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GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI KOČEVSKEGA ROGA IN KOČEVSKE MALE
GORE
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava geomorfološke značilnosti Kočevskega Roga in Kočevske Male gore.
Gre za sklenjeno območje visokih dinarskih kraških planot, ki leži v jugovzhodni Sloveniji.
Glavne značilnosti preučevanega območja so prevlada kraškega reliefa, podzemno pretakanje
vode v prevladujoči smeri zahod–vzhod, velika gozdnatost, redka poseljenost, slabo rodovitne
prsti ter ostro podnebje.
Iz geomorfološkega vidika je za to območje značilna predvsem prevlada kraških geomorfnih
procesov, v manjšem obsegu pa se pojavljajo tudi fluvialni geomorfni procesi. Diplomsko delo se
posveča elementom fluvialnega preoblikovanja. Za potrebe preučitve pojavljanja fluvialnega
reliefa na preučevanem območju je bilo morfološko analiziranih devet vzorčnih območij.
Podrobno je bilo analizirano kartografsko gradivo, najpomembnejši vir podatkov pa je bilo
terensko preučevanje. Na vzorčnih območjih ter v nekaterih jamah so bili pobrani vzorci
sedimentov in kamnin, ki so bili analizirani v laboratoriju, kjer smo jim določili litološko sestavo.
S pomočjo geomorfoloških kart in podrobnih opisov so predstavljeni rezultati preučevanja
vzorčnih območij ter poskus interpretacije nastanka tamkajšnjega reliefa. Na podlagi natančne
preučitve geomorfoloških značilnosti vzorčnih območij je podan sintezni opis pogojev, pod
katerimi se na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore pojavljajo elementi fluvialnega
preoblikovanja.
Ključne besede: Kočevski Rog, Kočevska Mala gora, geomorfologija, kraški relief, fluvialni
relief
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Abstract:
This diploma thesis examines geomorphological characteristics of Kočevski Rog and Kočevska
Mala gora – high Dinaric karst plateaus situated in southeastern part of Slovenia. The main
characteristics of this area are predomination of karst relief, underground water flow in west–east
direction, forest as predominant land use category, sparse population, soils of poor fertility and a
harsh climate.
From a geomorphological point of view this area is mainly controlled by karstic
geomorphological processes but in a much smaller degree fluvial geomorphological processes
also take place – the thesis is focused on the elements of fluvial relief. In order to analyse fluvial
landscape nine sample areas were morphologically studied in detail. Cartographic material was
thoroughly examined but the most important data source was field work and detailed mapping.
Sediment and soil samples from the surface and some caves were taken and then analysed in a
laboratory where lithological composition of the samples was determined. The results are
presented with detailed descriptions of the landscape and on geomorphological maps. The
interpretation of development of the relief is also given. At the end a synthesis about occurance of
fluvial landscape on Kočevski Rog and Kočevska Mala gora is given – the synthesis is based on
the analysis of the sample areas.
Key words: Kočevski Rog, Kočevska Mala gora, geomorphology, karst relief, fluvial relief
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1. UVOD
Sklenjeno območje visokih dinarskih kraških planot Kočevskega Roga in Kočevske Male gore
leži v jugovzhodni Sloveniji. Za to območje je iz geomorfološkega vidika značilna predvsem
prevlada kraških geomorfnih procesov in s tem tudi razširjenost podzemnih in površinskih
kraških pojavov, ki pa v preteklosti zaradi svoje odmaknjene lege niso bili podrobneje preučeni.
Za visoke kraške planote je značilen pretočni tip krasa, kar pomeni, da se vode pod njimi
pretakajo podzemeljsko, na njihovem površju pa je fluvialni relief redko prisoten. Kljub temu, da
na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore prevladuje kraški relief, določeni dejavniki
posredno nakazujejo na obstoj fluvialnega preoblikovanja teh območij, npr. pojav naselij in
obdelovalnih površin, vodnih objektov, vodoravnih jam ter pojav območij z debelejšo plastjo
sedimentov. Pojavljajo se tudi geomorfološke oblike, kot npr. erozijski jarki in doline, ki so
najverjetneje fluvialnega izvora.
Diplomsko delo tako interpretira relief, ki je za preučevano območje netipičen – posveča se
fluvialnemu reliefu oz. sledovom fluvialnega preoblikovanja. Za lažje prepoznavanje fluvialnega
reliefa pa moramo dobro poznati tudi za to območje prevladujoč tip površja – kraško površje,
zato je v diplomskem delu opisan tudi velik del le-tega.

1.1. Namen in cilji
Namen diplomskega dela je preučiti fizičnogeografske in geomorfološke značilnosti Kočevskega
Roga in Kočevske Male gore s posebnim ozirom na elementih fluvialnega preoblikovanja, ki se
pojavljajo na sicer zakraselem površju. Na podlagi nekaterih kamninskih, reliefnih, hidroloških in
poselitvenih značilnosti, ki morda nakazujejo na pojavljanje elementov fluvialnega reliefa, bodo
posamezna območja izdvojena. Namen diplomskega dela je natančnejša preučitev
geomorfoloških značilnosti teh vzorčnih območij.
Cilj diplomskega dela je na podlagi natančne preučitve morfogenetskih značilnosti razložiti
geomorfološki razvoj območij, kjer se pojavljajo elementi fluvialnega reliefa. Za doseganje teh
ciljev bodo geomorfološko preučena vzorčna območja, na podlagi katerih bi lahko razložili pojav
fluvialnih elementov na celotnem preučevanem območju. Cilj diplomskega dela je tudi izdelava
podrobnih geomorfoloških kart vzorčnih območij.
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1.2. Metodologija
Pri izdelavi diplomskega dela smo se zaradi večplastnosti teme posluževali zelo različnih metod
(skica 1).

Skica 1: Metodološki koraki pri izdelavi diplomskega dela.
Avtor: P. Gostinčar, maj 2008.

Pregledana je bila literatura, ki obravnava območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore. V
strokovni literaturi je to območje večinoma obravnavano v sklopu širših raziskav, bolj malo pa je
literature, ki se nanaša neposredno na preučevano območje. Lehmann (1933) v
fizičnogeografskem delu monografije o Kočevskem višavju1 podaja podroben morfološki opis te
reliefne enote, podana pa je tudi morfološka oz. geomorfološka skica tega ozemlja. Novak (1968)
opisuje morfološke značilnosti Ponikev na Kočevskem Rogu, Habič et al. (1990) pa v okviru
raziskav v zaledju Dobličice podaja opis Kočevskega Roga in Kočevske Male gore ter
podrobneje analizira hidrogeografske in geomorfološke značilnosti posameznih manjših območij,
ki se nahajajo na tem območju. V okviru raziskav morfoloških značilnosti kontaktnega krasa
Mihevc (1991) obravnava območje na jugozahodnem delu preučevanega območja (Svetli Potok),
južni del preučevanega območja pa je hidrogeološko preučil Lapanje (2000). Durinijeva (2005) je
v svojem delu podrobneje preučila kraške pojave na Kočevskem Rogu, kamor je vključila tudi
območje Kočevske Male gore. Slednje delo najbolj sintezno obravnava območje, ki je predmet
tega diplomskega dela.
Podrobneje je bilo analizirano tudi kartografsko gradivo – geološke karte, topografske karte ter
digitalni modeli reliefa. Analizirani so bili tudi statistični podatki o naseljih, ki se nahajajo ali pa
so se v preteklosti nahajali na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori, saj je velikost naselja oz.
število prebivalcev v naselju posredno odražalo potencialno prisotnost fluvialnih elementov v
reliefu.

