljajo v zaledju zatrepnih dolin Retovje in Močilnik, ter jih na Raskovcu ni,
so udornice in zatrepne doline. Vzrok je v tem, da je območje Raskovca primer globokega
krasa, kjer se vodni tokovi pretakajo globoko pod površjem, zato je nastanek udornic manj
verjeten, saj so vezane na koncentrirane podzemne pretoke. V zaledju zatrepnih dolin Retovje
in Močilnik govorimo o plitvem krasu, kjer aktivni vodni tokovi potekajo plitvo pod
površjem, kar dokazujejo nad njimi nastale udornice in obenem same zatrepne doline,
izoblikovane na stiku z neprepustnimi sedimenti Ljubljanskega barja.
Pri primerjavi jam na obeh območjih sem ugotovila, da se na Raskovcu pojavljajo izključno
vadozna, že fosilna brezna manjših dimenzij, ki so odlomki starih (freatičnih) sistemov. Danes
so namreč aktivni vodni tokovi skoncentrirani globoko pod površjem, zato freatične jame
zaenkrat še niso najdene oziroma dostopne. V zaledju zatrepnih dolin Močilnik in Retovje so
tudi aktivne freatične jame iz katerih prihaja na površje kraška Ljubljanica.
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5 ZAKLJUČEK
Preučevano območje med Logaškim poljem in izviri Ljubljanice pri Vrhniki je del porečja
Ljubljanice in obsega več med seboj različnih geografskih enot. To so vzhodni rob Logaškega
polja, severozahodni del Menišije (Ljubljanski vrh in Pokojiška planota), severozahodni del
Logaškega ravnika in skrajni jugozahodni rob Ljubljanskega barja.
Obravnavano območje v največji meri gradijo spodnjekredni in jurski apnenci, le na skrajnem
severozahodnem delu, na Strmici in Smrekovcu, so zgornjetriasni dolomiti, ob stiku z
Logaškim poljem na zahodu in Ljubljanskim barjem na severozahodu pa aluvialni nanosi rek
in potokov oziroma kvartarni barjanski sedimenti.
Okoli 95 % površine preučevanega območja predstavlja značilno uravnano in razčlenjeno
kraško površje z mnogimi vrtačami, udornicami, jamami, ter odprtimi vhodi v podzemne
prostore, ki je močno poraslo z gozdom. Škraplje in kamninski bloki štrlijo iz tal, zevi med
njimi pa so zapolnjeni s prstjo.
V krednih in jurskih apnencih preučevanega območja je raziskanih 172 speleoloških objektov,
ki so predvsem fosilne jame in brezna manjših dimenzij in globin, brez prisotnega stalnega ali
periodičnega vodnega toka. Aktivnih vodnih jam je le 9. Razen Gašpinove jame, ki leži v
bližini Logaških koliševk, na tem območju ni znanih večjih jamskih sistemov, po katerih bi
lahko potrdili lokacijo koncentriranih podzemnih vodnih tokov. Tako so podzemeljske
povezave izvirov Ljubljanice pri Vrhniki s ponikalnicami v Rovtah, Logatcu, Planini in
Cerknici za zdaj dokazane le z barvanji in hidrološkimi raziskavami.
Dokaz, da se preko obravnavanega območja pretaka podzemeljska voda s Planinskega polja
proti Vrhniki so tudi številne velike udornice, ki ležijo nad domnevnimi koncentriranimi
tokovi podzemne Ljubljanice. Osnovni mehanizem nastanka udornic je rušenje jamskih
stropov do površja, oziroma udor, ki pa lahko zaradi omejene velikosti jamskih dvoran
pogojuje le nastanek manjših udornic. Nastanek večjih udornic je vezan na specifične
hidrološke procese na območjih koncentriranih podzemskih tokov – na nihanja
piezometričnega nivoja v podzemlju, na večjo agresivnost ali erozivnost vodnih tokov ali na
kombinacije naštetih dejavnikov.
Zakrasevanje na tem območju onemogoča razvoj sklenjene odeje prsti, ki je v velikih
količinah ujeta v žepih, zato se je tu razvila klimozonalna gozdna združba bukve in jelke, ki
pa je s človekovimi posegi ponekod spremenjena v smrekov gozd, ki ni tipičen. Z umetnim
vnašanjem smreke je človek poskušal zadostiti potrebam lesne industrije, saj je ta tip gozda
zaradi visoke produktivnosti še vedno gospodarsko pomemben. Za udornice na Ravniku je
značilen vegetacijski obrat, ki je posledica temperaturne inverzije. Obširni gozdnat in
neposeljen svet omogoča, da se v naravi prosto razvijajo živalske vrste. Tako lahko srečamo
medveda ali volka, veliko pogosteje pa precej številčno srnjad, jelenjad in divje prašiče.
Številne naravne znamenitosti so dober potencial za izletniške in naravoslovne poti, študijske
krožke in razvoj turizma v gozdu in gozdnem prostoru.