1

"Das Gotscheer Hochland" (Lehmann, 1933).
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Najpomembnejši vir podatkov je bilo terensko preučevanje območja. Sprva so bila identificirana
območja z elementi fluvialnega reliefa, kasneje pa so bila vzorčna območja geomorfološko
kartirana v merilu 1:5.000 ali 1:10.000. Pri izdelavi kart in drugih grafičnih prilog ter analizi
površja so bili uporabljeni programi ArcMap, Surfer in CorelDRAW.
V Katastru jam Jamarske zveze Slovenije so bili pridobljeni podatki o jamah na preučevanem
območju. V nekaterih jamah so bile opravljene speleološke raziskave – predvsem je šlo za
odvzem jamskih sedimentov.
Na preučevanih območjih ter v jamah so bili torej pobrani vzorci sedimentov in kamnin, ki so bili
kasneje analizirani v laboratoriju. Vzorcem sedimentov je bila določena kamninska sestava, in
sicer smo jih najprej prelili z raztopino vodikovega peroksida (H2O2), ki je raztopila vezivo med
posameznimi delci v sedimentu. Sediment je bil nato presejan skozi sito, kamninska sestava
presejanih delcev pa je bila določena s pomočjo uporabe mikroskopa.
Sklepni del je vključeval izdelovanje geomorfoloških kart ter interpretacijo rezultatov,
pridobljenih s pomočjo literature, terenskega dela ter analize sedimentov in kamnin.
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1.3. Delovne hipoteze
Pri identifikaciji območij, na katerih se pojavljajo elementi fluvialnega preoblikovanja, smo si
zastavili nekaj delovnih hipotez. Z delovnimi hipotezami smo izpostavili dejavnike, ki
potencialno nakazujejo na fluvialno preoblikovanje. Ti dejavniki so bili za območje Kočevskega
Roga in Kočevske Male gore natančneje analizirani. Glede na ugotovitve, ki so bile pridobljene s
preučitvijo značilnosti teh dejavnikov, so bila izbrana vzorčna območja, ki so bila podrobneje
obravnavana.
Z interpretacijo rezultatov terenskega (tako speleološkega dela kot tudi geomorfološkega
kartiranja) in laboratorijskega dela so bile hipoteze bodisi potrjene ali ovržene.
Hipoteza 1 – naselja
Na območjih, kjer se pojavljajo elementi fluvialnega preoblikovanja, se danes ali pa so se v
preteklosti nahajala naselja.
Območja, kjer se pojavljajo naravni vodni viri ali območja, kjer je debelina sedimentov in s tem
tudi prsti debelejša, so bila ali pa so še poseljena, saj je bila prisotnost vode in zadostnih
obdelovalnih površin zelo pomemben poselitveni dejavnik. Ni nujno, da se ti elementi pojavljajo
le na območju vseh naselij – tam, kjer pa se ti elementi pojavljajo, so verjetno nastala tudi
naselja. Predvidevamo namreč, da je fluvialno preoblikovano površje z vidika poselitve veliko
bolj ugodno kot kraško površje.
Hipoteza 2 – klastične kamnine
Elementi fluvialnega preoblikovanja se pojavljajo na območjih, kjer se pojavljajo klastične
kamnine.
Geološka zgradba Kočevskega Roga in Kočevske Male gore je relativno homogena, vendar pa se
na manjših območjih pojavljajo zgornjekredni in eocenski klastični sedimenti. Predvidevamo, da
se je na teh območjih razvil fluvialni relief. Gre torej za območja, kjer se pojavlja kontakt med
nekraškimi in kraškimi kamninami – t. i. kontaktni kras.
Hipoteza 3 – vodoravne jame
Elementi fluvialnega preoblikovanja se pojavljajo v bližini območij, kjer se nahajajo vodoravni
jamski objekti.
Vodoravni jamski objekti, ki nastajajo z paragenetskim preoblikovanjem freatičnih rovov v
epifreatični kraški coni, so značilni za območja, kjer se pojavlja t. i. kontaktni kras. Vodoravne
jame tako nakazujejo na prisotnost nekraških kamnin, na katerih se potencialno pojavljajo
elementi fluvialnega preoblikovanja.
Hipoteza 4 – morfologija reliefa
Elementi fluvialnega preoblikovanja reliefa se pojavljajo na tistih območjih, kjer se pojavljajo
reliefne oblike, ki niso značilne za kraški geomorfni sistem.
Digitalni model reliefa (DMR) nam daje zelo dober vpogled v reliefne značilnosti določenega
območja. S pomočjo DMR-ja lahko identificiramo tista območja, kjer je pojavnost vrtač manjša,
hkrati pa so prisotni jarki oz. podolgovate konkavne oblike. Elementi fluvialnega preoblikovanja
se pojavljajo tudi tam, kjer v reliefu lahko identificiramo različne nasutine, npr. vršaje.
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2. OPREDELITEV OBMOČJA, OPIS RELIEFNIH ENOT IN
GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
2.1. Opredelitev območja
Območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije.
Gre za visoko dinarsko kraško planoto, ki na vzhodu meji na Kočevsko polje, Suho krajino na
severu, dolino Krke, Črmošnjice, Divjega potoka ter Belo krajino na vzhodu ter Poljansko goro
na jugu. To planotasto pogorje je v dinarski smeri (SZ–JV) dolgo 19–25 kilometrov, široko pa
približno 18 kilometrov (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Zavzema površino 363,1 km2 2.
Najvišji vrhovi segajo prek tisoč metrov (Veliki Rog, 1099 m; Kopa, 1077 m; Mirna gora, 1047
m itd.), najnižji deli pa na stiku z dolino Krke dosegajo nadmorske višine le okoli 180 metrov.
Za to območje v strokovni literaturi lahko zasledimo enotno ime, in sicer Roško višavje (Melik,
1959) ali Roško pogorje (Kranjc, 1990), ki pa se ni uveljavilo. Območje, ki je predmet tega
diplomskega dela, se morfološko namreč deli na tri območja: Kočevski Rog, Kočevsko Malo
goro in Rajhenavsko oz. Koprivniško podolje (Habič et al., 1990).
Naravnogeografske regionalizacije to območje uvrščajo v različne regije. Čeprav gre za več
reliefnih enot, ki so bolj ali manj jasno izražene, jih avtorji uvrščajo v naslednje regije (Kladnik,
1996):
- Melik (1954–1960) jih uvršča v submakroregijo "Kočevsko", ki obsega tudi območje
Kočevsko-Ribniškega polja,
- Ilešič (1958) jih uvršča v mezoregijo "Visoke kraške planote in polja" – gre za veliko
mezoregijo, ki obsega tudi Notranjsko podolje, Kočevsko-Ribniško polje, Malo goro,
Krimsko višavje itd.,
- Gams (1983) jih uvršča v "Ribniško in Kočevsko gorovje" – le-ta obsega Ribniško in
Kočevsko Malo goro, Kočevski Rog, Malogorsko pretržje, Spodnjeloško goro in
Spodnjeloško dolino, Poljansko goro in Poljansko dolino, dolino reke Kolpe,
Rajhenavsko oz. Koprivniško podolje, Veliko goro, Stojno in Goteniško goro,
- Gams (1986) jih uvršča v mezoregijo "Kočevsko-Roški kras", ki obsega Kočevski Rog in
Kočevsko Malo goro, Spodnjeloško goro, izključi pa Poljansko dolino in Poljansko goro,
- Gams, Kladnik, Orožen Adamič (1995) uvrščajo to območje v mezoregijo "RibniškoKočevski kras", natančneje v "Ribniško-Kočevska pogorja" – le-ta obsega Ribniško in
Kočevsko Malo goro, Kočevski Rog, Stojno, Veliko in Goteniško goro, izključena pa je
Poljanska dolina,
- Gabrovec et al. (1995, t. i. "nova regionalizacija") jih uvršča v mezoregijo "Mala gora,
Kočevski Rog in Poljanska gora" – le-ta obsega reliefne enote Kočevska in Ribniška Mala
gora, Malogorsko pretržje, Spodnjeloška dolina, Poljanska dolina, dolina reke Kolpe,
Poljanska gora, Kočevski Rog ter Rajhenavsko oz. Koprivniško podolje.

2

Preučevano območje, na katerega se nanašajo vsi nadaljnji podatki, obsega 353,3 km2, saj je bilo iz preučevanega
območja izločeno območje Šibja.
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Ni dvoma, da se znotraj zgoraj naštetih regij skrivajo številna naravnogeografsko dovolj
izstopajoča območja, na kar delno opozarja že samo poimenovanje regij, ki jih marsikje sestavlja
več pokrajinskih imen (Kladnik, 1996).
Regionalizacija, katera se najbolj približa členitvi na reliefne enote, ki so preučene v diplomskem
delu, je t. i. "nova regionalizacija". V diplomskem delu so torej obravnavane tri reliefne enote, ki
jih ta regionalizacija najbolj jasno izraža. Kočevski Rog, Kočevska Mala gora in vmesno
Rajhenavsko oz. Koprivniško podolje se v diplomskem delu skupaj obravnavajo zato, ker gre za
območje, ki ima dokaj enotne reliefne značilnosti, geološko zgradbo in nastanek, hkrati pa tudi v
hidrološkem smislu deluje kot ena enota – gre za enoten kraški masiv, pod katerim se vode
večinoma pretakajo podzemno v prevladujoči smeri zahod–vzhod. Jugozahodni del Kočevske
Male gore – Šibje, ki ga sestavljajo permske kamnine, je bil zaradi prevlade fluvialnega reliefa
izključeno iz obravnavanega območja.
V nadaljevanju (in tudi v naslovu diplomskega dela) preučevano območje imenujemo "Kočevski
Rog in Kočevska Mala gora", h kateremu prištevamo tudi Rajhenavsko oz. Koprivniško podolje3,
ki se nahaja na stičišču teh dveh enot.

Karta 1: Lega preučevanega območja glede na širšo okolico.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

3

V nadaljevanju reliefno enoto Rajhenavsko oz. Koprivniško podolje imenujemo le Koprivniško podolje.
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2.2. Opis reliefnih enot
Območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore v višinah med 180–1099 metri je razgibano
in ga po morfoloških značilnostih lahko delimo v manjše strukturne reliefne enote. Razporejene
so ob vzdolžnih dinarskih in prečnih prelomnih conah. Pomembna morfološka meja na vzhodni
strani poteka ob žužemberškem prelomu ob zgornji Krki, na zahodni strani pa druga
pomembnejša prelomna cona poteka po Ribniško-Kočevskem polju ob želimeljskem prelomu.
Vmes sta dva vzdolžna hrbta, vzhodni se iz nižje Suhe krajine nadaljuje čez visoki Kočevski Rog
(1099 m) v Poljansko goro, zahodni pa se iz Ribniške Male gore nadaljuje v Kočevski Mali gori.
Večje zgradbene enote so z neotektonskimi premiki razčlenjene na manjše, ki so različno
dvignjene ali pogreznjene. Te enote so omejene z značilnimi tektonskimi pobočji, ki jih
imenujemo rebri (Habič et al., 1990).

2.2.1. Kočevski Rog
Kočevski Rog je obsežno planotasto pogorje, ki je v vzdolžni, dinarski smeri dolgo 25
kilometrov, v prečni pa široko 14 kilometrov (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Rebri
Kočevskega Roga, ki potekajo v dinarski smeri, so precej vzporedne in v prečni smeri precej
razčlenjene. To je najbrž posledica povijanja vzdolžnih prelomov iz jugovzhodne v
jugojugovzhodno smer. Ta zasuk se kaže prav na prehodu Suhe krajine v Kočevski Rog ob
sestavljeni in stopnjasti smuški rebri (Habič et al., 1990).
Na celotnem Kočevskem Rogu med Koprivniškim in Črmošnjiškim podoljem ločimo hrbte na
vzhodni strani od najvišje Pečke (910 m) in Rdečega Kamna ter Kunča, prek Pogorelca (826 m)
in še nižje Podsteniške planote z najvišjim Taborjem (770 m) na zahodni ter Sokolskim vrhom
(711 m) na vzhodni strani. Pod Bukovo gorico (822 m) je širok ravnik v višini 700 m, ki prehaja
v visoko grmado Mirne gore (1047 m) (Habič et al., 1990). Na vzhodni strani Kočevskega Roga
se nahaja izrazit tektonski rob, ki je zelo strm in nerazčlenjen – tu znašajo reliefne razlike med
Kočevskim Rogom ter Krško in Črmošnjiško dolino 500–700 m (Melik, 1959). Na vzhodnem
delu Kočevskega Roga najdemo nekaj večjih globljih konkavnih reliefnih oblik, kot so npr.
Podstenice, Jelendol, Cink, Smrečnik in Ribnik, Ponikve in Golobinjek (Habič et al., 1990) ter
udornice, kot so Podsteniška, Prelesnikova in Rožeška koliševka.
Zahodni hrbet Kočevskega Roga je ožji in nekoliko višji. V severnem delu se nad trnovško
rebrijo in polico v višini 700 in 750 m dviga Kočevski Rog (1099 m). Južno od njega je okrog
100 m nižja planota Rajhenavskega Roga (895 m), ki prehaja v Brezovo gorico in Kopo (1077
m). Na planotastih policah ob najvišjih hrbtih so redke večje kraške kotanje4 in suhi doli5, ki
visijo proti Črmošnjiški dolini. Kopasti vrhovi so značilno razporejeni in so verjetno nastali na
nižji široki uravnavi s korozijsko-denudacijskim razčlenjevanjem. Razpored strmih rebri pa se
sklada z grudasto razlomljenostjo osrednjega, višje dvignjenega bloka (Habič et al., 1990).
Podaljšek Kočevskega Roga proti jugu obsega še Mirno goro (1048 m), še bolj proti jugu pa se
nadaljuje kot Poljanska gora (Melik, 1959).
4

V diplomskem delu izraz "kraška kotanja" uporabljamo namesto termina "uvala" (glej str. 44).
Bolj verjetno gre za v reliefu izražene geološke strukture, kot pa za suhe doline, ki so nastale s predkraškimi tokovi,
ki jih omenja Gams (1961) (Habič et al., 1990).

5
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2.2.2. Koprivniško podolje
Rajhenavsko ali Koprivniško podolje je pas nižjega sveta, ki se vriva med Kočevski Rog in
Kočevsko Malo goro. Dolgo je približno 20 kilometrov (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Po
zgradbi lahko to podolje primerjamo z dobrepoljskim Struškim dolom na vzhodni strani Ribniške
Male gore. Zveza med obema podoljema je v nizkem pretržju med Ribniško in Kočevsko Malo
goro zabrisana. Prečno v podolje med Kočevskim Rogom in Malo goro se vriva hrbet Starega
Brega in Grintovca, kjer so na površju mlade zgornjekredne in eocenske neprepustne plasti
(Habič et al., 1990).
Podolje je najvišje dvignjeno med Rajhenavom in Koprivnikom, s prevala v višini okrog 750 m
pa visi na obe strani. Po nagnjenosti nekateri avtorji sklepajo, da je bil sprva površinski odtok
usmerjen na obe strani. Kasneje naj bi se v podolju uveljavilo lokalno kraško poglabljanje, nastali
sta konkavni obliki pri Koprivniku in Nemški Loki (Habič et al., 1990).

2.2.3. Kočevska Mala gora
Kočevsko Malo goro v grobem sestavljata dve v dinarski smeri potekajoči slemeni, dolgi 19
kilometrov in široki do 2 kilometra (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Stopnje, ki potekajo prečno na dinarsko smer, so izražene tudi v reliefu Kočevske Male gore. V
severnem delu se ob njih postopno dviga iz ravnika pri nekdanji vasi Mala gora, proti jugu pa se
stopnjasto znižuje. Strukturne poteze so v severnem delu z uravnavo nekoliko zabrisane, bolj pa
so vidne v osrednjem, višjem delu. V nasprotju z Ribniško Malo goro je hrbet Kočevske Male
gore širši in po dolgem prelomljen, kar se kaže v zajedi med Somovo goro (816 m) in Koflom
(882 m) ter med Starim Brezjem in Gričem (953 m). V tej prelomni coni je pri Lazah nad
Onekom izoblikovana podolgovata konkavna reliefna oblika (Habič et al., 1990).
Posebna strukturna, morfološka in hidrogeološka enota ob južnem vznožju Kočevske Male gore
je nizek prečni hrbet Šibje med Mozljem in Knežjo Lipo, ki je dolg približno 6 kilometrov. Hrbet
je zgrajen iz neprepustnih skrilavcev ter kremenovih peščenjakov in konglomeratov permske
starosti. Z njih površinske vode v številnih ponikalnicah odtekajo proti severu in jugu, kjer
ponikajo v komaj zaznavnih slepih dolinah v jurskih apnencih (Habič et al., 1990).
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Karta 2: Reliefne enote.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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2.3. Geografski oris območja
Glavne značilnosti pokrajine so prevlada kraškega reliefa, podzemno pretakanje vode v
prevladujoči smeri zahod–vzhod, velika gozdnatost, redka poseljenost, slabo rodovitne prsti ter
ostro podnebje.
Najstarejše kamnine – permski glinovci in kremenovi peščenjaki – prekrivajo le majhen del
Kočevske Male gore, in sicer območje Šibja. Veliko večji obseg predstavljajo kredni in jurski,
deloma tudi zgornjetriasni apnenci in dolomiti. Iz apnenca je zgrajena skoraj celotna Kočevska
Mala gora in Kočevski Rog, na južnem delu Kočevskega Roga – na Mirni gori, pa se pojavlja
predvsem dolomit. Na manjših območjih se pojavljajo tudi zgornjekredni laporovci ter eocenski
flišni laporovci in peščenjaki, ki predstavljajo nekoč večji pokrov teh kamnin. V tektonskem
pogledu pripada pokrajina Zunanjim Dinaridom. Prisotni so številni pokrovi oziroma narivi,
pokrajina pa je razkosana z dolgimi prelomi dinarske in prečnodinarske smeri, ob katerih so se
posamezne grude dvignile ali pogreznile (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Zaradi prevlade karbonatnih kamnin ima velik del površja izrazite kraške poteze. Razvite so
številne kraške oblike, kot so kraške jame, vrtače, kopasti vrhovi, suhe doline, večje kraške
kotanje itd.
V kraškem vodonosniku na preučevanem območju se večji del vode pretaka globoko v kraškem
podzemlju, površinski tokovi pa so zelo redki. Prevladujoča smer podzemnega odtoka je zahod–
vzhod. Pod Kočevsko Malo goro in Kočevskim Rogom se pretakajo vode, ki ponikajo v Vodnih
jamah pri Klinji vasi ter Željnskih jamah na vzhodnem robu Kočevskega polja, del vode ponika
tudi na območju Šibja. Šibje predstavlja razvodnico med vodami, ki podzemsko odtekajo na jug
proti Kolpi, ter vodami, ki tečejo na vzhod proti izvirom v Beli krajini in porečju Krke.
Razvodnica med zahodno Suho krajino in Kočevskim Rogom ni znana. Na območju namreč ni
globljih jam, ki bi segale do epifreatične cone in bi nam nakazovale lego pretočnih koridorjev
(Habič, 1989).
Podnebje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore uvrščamo v podtip zmernocelinskega
podnebja, in sicer zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije (Ogrin, 1996). Edina
meteorološka postaja v pokrajini je postavljena v Planini (740 m) ob vznožju Mirne gore
(grafikon 1). Ima povprečno letno temperaturo 7,7 °C, januarsko -1,9 °C in julijsko 16,9 °C.
Letno v povprečju prejme 1579 mm padavin, največ poleti in jeseni, najmanj pozimi. Količina
padavin se v splošnem zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Zimske padavine padejo večinoma kot
sneg, ki v povprečju obleži 2 do 3 mesece. Občasno se pojavlja žled (Slovenija: pokrajine in
ljudje, 1999).
Na karbonatnih kamninah so razvite pokarbonatne prsti, ki na večjih strminah in bolj
izpostavljenih legah prehajajo v plitvo rendzino. Odeja prsti večinoma ni sklenjena, saj je zaradi
zakraselosti površje kamnito. Prst je skeletna in se v večji količini pojavlja le v posameznih
skalnih žepih. Sklenjena odeja prsti je omejena na nekatere kraške kotanje ter na območja, ki jih
je uredil človek z dolgotrajnim trebljenjem površinskega kamenja (Slovenija: pokrajine in ljudje,
1999).
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Grafikon 1: Klimagram meteorološke postaje Planina na Mirni gori (740 m n.v.).
Vir: Klimatografija Slovenije: količina padavin in temperatura zraka za obdobje 1961–1990.

Večino območja (92 % vseh površin) Kočevskega Roga in Kočevske Male gore porašča gozd
(Raba tal za občine, 2008). Pri gozdu so opazni trije višinski pasovi. V najnižjem pasu od 250 do
500 metrov se pojavlja gozd belega gabra in različnih hrastov s primesjo lipovca, breka, mokovca
in divje češnje. Srednji pas od 550 do 800 m sestavlja bukov gozd, najvišji pas od 800 do 1300 m
pa gozd jelke in bukve s primesjo smreke, gorskega javorja, gorskega bresta in lipe. Zaradi
razgibanosti kraškega površja je višinska pasovitost gozda nekoliko manj izrazita. Na Kočevskem
Rogu najdemo tudi več gozdnih in pragozdnih rezervatov, kot sta na primer pragozdni rezervat
Kopa (14 ha) in Rajhenavski Rog (51 ha). Gozdovi med Kočevskim poljem in Belo krajino so
pomemben habitat raznovrstne divjad (jelenjad in srnjad) in zveri (medved, volk, ris) (Slovenija:
pokrajine in ljudje, 1999).
Odročna, težko prehodna, močno zakrasela in gozdnata pokrajina je bila poseljena razmeroma
pozno. Slovenska notranja kolonizacija v 12. in 13. stoletju se je zaradi pomanjkanja ustreznih
obdelovalnih površin ustavila na njenem obrobju. V tridesetih letih 14. stoletja so Ortenburžani
začeli naseljevati nemške koloniste s svojih koroških posestev. Glavnina zunanje kolonizacije je
potekala v 14. stoletju, v 15. stoletju pa se je nadaljevala živahna notranja kolonizacija, za katero
je značilno pridobivanje novih kmetijskih površin in nastajanje novih naselij. Razvoj pokrajine so
v 15. in 16. stoletju močno prizadeli številni turški vpadi (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Ob prvem popisu števila prebivalcev leta 1869 je v pokrajini živelo približno 5000 ljudi6
(Krajevni leksikon Slovenije, 1971), konec 19. stoletja se je število prebivalcev začelo
zmanjševati (ekonomski migranti). Tako je leta 1931 v pokrajini živelo še približno 35007 ljudi
6

Natančnega števila prebivalcev ni bilo mogoče določiti, saj za nekatera naselja nismo našli podatkov. Po podatkih,
ki smo jih zasledili v navedenem viru, je leta 1869 na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore živelo
5016 ljudi.
7
Natančnega števila prebivalcev ni bilo mogoče določiti, saj za nekatera naselja nismo našli podatkov. Po podatkih,
ki smo jih zasledili v navedenem viru, je leta 1931 na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore živelo
3545 ljudi.
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(Krajevni leksikon Slovenije, 1971), zaradi odselitve Kočevarjev v letih 1941 in 1942 pa se je
število prebivalcev močno zmanjšalo. Območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore tako
danes spada med najredkeje poseljene predele Slovenije. Gostota poselitve je 1,16 ljudi/km2 (410
prebivalcev)8 (Statistični urad: Popis prebivalstva 2002, 2008; Občina Kočevje – statistični
podatki, 2008). Ob odselitvi Kočevarjev9 na začetku 2. svetovne vojne so številne vasi ostale
prazne. Poleg tega so številne vasi med roško ofenzivo požgali tudi italijanski vojaki. Večina teh
naselij po vojni ni bila obnovljena in ponovno poseljena. To območje nima središčnega značaja
(najpomembnejša središča v sosednjih pokrajinah so Predgrad, Kočevje in Črnomelj) ter se
uvršča med pokrajine z največjim deležem kmečkega prebivalstva (Slovenija: pokrajine in ljudje,
1999). Preučevano območje je razdeljeno med občine Kočevje, Dolenjske Toplice, Žužemberk,
Črnomelj in Semič.
Najpomembnejša gospodarska dejavnost v pokrajini je samooskrbno kmetijstvo, ki je bilo zaradi
slabših razmer vseskozi usmerjeno v živinorejo. Po 2. svetovni vojni so predvsem na zemljiščih
delno izpraznjenih ali povsem opuščenih kočevarskih vasi uredili velikopotezne živinorejske
obrate. Industrija se je prvotno navezala na gozdarstvo, vendar je v času svetovne gospodarske
krize zamrla. Gozdarstvo se je zaradi težke dostopnosti in prometne odmaknjenosti razvilo zelo
pozno. Ob koncu 19. stoletja se je razvila lesna industrija, na Kočevskem Rogu so zgradili tudi
parno žago. Danes ima poleg kmetijstva pomembno vlogo le še gozdarstvo (Slovenija: pokrajine
in ljudje, 1999).
Območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore je prometno težko prehodno ozemlje, saj se
glavne prometne poti pojavljajo le na obrobju tega območja. Na preučevanem območju so
prisotne le poti – večinoma gre za gozdne ceste.