Zakraselo območje je zaradi neprimernih pogojev za življenje z izjemo Paukarjevega dola in
dela mesta Vrhnike ob Grogarjevem in Tomažetovem dolu neposeljeno. Naselja so
pomaknjena na manj zakrasela območja in na območja s površinsko rečno mrežo (rob
Ljubljanskega barja, Logaško polje). Preučevano območje je pomembno zaledje Logatca in
76

Vrhnike zaradi gozdarstva, lova in turistično-rekreativnih in drugih dejavnosti, prav tako
preko njega potekajo pomembne prometne, tako cestne kot tudi železniške povezave.
V delovni hipotezi sem predvidevala, da se zaradi razlik v geološki zgradbi in hidrogeoloških
značilnostih pojavljajo razlike v oblikovanosti površja, sedimetoloških značilnostih in
speleoloških značilnostih.
Hipotezo lahko na podlagi sinteze strokovne literature in analize na terenu potrdim. S
pomočjo geomorfoloških kart sem podrobneje opisala in predstavila dve kraški območji in ju
med seboj primerjala. Prvo območje je severovzhodni del Raskovca, ki se stopnjasto spušča v
smeri severa proti Ljubljanskem barju, zgrajeno iz sivih apnencev z vložki zrnatega dolomita
spodnje kredne starosti. Z vrtačami, brezni in brezstropimi jamami razčlenjeno površje, je
tipičen primer globokega krasa, kjer vodni tokovi potekajo globoko pod površjem in kjer niti
globlje kraške oblike ne segajo do piezometričnega nivoja. Drugo območje je zaledje
zatrepnih dolin Retovje in Močilnik pri Vrhniki in obsega skupino večjih udornic in
okoliškega kraškega površja. Gradijo ga spodnje jurski apnenci. Na tem območju govorimo o
plitvem krasu, saj je v zaledju izvirov piezometrični nivo tako plitvo pod površjem, da globlje
oblike, kot so večje udornice in zatrepne doline, segajo v območje nihanja piezometričnega
nivoja.
Razlike v površju med obema območjema so predvsem posledica razlik v geološki zgradbi,
saj sta kamnini različni po starosti in tudi po strukturi in teksturi in so opazne že na prvi
pogled. Površje na Raskovcu je zelo razgibano, razčlenjeno z vrtačami in močno kamnito,
največji skalni bloki, ki štrlijo iz podlage pa v premeru dosežejo več metrov. Zaledje
zatrepnih dolin Močilnik in Retovje je prav tako močno razgibano in precej razčlenjeno z
vrtačami, vendar skoraj nekamnito. Oblike, ki se pojavljajo v zaledju zatrepnih dolin Retovje
in Močilnik, ter jih na Raskovcu ni, so udornice in zatrepne doline. Vzrok je v tem, da je
območje Raskovca primer globokega krasa, kjer se vodni tokovi pretakajo globoko pod
površjem, zato je nastanek udornic manj verjeten, saj so vezane na koncentrirane podzemne
pretoke. V zaledju zatrepnih dolin Retovje in Močilnik govorimo o plitvem krasu, kjer aktivni
vodni tokovi potekajo plitvo pod površjem, kar dokazujejo nad njimi nastale udornice in
obenem same zatrepne doline, izoblikovane na stiku z neprepustnimi sedimenti Ljubljanskega
barja. Pri primerjavi jam na obeh območjih sem ugotovila, da se na Raskovcu pojavljajo
izključno vadozna, že fosilna brezna manjših dimenzij, ki so odlomki starih (freatičnih)
sistemov. Danes so namreč aktivni vodni tokovi skoncentrirani globoko pod površjem, zato
freatične jame zaenkrat še niso najdene oziroma dostopne. V zaledju zatrepnih dolin Močilnik
in Retovje so tudi aktivne freatične jame iz katerih prihaja na površje kraška Ljubljanica.
Glavne naravnogeografske značilnosti obravnavanega območja so prevlada zakraselega sveta
in podzemeljskega vodnega odtoka, prevotljenost kraškega podzemlja, velika namočenost,
gozdnatost in izjemna ekološka ranljivost. Zaradi naštetega je poselitev redka in zgoščena na
robovih območja (Logaško polje, Ljubljansko barje), med njimi pa preko obravnavanega
območja potekajo pomembne cestne in železniške povezave. Gozdno bogastvo omogoča
gozdarstvo in je vir tradicionalne lesne industrije, obširni gozdnat in neposeljen svet pa
omogoča razvoj divjadi in s tem pogoje za lov.
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6 SUMMARY
The examined karst area between Logatec polje and Ljubljanica springs at Vrhnika is a part of
Ljubljanica water basin and consists of several different geographical units. These are the
eastern edge of Logatec polje, northwestern part of Menišija (Ljubljanski vrh and Pokojiška
planota), northwestern part of Logaški ravnik and southwestern edge of Ljubljana Moor.
The area is mostly composed of Lower Cretaceous and Jurassic limestone except of the
northwestern edge, on Strmica and Smrekovec, where Upper Triassic dolomite is presented
and on contact with Logatec polje on the west and Ljubljana Moor on the northwest, built of
Quaternary sediments.