8

Natančnega števila prebivalcev ni bilo mogoče določiti, saj Statistični urad RS podatki zaradi varovanja
informacijske zasebnosti posameznikov o posameznih značilnostih prebivalstva za manjša naselja niso prikazani. Za
Občino Kočevje so bili podatki pridobljeni tudi za manjša naselja, za ostale občine, v katerih se nahajajo naselja na
preučevanem območju, pa jih ni bilo mogoče pridobiti.
9
Zaradi poenostavitve ter nekdanjega izvirnega in uveljavljenega slovenskega poimenovanja se uporablja ime
Kočevar, ne pa Kočevski Nemec. Izraz Kočevski Nemec se je začel sistematično uveljavljati šele v nacionalsocialističnem obdobju (Prelesnik, 2007).
12

Karta 3: Pregledna karta Kočevskega Roga in Kočevske Male gore.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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3. GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
V geološkem pogledu je ozemlje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore del Zunanjih
Dinaridov (Premru et al., 1977). To območje je v dinarski smeri (SZ–JV) potekajoča planota, ki
jo sestavljajo večinoma mezozojske karbonatne kamnine. Območje sekajo številni prelomi
dinarske in prečnodinarske smeri, ob katerih so se posamezne grude dvignile ali pogreznile.
Prisotni so tudi številni pokrovi oziroma narivi (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Za geološko sestavo preučevanega območja je pomembno predvsem dogajanje od mezozoika
dalje, zato bodo podrobno obravnavana dogajanja od mezozoika dalje.
Preučevano območje se
nahaja na geoloških
kartah list Ribnica,
Delnice, Črnomelj in
Novo mesto.
Litološka in tektonska
zgradba preučevanega
območja ima velik
vpliv
na
njegove
hidrološke značilnosti,
zato je poznavanje leteh izredno pomembno.

Karta 4: Geološka karta.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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3.1. Geološki razvoj površja
Današnje hidrogeološke in morfološke razmere so posledica večfaznega geološkega in
morfološkega dogajanja (Habič, Kogovšek, 1992).
Strukturno-facialne10 enote Zunanjih Dinaridov so v mezozoiku pripadale neaktivnemu
marginalnemu morju jadranske kontinentalne plošče. V spodnjem triasu se je preoblikovala
jadranska plošča iz priobrežnega kontinentalnega šelfa v karbonatno platformo. Posamezni
tektonski jarki so bili v mezozoiku izredno tektonsko aktivni, stabilne grude so predstavljale
karbonatne šelfe (Premru, 1982).
Od srednjega triasa do vrhnjega dela krede je to območje pripadalo plitvomorskemu
sedimentacijskemu prostoru, ki ga imenujemo Dinarska karbonatna platforma (Buser, 1984).
Postopna migracija pobočja karbonatnega šelfa proti JV se je pričela že v juri in je trajala še v
eocenu. V spodnji kredi se je formiral na SV flišni jarek, ki se je postopno širil preko
karbonatnega šelfa proti JZ. S širjenjem jarka je prešla pelagično-turbiditna sedimentacija11 krede
v flišno sedimentacijo zgornje krede in paleogena (Premru, 1982).
Flišni sediment je bil očitno prinesen od daleč. V tistem času so bili na kopnem razgaljeni
spodnjetriasni – werfenski permski ali karbonski sedimenti – njihove delce so prinašale reke v
zgornjekredno in eocensko morje. Nedvomno so to plitvomorski sedimenti in kažejo na regresijo
morja, saj imamo skoraj neprekinjen prehod od spodaj ležečega apnenca preko laporovca,
lapornega peščenjaka in peščenjakov, torej do vedno bolj debelozrnatih sedimentov. Breče, ki so
sestavni del eocenskih plasti, so delno obrežni sedimenti, delno so jih tekoče vode naplavile od
blizu, niso pa tektonske breče (Dozet, 2001). Eocensko morje na ozemlju Dolenjske je imelo v
času odlaganja flišnih plasti prav gotovo zvezo z morjem na Primorskem, v katerem so nastajale
litološko podobne plasti.
Med eocenom in pliocenom se je ozemlje večfazno nagubalo. Pri tem je prišlo v določenih delih
tektonskih enot do narivanja. Mezozojske strukturno-facialne cone so prišle v drugoten položaj.
V Zunanjih Dinaridih je nastala v ilirski orogenetski fazi med srednjim in zgornjim eocenom s
pritiski od SV proti JZ narivna zgradba (Premru, 1982).
V miocenu in panoniju12 je prišlo do transgresije morja, nato je območje prešlo v kopensko fazo.
Območje Dolenjskega krasa z bližnjim obrobjem je postalo kraško šele po dolgi kopenski fazi, ki
je sledila prej omenjeni panonijski transgresiji (Šifrer, 1969). Med miocenom in pliocenom pa je
bilo aktivno tektonsko dviganje in grezanje posameznih blokov (Dozet, 2001). Prišlo je do
nastanka posavskega nariva prek uravnanega karbonatnega dinarskega šelfa. Nariv je tako
ustvaril pokrov iz neprepustnih kamnin prek karbonatnih kamnin in tako, če že ne popolnoma
zavrl, pa vsaj v veliki meri preprečil zakrasevanje na ozemlju današnje Male gore (Kranjc, 1981).

10

Facies: skupek petrografskih in paleontoloških značilnosti kamnin, nastalih v kakem okolju in času (Geološki
terminološki slovar, 2006).
11
Pelagial: območje odprtega morja do litorala. Turbiditna sedimentacija: usedanje kamninskih delcev iz
vrtinčastega kalnega toka (Geološki terminološki slovar, 2006).
12
Panonij: stopnja zgornjega miocena in spodnjega pliocena (Geološki terminološki slovar, 2006).
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V pliocenu naj bi sledilo obdobje uravnavanja oz. peneplenizacije. Podnebje v pliocenu je bilo
mediteranskega ali vlažnotropskega tipa – razvijale naj bi se podobne reliefne oblike, kakor se
danes oblikujejo v tropskih in vlažnih ter vročih subtropskih območjih (Kranjc, 1977a). Pri
genezi ravnikov je bil verjetno prisoten lokalno zajezen kras, v katerem je bilo pretakanje vode v
njegovo notranjost močno omejeno, s tem pa so bili močno zmanjšani tudi pogoji za
odstranjevanje prepereline ter tvorbo večjih reliefnih razlik v tedaj že precej uravnanem svetu
(Šifrer, 1969). Po razprostranjenosti pliocenskega kremenovega peska in proda lahko
domnevamo, da so se obsežne pliocenske uravnave raztezale, vsaj obdobno, iz Panonske nižine v
Suho krajino in na zahod proti Kočevskemu polju, do koder je tedaj segal tud ravninski svet ob
Kolpi. Tudi območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore naj bi bilo peneplenizirano,
sledovi pliocenskega nasipavanja pa naj bi se ohranili v večjih in manjših količinah peska,
najdenih na območju Starega Loga, na robu Kočevskega polja in v Suhi krajini. Ker so ti
sedimenti prisotni večinoma neposredno na apnenčevih ter dolomitnih mezozojskih kamninah in
samo ponekod na miocenskih sedimentih, je mogoče domnevati, da je prišlo do tega nasipanja že
po znatni odstranitvi miocenskih ter panonijskih sedimentov (Šifrer, 1969). Domnevna
peneplenizacija v spodnjem pliocenu je zahtevala sorazmerno mirno tektonsko obdobje. Ostanki
peneplena, ki jih še danes dobimo v različnih nadmorskih višinah (skica 2), so ponekod dobro
ohranjeni, drugod pa so bili erozijsko preoblikovani (Dozet, 2001).

Skica 2: Ostanki peneplena (1) in singenetskih13 sedimentov (2) iz spodnjega pliocena.
Vir: Premru, 1976.

Šele po dobi intenzivnega pliocenskega nasipanja je prišlo do glavnih gorotvornih procesov in do
zadnjega intenzivnega rečnega in korozijskega razčlenjevanja reliefa. Ob prelomih, ki sekajo
območje Dolenjske in bližnje obrobje, je prišlo do znatnejših tektonskih premikov in razlamljanja
nekdaj uravnjenega površja (Šifrer, 1969). Prelomi so uravnavo spremenili v taki meri, da že
lahko govorimo o grudasti pokrajini. Posamezne grude (npr. Kočevski Rog) so bile dvignjene v
različne nadmorske višine, med grudami pa so nastali tektonski jarki (Kranjc, 1981). V tem času
so se obnovili stari in nastali novi prelomi (Kranjc, 1972a). Na več zaporednih dviganj ter na
počasno zniževanje erozijske baze kažejo tudi vodoravne jame na obrobju Kočevskega polja s
sledovi horizontalnega odtekanja, ki pa jih danes poplave ne dosežejo več (Novak, 1974). Z
dvignjenih grud je erozija pospešeno odstranjevala pokrov neprepustnih kamnin. Ko je bil ta
13

Istočasnih; sedimentiranih v istem obdobju (Geološki terminološki slovar, 2006).
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pokrov odstranjen, se je pričelo zakrasevanje in odnašanje oziroma raztapljanje mezozojskih
karbonatnih kamnin (Kranjc, 1981). Nastanek tega krasa je bil najbrž močno povezan s krčenjem
areala terciarnih neprepustnih kamnin. Vse to moramo upoštevati pri tolmačenju današnjih
reliefnih oblik in tako aktivnih kot fosilnih hidrografskih zvez (razvijati se je namreč začel
podzemni odtok). Areal marinskih terciarnih sedimentov se je postopoma krčil, razkrito
apnenčevo površje pa je pri postopnem krčenju areala neprepustnih terciarnih kamnin doživljalo
morfološke spremembe. Gre za genezo številnih robnih uravnav in suhih dolin, ki so nastajale na
stiku med apnencem ali dolomitom ter vododržnimi terciarnimi kamninami. Razvile so se
številne kraške depresije. Ne vemo, ali so bili dotedanji ravniki pri odstranjevanju marinske odeje
docela preoblikovani (Šifrer, 1969).
O starih hidrografskih zvezah nam govorijo številne suhe doline, ki potekajo v različnih smereh,
zato je rekonstrukcija nekdanje hidrografske mreže izredno težavna. Videti je, da so rezultat
večkratnih sprememb rečnih tokov in da so o genezi vsaj nekaterih od teh dolin pogosto odločali
povsem lokalni faktorji. Nekateri avtorji ugotavljajo, da vode iz Kočevskega polja niso odtekale
samo proti Kolpi, ampak tudi med Kočevsko Malo goro in Ribniško Malo goro proti Krki. S
Kočevskega polja naj bi se širila široka ravnina proti vasi Kleč in Stari Log ter na SZ proti
Polomu. Kremenovi fluvialni sedimenti so zapolnjevali široke dolinske zajede severno od Hinj
(Suha krajina). Dokaz za te vodne zveze so velike količine lepo zaobljenega kremenovega proda,
ki se je ohranil na različno starih terasah. S tega območja pa naj bi tekle vode še naprej proti
severu, kot kaže suha dolina, ki vodi med Kočevskim Rogom in Hinjami proti Dvoru ob Krki
(Šifrer, 1969). Ta hidrološka zveza naj bi obstajala tudi še v pleistocenu, saj pleistocensko
gradivo sestavlja široke pleistocenske terase od vasi Mala gora proti Krki (Kranjc, 1977a).
V mlajšem pleistocenu in holocenu se je nadaljevalo ugrezanje tektonskih jarkov, vmesne
dvignjene grude pa so dobivale vedno bolj hribovit oziroma planotast značaj (Kranjc, 1981).
Procesi odstranjevanja miocenskih ter še v večji meri pliocenskih sedimentov so se nadaljevali še
skozi ves pleistocen (Šifrer, 1969). Površinsko zakrasevanje se je nadaljevalo tako rekoč
neprekinjeno od pliocena do danes, vodni tokovi z neprepustne podlage v tektonskih jarkih pa so
si morali bodisi poglabljati površinske doline skozi karbonatno obrobje ali pa se prestavljati
vedno globlje v podzemlje (Kranjc, 1981).
V pleistocenu je bilo slovensko ozemlje na robu strnjene alpske poledenitve – poledenitev je bila
sporadična, na nadmorski višini nad 1300 m (Radinja, 1972). V pasu med takratno snežno in
gozdno mejo (med 400 in 1300 m) so prevladovali periglacialni geomorfni procesi (Melik, 1955;
Komac, 2006). V teh nadmorski višinah se nahaja tudi velik del območja Kočevskega Roga in
Kočevske Male gore, zaradi česar je bilo na tem območju aktivno periglacialno preoblikovanje
reliefa. V periglacialnih razmerah je prevladovalo intenzivno mehansko razpadanje zaradi
zmrzali, intenzivna je bila tudi denudacija in soliflukcija. V tem času se je močno stopnjevala
erozija, ki je zniževala oziroma razčlenjevala mehansko manj odporne kamnine, v prvi vrsti
terciarne plasti (npr. eocenske kamnine). V periglacialnih območjih so vode ob spomladanskih
otoplitvah in vdorih toplih zračnih mas (prišlo je do talitve snega in odtajanja globoko
zamrznjenih tal) prenašale velike količine gradiva. Poplave so v nižjih legah povzročale
globinsko in bočno erozijo (c.v. Komac, 2006) ter akumulacijo velikih količin materiala.
Mehansko bolj odporni dolomiti (deloma tudi apnenci) so v višjih legah intenzivno mehansko
razpadali, kar dokazujejo periglacialni vršaji (Komac, 2006) in drugi fosilni grušči. Posebno
vlogo so imeli dolomiti, ki naj bi bili v hladnih dobah neprepustni, kakor poudarjajo številni
avtorji. Stiki med apnenci in dolomiti naj bi imeli za morfogenezo podobno vlogo kakor stiki
med apnenci in neprepustnimi nekarbonatnimi plastmi (Radinja, 1972). Na stiku dolomitnih in
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apnenčastih območij so v pleistocenu zaradi produkcije prepereline ter njene zamrznjenosti vode
pogosto odnašale dolomitni drobir tudi na sosednja apnenčasta območja. Vodotoki z dolomita so
na tak način podajševali svoj tok po prepustnem apnencu (c.v. Komac, 2006).
Na dolomitnih območjih je prišlo do diferenciacije, ki je posledica sprememb v odpornosti zaradi
litoloških in strukturnih razlik. Odpornost običajno zmanjšata stopnja dolomitiziranosti in
zrnavost ter prelomi, vzdolž katerih je kamnina razpokana ali pretrta. Zaradi diferenciranega
preperevanja dolomita in linearno usmerjenih transportnih procesov so na dolomitnih pobočjih
nastale kotanjaste oblike, v nižjih legah, v dnu dolcev, dolin vrtač ali brezen pa je prišlo do
hitrega zasipanja z gruščem. Posledica teh procesov je izraženost strukturne zgradbe v višjih
legah (c.v. Komac, 2006). Pomembna posledica periglacialnih procesov na dolomitnih območjih
je obilno nasipanje gradiva v nižje lege, ki se je odlagalo zlasti v obliki periglacialnih vršajev
(nakopičen dolomitni drobir), ki jih tako kot na drugih visokih kraških planotah (c.v. Komac,
2006) najdemo tudi na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori. Ob koncu hladnega obdobja sta
se mehansko preperevanje in denudacija v višjih legah zmanjšali; na dolomitnih območjih je
ponekod zaradi kraškosti prevladala korozija, v strmih legah pa erozija (Komac, 2006).
V pleistocenski dobi so bile mehansko manj odporne nekarbonatne kamnine še intenzivneje
preoblikovane od karbonatnih – nekarbonatna tla so se v primerjavi z mehansko odpornejšimi
karbonati poglobila za okoli 100 do 150 m (Radinja, 1972).
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3.2. Tektonske značilnosti
Glavni elementi tektonske zgradbe v južni Sloveniji so prelomi, narivi in gube (Premru, 1982).
Za Dolenjsko (ter hkrati za preučevano območje) je najbolj značilna grudasta zgradba. Ob dolgih
prelomih, potekajočih v dinarski in prečnodinarski smeri, so bile posamezne grude dvignjene ali
spuščene. To ozemlje sestavljajo pretežno trdne apnenčevo-dolomitne plasti, ki niso ugodne
kamnine za gubanje, zato zasledimo na tem ozemlju le malo značilnih antiklinal in sinklinal.
Kljub temu so nekateri predeli lepo nagubani, kot npr. sinklinale na Rogu (Buser, 1984).
Tektonska premikanja na Kočevskem so razdeljena v kredno-terciarna, terciarna, krednokvartarna (Kočevska orogenetska faza) in kvartarna (neotektonika). Na prehodu krede v terciar je
bila Kočevska blokovsko razsekana, vendar pa pomembnejšega gubanja v tem obdobju ni bilo.
Močan pečat na tem ozemlju so dala terciarna tektonska dogajanja – dviganje in grezanje je bilo
v tem obdobju izredno intenzivno. V tektonskih premikanjih na prehodu terciarja v kvartar je
nastala Kočevska sinklinala in verjetno še nekatere gube v bližnji in širši okolici. Gubanju sta
sledila še prelamljanje in vertikalno premikanje. V kvartarju je na Kočevskem prevladovala
prelomna tektonika ter dviganja in pogrezanja ob njih. Na začetku kvartarja so bila še lokalna
gubanja, narivanj pa ni bilo več. Vertikalna premikanja so povzročila blokovsko zgradbo tega
ozemlja. V tem času se je dokončno izoblikovala večina pomembnejših geomorfoloških tvorb
Kočevske. Na območju spuščenih blokov so nastale doline, kraška polja, kraške kotanje in
sistemi vrtač, visoke kraške planote pa predstavljajo zravnane površine dvignjenih delov nekoč
enotnega peneplena (Dozet, 2001).
Za narivno in nagubano zgradbo Zunanjih Dinaridov je značilno, da se je na tem območju vrstilo
več faz močnega narivanja, smer in velikost pritiska pa sta se spreminjali. Narivi si sledijo eden
za drugim od SV proti JZ (Premru, 1982).
V narivni zgradbi Zunanjih Dinaridov na območju Dolenjske in Bele krajine je več faz narivanja
od srednjega eocena do srednjega pliocena. Po peneplenizaciji v srednjem pliocenu naj bi se v tej
pokrajini uveljavili neotektonski zmični premiki ob dinarsko in prečno potekajočih prelomih.
Posamezni bloki so bili različno premaknjeni, dvignjeni ali spuščeni. Premru (1977) loči v
narivni zgradbi topliški nariv (vzhodna Suha krajina in Topliška pokrajina do Gorjancev), pod
njim je roški nariv, ki je na površju razkrit zahodno od žužemberškega preloma v Kočevskem
Rogu. Pod roškim narivom naj bi bil ortneški nariv, ki je na površju viden na severnem
Dolenjskem, nato pa med Kočevjem in Belo krajino. Pod ortneškim narivom je krimski nariv, ki
se kaže na površju v golicah skitskih plasti pri Ribnici in permskih plasti pri Rajndolu na
Kočevskem. Ob narivanju zdrobljene kamnine lahko pomenijo delne hidrogeološke pregrade,
zato so narivne enote prepustnih kamnin hidrološko ločene (Habič et al., 1990).
Na preučevanem območju se pojavlja roški nariv, na vzhodni strani pa se nahaja topliški nariv
(Premru, 1977).
Prelomi na preučevanem območju so mlajši od narivne zgradbe (Premru et al., 1977); prelomna
zgradba Kočevskega Roga in Kočevske Male gore je predvsem posledica neotektonskih
aktivnosti. Neotektonske aktivnosti so vsa tektonska dogajanja, ki so sledila močnim narivanjem
konec alpidske orogeneze (značilni so predvsem prelomi) (Premru, 1976). Tektonsko razčlenjeno
površje je bilo že precej znižano ali delno uravnano, nato pa so mladi tektonski premiki ob starih
in novih prelomnih conah ozemlje ponovno razkosali (Habič, Kogovšek, 1992).
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Premru (1976) je neotektonske premike v vzhodni Sloveniji razdelil v dva cikla – prvi obsega
med srednjim pliocenom in starejšim pleistocenom 11 faz, drugi pa med srednjim pleistocenom
in današnjim obdobjem 8 faz. Po smeri so prelomni sistemi razdeljeni v 4 skupine: Z–V, S–J,
SZ–JV in JZ–SV.
Regionalno pomembni prelomi z obravnavanega ozemlja so nastali v 5. fazi, ki je bila
najmočnejša med srednjim pliocenom in holocenom. V njej je nastal prelomni sistem v smeri
SZ–JV (skica 3). Regionalno pomembni prelomi so na Dolenjskem le malo zabrisani ali
premaknjeni zaradi šibkejših mlajših sistemov. Od JZ proti SZ si sledijo naslednji pomembnejši
prelomi: Borovniški prelom, Mišjedolski prelom, Želimeljski prelom, Ortneški prelom,
Dobrepolski prelom, Žužemberški prelom (eden najmočnejših prelomov na Dolenjskem) ter
Topliški prelom. Posamezni deli prelomov tega sistema so bili reaktivirani konec pleistocena in v
holocenu (Premru, 1976).