About 95 % of the studied area is characterized by the flat and broken karst surface with many
sinkholes, collapse dolines, caves, and open entrances to underground spaces, which is
heavily overgrown with trees. Karren and rock blocks protrude from the ground, and spaces
between them are filled with soil.
172 speleological objects have been investigated in the Cretaceous and Jurassic limestone of
the studied area. These are mostly fossil caves and shafts of smaller sizes and depths, with no
present continuous or periodic water flow. There are only 9 active water caves. Except of
Gašpinova jama, located near the main corridor of collapse dolines, there are no major cave
systems know in this area that would confirm the location of the concentrated underground
water flows. Thus, the underground connection between Ljubljanica springs at Vrhnika and
the sinking waters at Rovte, Logatec, Planina and Cerknica are so far proven only by water
tracing and hydrological studies.
The evidence of underground water flowing from Planinsko polje to springs at Vrhnika is also
a number of large collapse dolines located above predicted concentrated flows of underground
Ljubljanica. The basic mechanism for the formation of collapse dolines is the demolition of a
cave ceiling to the surface, or collapse, which may, due to the limited size of the cave rooms,
only result in a smaller collapse dolines. The formation of large collapse dolines is bound to
specific hydrological processes in areas of concentrated underground flows - the fluctuations
of the piezometric level in the underground, the higher aggressiveness or erosion of
watercourses or combinations of these factors.
Karstification in the area is preventing the development of the concluded soil blanket. The
wooded community of beech and fir developed, which in some cases is converted to pine
forest due to human intervention. With the introduction of an artificially imported pine tree,
men tried to meet the needs of the timber industry, as this type of forest due to high
productivity is still economically significant. Extensive wooded and unpopulated world makes
it possible for wild species to develop freely. Thus we may see a bear or a wolf, but much
more often a deer and wild pigs. Numerous natural attractions are a good potential for hiking
and educational paths and the development of tourism in the woods.
The karst area is, with the exception of Paukarjev dol and part of the city Vrhnika at
Grogarjev and Tomažetov dol, unpopulated due to unsuitable living conditions. The
settlements are shifted to less karst areas and surface area of the stream network (edge of the
Ljubljana Moor, Logatec polje). The studied area is an important background of Logatec and
Vrhnika due to forestry, hunting, tourism and recreation and important road and railway links.
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The working hypothesis was that there are differences in relief, sedimentological
characteristics and speleological characteristics due to differences in geological structure and
hydro geological characteristics.
The hypothesis can be confirmed based on the literature synthesis and analysis of the field
work. With the help of detailed geomorphologic maps I have described and presented two
karst areas and compared them. The first area is the northeastern part of Raskovec that
descends towards the north to the Ljubljana Moor, built of gray limestone with inputs of
grained dolomite of Lower Cretaceous age. With the sinkholes, caves and unroofed caves
broken surface, it is a typical example of deep karst, where water flows are concentrated deep
below the surface and where even deeper karst formations do not extend to the piezometric
level. Another studied area is the hinterland of the gable end valleys Retovje and Močilnik at
Vrhnika which comprises a group of large collapse dolines and the surrounding karst surface.
It is built by the Lower Jurassic limestone. This area is an example of shallow karst, as in the
hinterland of the karst springs piezometric level is just below the surface. Deeper forms, such
as large collapse dolines and gable end valleys, are ranging in area of piezometric level
fluctuations.
Differences in the surface between the two areas are mainly due to differences in geological
structure, since the rocks differ in age and also in structure and texture. The surface of the
Raskovec is very agitated, broken down by sinkholes and big rock blocks which can reach
several meters in diameter. Hinterland of the gable end valleys Retovje and Močilnik is also
highly diverse and well structured with sinkholes, but almost without rock blocks. Forms that
occur in the hinterland of the gable end valleys Retovje and Močilnik, and, upon Raskovec
don’t, are large collapse dolines and gable end valleys. This is because Raskovec presents a
deep karst, where the water currents are flowing deep beneath the surface. The formation of
collapse dolines is less likely, because they are related to the concentrated groundwater flows.
In the hinterland of the gable end valleys Retovje and Močilnik we are talking about shallow
karst, where active water flows are placed just below the surface, as evidenced by the collapse
dolines and gable end valleys. In the comparison of caves in both areas I determined that on
Raskovec they appear exclusively as vadose, already fossil shafts of smaller dimensions,
which are fragments of old (phreatic) systems. Today active water flows are concentrated
deep below the surface, and phreatic caves have not yet been found or accessible. In the
hinterland of the gable end valleys Močilnik and Retovje are also active phreatic caves from
which karst Ljubljanica rises to the surface.
The main characteristics of the examined area are the predomination of karst morphology,
underground water flow, forest as predominant land use category and extreme ecological
vulnerability. Due to the above, settlement is rare and concentrated on the edges of the site
(Logatec polje, Ljubljana Moor), but the area is important because of the road and rail links.
Forest wealth provides a source for forestry and traditional forest industry and extensive
forested and uninhabited world enables the development of wild species and thus conditions
for hunting.
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