Skica 3: Prelomni sistem 5. faze (1) iz konca pliocena.
Vir: Premru, 1976.

Na Dolenjskem in v Beli krajini so med 11. in 13. fazo nastali novi prelomi Z–V smeri, ki pa
nimajo regionalnega pomena.
V 14. fazi je prišlo do ponovne aktivacije prelomov iz 5. faze. Le-ti so bili aktivirani tudi v 18.
fazi, ko so se ugreznili tektonski jarki, v katerih je večina današnjih kraških polj s holocensko
sedimentacijo. Ponovno je bil aktiviran del želimeljskega preloma med Velikimi Laščami in
Kočevjem, del žužemberskega preloma ob gornjem loku Krke ter del roškega in topliškega
preloma v Beli krajini (Premru, 1976).
Značilnost regionalnih neotektonskih prelomov je, da se na površini ozemlja pokažejo kot
zdrobljene cone, široke več deset metrov. S tem terminom označujemo prelomno cono, ki je
sestavljena iz več prelomov, vendar regionalno gledano tvorijo le en prelom (Lapanje, 2000). Za
preučevano območje sta pomembna predvsem žužemberški prelom na vzhodni strani ter
želimeljski prelom, ki poteka po Ribniško-kočevskem podolju na zahodni strani – Kočevski Rog
in Kočevska Mala gora predstavljata dva vzporedna hrbta med tema dvema prelomoma.
Prelomnice so večinoma fotogeološko ugotovljene (Habič et al., 1990).
Vertikalni premik med Kočevskimi Poljanami in Črmošnjicami glede na peneplensko površino
znaša okoli 200 m, glede na stratigrafijo pa okoli 700 m. Med Sotesko in Kočevskimi Poljanami
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znaša vertikalni premik v 5. fazi 520 m. Razlike v vertikalnih komponentah na obeh odsekih
žužemberškega preloma si razlagamo z močnimi vertikalnimi premiki ob sočasnem prečnem
prelomu pri Kočevskih Poljanah (Premru, 1976).

3.3. Stratigrafija
Območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore skoraj v celoti sestavljajo mezozojske
kamnine – v manjši meri se pojavljajo še terciarni in kvartarni sedimenti (glej karto 4).
Izmed mezozojskih so zastopane kamnine vseh treh sistemov: trias, jura in kreda. Najmanj je
triasnih kamnin, ostale dele sestavljajo le jurski in kredni apnenci ter v manjši meri dolomiti.
Čeprav permske kamnine, ki sestavljajo greben Šibja (635 m), ne ležijo na obravnavanem
ozemlju, so pomembne za razvoj kraške hidrologije in smer podzemnega odtoka. Srednjepermske
kamnine – t. i. grödenske sklade sestavljajo kremenovi konglomerati in peščenjaki ter glinasti
skrilavci (Kranjc, 1977a). Na teh kamninah je razvit fluvialni relief.
Stratigrafsko in litološko zaporedje plasti v roškem narivu, ki predstavlja večino preučevanega
območja, je normalno: triasni dolomit – jurski apnenec – kredni apnenec. Zaporedje plasti se
začne z zgornjetriasnim dolomitom. V roškem narivu je zaporedje triasnega dolomita, jurskega
apnenca in krednega apnenca v celoti ohranjeno, na površju pa prevladuje spodnjekredni apnenec
(ponekod je ohranjen tudi zgornjekredni apnenec). Stik roškega in topliškega nariva je na globini
okrog 730 m in je karakteriziran z milonitno cono14, debelo 50 metrov. Debelina roškega nariva
ni kontrolirana, po prognostičnem geološkem profilu15 pa presega 1500 m (Premru et al., 1977).
Skupna stratigrafska debelina jurskih in krednih apnencev s posamezni vložki dolomita na
Kočevskem Rogu je okoli 4000 m. Pretežno skladnate kamnine vpadajo položno proti
severovzhodu (Habič et al., 1990).

3.3.1. Zgornji trias
Triasne kamnine so na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore razvite le na dveh
manjših območjih, ki skupaj merita približno 15,6 km2. Na zahodu se triasne kamnine pojavljajo
v manjši zaplati pri Starem Brezju in Lovskem vrhu, na vzhodu preučevanega območja pa na
pobočju nad Divjim potokom (zahodno od naselij Srednja vas, Brezovica in Blatnik pri
Črmošnjicah).
Zgornjetriasne plasti sestavlja predvsem homogeni dolomit. Dolomitizacija je
zgodnjediagenetska in je nastala z nadomeščanjem apnenčevega karbonatnega mulja z
dolomitom še pred dokončno litifikacijo kamnine (Premru et al., 1977).
Sedimentacijsko okolje zgornjetriasnega dolomita je bilo zelo plitvo obrežno morje z relativno
mirnim energijskim indeksom, kjer se je menjavala podplimska, medplimska in nadplimska
sedimentacija. Na prekinitev sedimentacije kažejo ponekod vmesne lezike rdečkaste ali

14

Milonitna cona: pas tektonsko močno zdrobljenih kamnin (Geološki terminološki slovar, 2006).
Prognostični geološki profil: geološki profil, izdelan na podlagi meritev geoloških struktur na površini za
določanje mesta raziskovalnih vrtin, potreb gradbeništva (Geološki terminološki slovar, 2006).
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zelenkaste lapornate gline. Zgornjetriasni dolomit je navadno razpokan po različnih smereh, kljub
temu pa je ta kamnina dokaj kompaktna (Premru et al., 1977).
Na večjem delu Dolenjske je zgornjetriasni dolomit razvit pasnato. V njem ločimo več različkov:
mikritni dolomit, zrnati saharoidni dolomit, stromatolitni in laminirani dolomit, nadplimski
konglomerat ter intraformacijska in milonitna breča. Prekinitve v sedimentaciji – pogosto imajo
večjo primes rdečkaste ali zelenkaste gline – predstavljajo netopni ostanek pri zakrasevanju in
raztapljanju karbonatnih kamnin (Premru et al., 1977).
Vrhnji del zgornjega triasa (norij in retij; T32+3) je razvit kot skladnat dolomit (Buser, 1984) – gre
za svetlo siv dolomit, ki je v spodnjem in zgornjem delu pasast. Pasasti dolomit vsebuje
stromatolite, ki kažejo na sedimentacijo v plitvem morju, kjer imata pomemben pomen plima in
oseka. Debelina teh dolomitov znaša do 1200 m (Tolmač lista Novo mesto, 1977).
Zgornjetriasni pasasti dolomiti (2T3) so precej čisti – vsebnost dolomita je 91–100 %, meljasto
peščenega detritusa16 ni. Debelina teh plasti je 500–800 m (Tumač za list Črnomelj, 1984).
Prehod med jurskimi in zgornjetriasnimi plastmi je postopen, kar velja za širše območje
Dinaridov. Značilen je prehod apnenca z redkimi vmesnimi plastmi dolomita v homogeni dolomit
(Premru et al., 1977).

3.3.2. Jura
Jurske kamnine (J1-3) obsegajo večji del površja kot triasne. Sestavljajo pretežni del južne
polovice preučevanega območja (imajo površino približno 134,9 km2). Meja med pretežno
krednimi in jurskimi kamninami poteka po liniji Onek–Kofel–Tabor–Smrečnik–Topli vrh.
Po sestavi jurske kamnine nakazujejo večjo raznolikost sedimentacijskega okolja. Stopnja
dolomitizacije je različna (Habič et al., 1990).
Spodnjejurske oz. liasne plasti (J1) se pojavljajo na območju od Gač do Planine na Mirni gori
(pojavljajo se tako plasti spodnjega, srednjega in zgornjega liasa). Gre za siv do temnosiv
drobnozrnat do debelozrnat poznodiagenetski dolomitizirani apnenec in dolomit. Preperela
površina dolomita ima zrnat videz. V stratigrafskem zaporedju se pojavljajo tudi dolomiti z
izraženo valovito laminarno organsko sedimentno teksturo. Na Mirni gori so znani temno sivi
bituminozni dolomiti (Buser, 1984). Srednjeliasni apnenci imajo bogato mikrofavno ter številne
makrofosile, med katerimi so pomembnejše zlasti velike školjke litiotide. V zgornjeliasnih in
doggerskih plasteh se pojavljajo temno sivi apnenci, ki so pogosto oolitni. Debelina liasnih
sedimentov je približno od 600–700 m (Lapanje, 2000).
Srednjejurske oz. doggerske plasti (J2) so razvite v obliki temno sivega masivnega in skladnatega
(debelina 0,8 do 2 m) mikritnega apnenca. Pojavljajo se v ozkem pasu od vrha Gač (955 m) preko
Vinice (1020 m) in Mirne gore (1047 m). V bazalnem delu doggerskih plasti je običajno srednje
do debelozrnat dolomit. Ponekod so med grebenskimi apnenci vložki oolitnega apnenca.
Debelina te stratigrafske enote je približno 500 m (Lapanje, 2000).
Zgornjejurske oz. malmske plasti (J3) se na podlagi značilne mikrofavne delijo na dva dela –
spodnje in zgornjemalmske. Ozemlje južne Slovenije je v malmski dobi predstavljalo značilno
sedimenacijsko okolje plitvega šelfa (Premru et al., 1977). V malmskih skladih je več
16

Detritus: nesprijeta mineralna, kamninska ali organska usedlina, nastala zaradi erozije, abrazije, preperevanja
(Geološki terminološki slovar, 2006).
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nekarbonatne primesi, kar se kaže v večji pokritosti površja (Habič et al., 1990). Spodnjemalmske
(J31,2) kamnine gradijo severno pobočje Toplega vrha in pobočje Kočevskega Roga vzhodno od
Ponikvarskega preloma. Sestavlja jih beli do sivi plastnati apnenec (2J31,2) in v spodnjem delu
drobnozrnat svetlo sivi poznodiagenetski dolomit oz. dolomitizirani apnenec (1J31,2).
Spodnjemalmski dolomit je razvit na Ponikvah in na Štalah. Debelina te stratigrafske enote je
približno 500–600 m. Zgornjemalmske kamnine se pojavljajo na območju Mirne gore (1047 m).
Temnosivi zgornjemalmski apnenci (J32,3) se pojavljajo na območju Toplega vrha.
Zgornjemalmski dolomiti (1J32,3) in apnenci (2J32,3) pa so razviti v pasu od Štal proti Ponikvam in
naprej proti Srednji gori (Lapanje, 2000). Apnenci so precej spremenljive, mikritne in sparitne
teksture. Debelina malmskih plasti je približno 800 m (Habič et al., 1990).

3.3.3. Kreda
Kredne kamnine na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori sestavljajo pretežni del severnega
dela severno od linije Onek–Kofel–Tabor–Smrečnik–Topli vrh (s površino približno 182,5 km2)
ter približno 18 km2 veliko območje na JV delu preučevanega območja.
Prehod jurskega apnenca v kredni apnenec je sicer postopen, vendar se je sedimentacijsko okolje
spremenilo. Medtem ko je za zgornjo juro značilen plitev šelf z relativno razgibanim okoljem, saj
se pojavljajo številni ooliti, je prevladoval v kredi zaprti del šelfa z mirno sedimentacijo, kjer se
je občasno razvilo redukcijsko okolje (Premru et al., 1977).
Spodnjekredne plasti so večinoma razvite kot temno sivi skladnati apnenci (Buser, 1984), ki so
po strukturi mikriti in biomikriti. Vložki svetleje sivega apnenca in zrnatega dolomita so redki
(Premru et al., 1977).
Na območju roškega nariva so spodnjekredne plasti v celoti razvite in na podlagi različnih
mikrofosilov razdeljene v več stopenj.
Apnenci valanginijsko-hauterivijske stopnje (K11+2) so temno sivi plastoviti mikriti, biomikriti in
pelmikriti, ponekod so rahlo bituminozni. Ponekod se pojavljajo vložki dolomitiziranega apnenca
(Lapanje, 2000). Sedimentacijsko okolje je bilo občasno brakično (Premru et al., 1977).
Barremijsko in aptijsko stopnjo (K13+4) sestavlja pelmikritni apnenec, ki navzgor prehaja v
biomikritne grebenske in prigrebenske masivne in debeloplastnate apnence. Debelina teh plasti
dosega do 700 m (Lapanje, 2000).
Apnenec albijske stopnje (K15) je temno sivi biomikrit in pelmikrit ter je pogosto dolomitiziran
(Premru et al., 197). Debelina teh plasti je približno 500 m (Habič et al., 1990).
Zgornjekredne plasti (K2) so razvite kot cenomanijska in turonijska stopnja; obe stopnji sta razviti
karbonatno. Prehod med spodnjekrednimi in cenomanijskimi skladi je postopen. Zgornjekredni
apnenec je svetlo siv, večinoma biospariten, z vmesno organogeno brečo. Prevladovala je
plitvošelfna sedimentacija, občasno so se razvili rudistni grebeni (Premru et al., 1977).
Debelina spodnjekrednih plasti presega 1000 m, skupno s cenomanijskim in turonijskim
apnencem pa znaša približno 1500 m (Tolmač lista Ribnica, 1974).
Na preučevanem ozemlju se pojavljajo tudi zgornjekredni sedimenti coniacijske do
maastrichtijske starosti, ki jih uvrščamo med fliše. Zaradi specifičnih hidroloških značilnosti so ti
sedimenti skupaj s terciarnimi opisani v posebnem poglavju (poglavje 3.3.4.).
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3.3.4. Zgornjekredni in eocenski flišni sedimenti
Na Kočevskem in v širši okolici so ponekod v obliki manjših erozijskih krp ohranjeni klastični
sedimenti senonske starosti (coniacij, santonij, campanij in maastrichtij). Te krpe predstavljajo
danes nedvomno denudacijski ostanek nekdaj mnogo bolj razširjenih sedimentov (Germovšek,
1953) – nekoč so bile flišne in lapornate plasti zgornje krede razprostranjene še na celotnem
območju Kočevske. Vrhnji deli teh plasti pripadajo ponekod že paleocenu in eocenu. Te erozijske
krpe kažejo na povezavo nekdanjega flišnega bazena, ki pa je zavzemal prostor celotne osrednje
in južne Slovenije in segal še dalje proti jugovzhodu na Hrvaško (Buser, 1984). Podobne plasti so
bile namreč najdene tudi na Primorskem, in sicer ob Bači na severni strani Porezna (Germovšek,
1953). Starost flišnih plasti je bila določena na podlagi fosilov, stratigrafske lege, litološke
sestave in primerjave s podobnimi razvoji drugod v Sloveniji (Dozet, 2001).
Te plasti navadno ležijo na turonijskih plasteh, med Starim bregom in Grintovcem pa
transgresivno na senonskih sedimentih. Pričnejo se z drobnozrnato apnenčevo brečo in
apnenčevim peščenjakom, nad apnenčevimi brečami in peščenjaki pa ležita rjavo siv in zelenkast
laporovec, ki se navzgor menjavata s sljudnim kremenovim peščenjakom. Opisano zaporedje
sedimentov ima lastnosti fliša, debelo pa je okoli 100 metrov (Dozet, 2001).
Zgornjekredni in terciarni sedimenti so nastali s plitvomorsko sedimentacijo v senonskem morju.
Sedimenti kažejo na živahne orogenetske premike v času odlaganja. Kažejo tudi na regresijo
morja, saj imamo skoraj neprekinjen prehod od spodaj ležečega apnenca preko laporovca,
lapornega peščenjaka in peščenjakov, torej do vedno bolj debelozrnatih sedimentov. Na pogosto
spreminjanje sedimentacijskih razmer v zgornjekrednem morju kažejo tudi vložki laporovca med
peščenjaki ter vložki peščenjaka med laporovci (Germovšek, 1953).
Na območju Rdečega Kamna so bile odložene tudi breče, ki so delno obrežni sedimenti, delno so
jih tekoče vode naplavile od blizu, niso pa tektonske breče. Po nastanku jih lahko prištevamo v
isto vrsto kot flišne eocenske sedimente. Na območju Starega Brega je v nekaterih plasteh tudi
primes sljude, ki so jo reke prinašale v zgornjekredno morje (takrat so bili na kopnem razgaljeni
spodnjetriasni – werfenski, permski ali karbonski sedimenti) (Germovšek, 1953).
Na Kočevski Mali gori se pojavlja več tovrstnih območij, in sicer pri Rdečem Kamnu, Kunču,
med Grintovcem in Starim Bregom. Na širšem območju se zgornjekredni klastični sedimenti
pojavljajo še pri Hinjah, Dobrniču ter na Riglju pri Dolenjskih Toplicah (Germovšek, 1953).
Podrobneje je opisano zaporedje plasti pri Rdečem Kamnu, Luži in Kunču ter med Grintovcem in
Starim Bregom, saj sta bili obe območji natančneje geomorfološko preučeni17. Klastični
sedimenti na obeh območjih ležijo neposredno na zgornjekrednih apnencih.
Rdeči Kamen, Luža in Kunč18
Zgornjekredni klastični sedimenti (K22, K23) nastopajo med Lužo in Rdečim Kamnom v pasu,
širokem do 700 m in dolgem približno 2000 m. Južneje se v okolici Kunča nahaja še manjši
ostanek lapornega apnenca, ki prav tako pripada zgornji kredi in je širok do 400 m. Pri Ledeni
jami na Kunču se pojavlja tudi manjši ostanek breč. Geološke razmere kažejo, da je bil to nekdaj
enoten kompleks, ki je bil tektonsko močno porušen in delno erodiran (Germovšek, 1953).
Konkordantno nad zgornjekrednimi apnenci z rudisti in foraminiferami leži rdeč do siv lapornat
apnenec – imenujemo ga spodnji laporni horizont. Razprostira se na celotnem ozemlju, njegova
17
18

Geološki karti za ti območji sta podani pri opisu posameznih preučevanih območij.
Glej karto 21 in skico 9, str. 83.
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debelina pa znaša nekaj nad 10 m. Nad spodnjim lapornim horizontom sledi 100–200 m širok in
okoli 50 m debel pas breč. Breče so apnenčaste s sivim ali rdečkastim vezivom, pojavljajo pa se
tudi konglomeratne breče ter svetlo sivi zrnati apnenci (Germovšek, 1953). Nad brečami leži t. i.
zgornji laporni horizont, ki ga predstavljajo rdeči skrilavi laporni apnenci in apnenčevi laporovci.
V rdečem apnencu so bele kalcitne konkrecije, v rdečih lapornih apnencih pa so do nekaj
centimetrov velike konkrecije rdečega, rumenega in rjavega roženca, bogatega z železovim
oksidom. V manjšem obsegu se pojavljajo še rjavkasti, vijoličasti, zelenkasti in zlasti sivi
laporovci in apnenci (Dozet, 2001). Pravi sivi laporovci so zastopani samo pri Luži; v njih
prevladuje glinena komponenta, zato ne prepuščajo vode, kar dokazuje na njih stalno stoječa
voda (Germovšek, 1953).
Grintovec in Stari Breg19
Ostanki eocenskih laporovcev in peščenjakov (E) med Grintovcem in Starim bregom imajo flišni
značaj. Pas flišnih kamnin je dolg 3 km ter širok največ 400 m, povprečno le 300 m. Njegova
površina znaša torej okoli 1 km2. Debelina vseh laporovčevih in peščenjakovih plasti znaša okoli
100 m (Germovšek, 1953). Na obrobju so eocenski sedimenti v njihovi podlagi beli do sivi
rudistni apnenci (K22).
V flišnem pasu ležijo stratigrafsko najnižje rdeči laporni apnenci, ki pa jih je tu na površju zelo
malo: pojavljajo se le ob robu flišnega pasu, to je ob kontaktu s svetlimi rudistnimi apnenci. Te
plasti prehajajo v sive skrilave laporne apnence. Nad njimi ležijo svetlo rjavi in sivi mehki
laporovci. Višji horizont sestavljajo peščeni sljudni laporovci, ki ponekod že prehajajo v
peščenjake. Največji del površja zavzemajo laporni peščenjaki, ki so dokaj trdni, v njih pa prav
tako najdemo zrna sljude (sljude dokazujejo, da je bil sedimentacijski material prinesen od daleč).
Na območje med Grintovcem in Starim Bregom v stratigrafskem zaporedju ni breč, ki so prisotne
pri Rdečem Kamnu. Na tem območju pa je na dnu večjih jarkov zastopan tudi holocen, ki ga
sestavljajo bolj ali manj peščene ilovice in predstavlja preperelino laporovcev in peščenjakov
(Germovšek, 1953).
Območja zgornjekrednih oz. eocenskih klastičnih sedimentov so natančneje opisana, saj se
padavinska voda z območja teh plasti steka po površju (Novak, 1974), tu pa najdemo tudi več
naravnih vodnih virov (Prelesnik, 2007) – pojavlja se torej fluvialni relief. Ozemlje, kjer se
pojavljajo zgornjekredni klastični sedimenti, se močno odraža tudi po rodovitnosti tal. Nanj so
vezani travniki in njive, medtem ko na sosednjih apnenčevih tleh uspevajo v glavnem le gozdovi
(Germovšek, 1953).
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Glej karto 18 in skico 8, str. 76.
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3.3.5. Holocen
Na preučevanem območju se pojavljata dve območji holocenskih sedimentov, in sicer na
območju med Grintovcem in Starim Bregom ter na Koprivniku (Osnovna geološka karta SFRJ...,
1968; Osnovna geološka karta SFRJ..., 1983).
Med Grintovcem in Starim Bregom se holocenski sedimenti pojavljajo na dnu večjih jarkov20.
Na območju Koprivnika se nahaja terra rossa21 (ts) (Osnovna geološka karta SFRJ..., 1983) oz.
rdeče boksitne gline, ki pokrivajo površino približno 0,9 km2. Rdeče boksitne gline na
Koprivniku naj bi bile po sestavi zelo podobne kočevsko-ribniški ilovici (Dozet, 2008) in naj bi
nastale v pleistocenu in holocenu (Dozet, 1982).
Boksitna glina je z aluminijevimi minerali bogata glina, ki je ni mogoče izkoriščati za
pridobivanje glinice (Geološki terminološki slovar, 2006). Glavni sestavni delci boksitnih glin (in
hkrati kočevsko-ribniških ilovic) so kremenica (SiO2 – več kot 50 %), glinica (Al2O3 – več kot 20
%) in Fe2O3, v manjši meri pa se pojavljajo tudi CaO, MgO in nekatere druge sestavine (Dozet,
1982; Hrovat, 1953). Boksitne gline se lahko nahajajo v primarni legi, lahko pa so tudi
presedimentirane zaradi delovanja geomorfnih procesov22. Kočevsko-ribniška ilovica, del katere
so tudi rdeče boksitne gline, so posebno v spodnjem delu zelo podobne terra rossi (Dozet, 1982).
Da so rdeče obarvani sedimenti in rdeče prsti prešle obdobje tople tropske klime, odražajo
boksitni minerali (Zupan Hajna, 2007), ki sestavljajo pretežni del rdečih boksitnih glin na
območju Koprivnika. Boksiti namreč nastanejo pri preperevanju iz apnencev in dolomitov v
tropskem podnebju, kjer najprej nastane terra rossa, iz nje pa boksit (Vidrih, Mikuž, 1995). Te
sedimente so vodotoki v pleistocenu in holocenu verjetno presedimentirali (Dozet, 1982).
Po geološki karti list Črnomelj naj bi bila debelina rdečih boksitnih glin do 40 m (Tumač za list
Črnomelj, 1984). Pri izdelavi vrtine za oskrbo z vodo so ugotovili, da je debelina teh sedimentov,
ki so na Koprivniku pomešani z dolomitnim gruščem, do 5 m (Lapanje, 2008).
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Opis sedimentov v poglavju "Zgornjekredni in eocenski flišni sedimenti".
Terra rossa (tudi jerina, jerovica, kraška ilovica, rdeča ilovica rdeča prst itd.) naj bi po t. i. teoriji preostankov
nastala zaradi preperevanja apnencev in dolomitov – predstavljala naj bi torej njihov netopni ostanek (Hrovat, 1953).
Iz terra rosse v tropskem podnebju nastane boksit.
22
Lehmann (1933) navaja, da se t.i. terra rossa v Kočevskem višavju nahaja v sekundarni legi.
21
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4. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI
Na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori je v karbonatnih kamninah razvit kraški vodonosnik,
ki ima specifične značilnosti.
Za razvoj krasa in s tem tudi za kras specifičnega vodonosnika je pomembna poroznost kraških
kamnin. Poroznost ima v petrologiji dva pomena. Primarna ali prvotna poroznost se ustvari že pri
sedimentaciji kamnine in bistveno ne vpliva na vodoprepustnost kamnine. Drugotna oz.
sekundarna poroznost pa je posledica diageneze. V procesu diageneze v kamnini nastanejo
kanali, po katerih se lahko pretaka voda. Ti kanali nastajajo ob razširjenih geoloških strukturah –
lezikah23 in razpokah. Ob raztapljanju kamnine se začnejo kanali širiti in povezovati. Pretočno
povezane kanale, ki prevajajo vodo, označujemo tudi kot aktivno oz. terciarno poroznost (Gams,
2003; Ford, Williams, 2007).
V hidrogeološkem pogledu lahko kraški vodonosnik razdelimo na posamezne hidrografske cone.
Zgornji del se imenuje vadozna oz. neprežeta cona, ki se nahaja nad gladino piezometra24. Zanjo
je značilen navpičen odtok vode v globino. Pod vadozno cono se nahaja epifreatična oz. občasno
zalita cona, ki se nahaja na območju nihanja piezometra. Pod gladino piezometra pa se nahaja
freatična cona oziroma zasičena cona, ki je stalno zasičena z vodo.

4.1. Vpliv geoloških značilnosti na vodonosnik
Na gibanje podzemne vode znotraj kamnin vplivajo prepustnostne lastnosti geološke strukturne
zgradbe. Primer različnih hidrogeoloških lastnosti kamnin je npr. ponikanje površinskih
vodotokov na meji slabo prepustnih eocenskih laporovcev in peščenjakov in dobro prepustnih
krednih apnencev (npr. pri Starem Bregu). Razlike v prepustnostnih lastnostih nastanejo zaradi
različne litološke sestave kamnin (različno preperevanje in različen stil deformacije pri tektonskih
procesih in s tem povezanega razvoja prepustnosti) in tektonskih procesov.
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore je litološka sestava dokaj homogena, kar
pomeni, da je celotno območje sestavljeno iz ene vrste kamnin – karbonatnih kamnin. Za taka
območja je značilno, da je pretok vode v večini kontroliran z razpokami in prelomnimi conami
(Lapanje, 2000).

4.1.1. Vpliv litologije
Apnenec je sedimentna karbonatna kamnina, sestavljena pretežno iz minerala kalcita (CaCO3).
Nastaja v toplih plitvih morjih s strjevanjem apnenčevega mulja in apnenčevih ogrodij
organizmov. Dolomit pa je sedimentna karbonatna kamnina, ki poleg kalcita vsebuje več kot 50
% minerala dolomita (CaMg(CO3)2). Dolomit najpogosteje nastane iz apnenca z dolomitizacijo –
imenujemo ga t. i. poznodiagenetski dolomit. Glede na razmerje med kalcitom in dolomitom
klasificiramo karbonatne kamnine kot apnenec, dolomitizirani apnenec, apneniški dolomit in
dolomit (tabela 1) (Komac, 2006, povzeto po Zogović, 1966).
23
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Presledek ali stična ploskev med dvema skladoma sedimentne kamnine (Geografski terminološki slovar, 2005).
Gladina kraške vode.
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apnenec
dolomitizirani apnenec
apneniški dolomit
dolomit

Delež kalcita (%)
0–25
25–50
50–75
75–100

Delež dolomita (%)
75–100
50–75
25–50
0–25

Tabela 1: Klasifikacija karbonatnih kamnin glede na vsebnost minerala kalcita in dolomita.
Vir: Zogović, 1966.

Pri raztapljanju in razpadanju apnenca in dolomita obstajajo razlike v trdnosti, zrnatosti,
plastovitosti, prepokanosti, čistosti, vsebnosti magnezijevega karbonata itd. Vpliv kamnine se
izraža predvsem prek stopnje vodne prepustnosti (Gams, 2003). Poznodiagenetski dolomit v
procesu dolomitizacije zmanjša prostornino za 10–15 %, kar vpliva na trdnost kamnine in s tem
zmanjša zmožnost formiranja kraških kanalov, saj postane bolj krušljiv. Predvsem
poznodiagenetski dolomit je zato manj prepusten od apnenca.
Zaradi mehanske neodpornosti pri tektonski pretrtosti ali zaradi nepopolne dolomitizacije
apnenca prihaja do t. i. Zogovićevega efekta: počasneje topni delci (predvsem dolomita) zamašijo
pore oz. drobne kraške kanale v kamnini in s tem zaustavijo nadaljnje zakrasevanje. Dolomit tako
lahko deluje kot kraška (netopni delci ne presegajo velikosti začetnih vodnih poti), zaradi
Zogovićevega efekta pa tudi kot nekraška kamnina.
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore obstajata dva karbonatna vodonosnika
(Lapanje, 2000) (karta 5).
Na jugovzhodu Kočevskega Roga je na območju Mirne gore na dolomitnem površju razvit
razpoklinski vodonosnik25. Dolomitni vodonosnik je vodonosnik z razpoklinsko poroznostjo, v
katerem razpoke in lezike določajo prepustnostne lastnosti vodonosnika. Sekundarna poroznost je
posledica tektonskih dejavnosti. Zaradi tega so neporušeni dolomiti manj prepustni (votlikavost
je manjša) in so glede na apnenec relativni izolator. Glede na prevodnost so različni dolomiti
različno prevodni, saj le-ta ni odvisna le od deleža magnezijevega karbonata (citrirano v: Durini,
2006). Nekateri dolomiti imajo tako majhno vodno prepustnost, da votline zapolnijo že srednje
močne padavine, visoke vode pa se morajo pretakati površinsko. Globinska vodna pasovitost je v
triasnih dolomitih neizrazita, v dolomitih pa obstajajo le lokalni, manj izdatni viseči vodonosniki
(kot npr. na Ponikvah). Lapanje (2000) pravi, da imajo dolomiti nepopolno razvito kraško
conalnost. Prepustnost in hidrografska conalnost se v dolomitih razne stopnje dolomitizacije
krajevno hitro spreminja. Debelina nenasičene cone je velika (Lapanje, 2006). Dolomiti na
preučevanem območju so predvsem jurske starosti, nekaj je tudi zgornjetriasnih dolomitov.
Nahajajo se predvsem na območju Mirne gore (južni del Kočevskega Roga), najdemo pa jih tudi
na širšem območju Koprivniškega podolja. Zgornjetriasni dolomiti so razviti na manjšem
območju vzhodno od Mirne gore (Kočevski Rog) ter pri Lazah pri Oneku (Kočevska Mala gora).

25

V dolomitih je razpoklinska poroznost podrejena kraško-razpoklinski.
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V apnencih pa je razvit vodonosnik s kraško
poroznostjo. Tak vodonosnik je količinsko
izdatnejši od dolomitnih z razpoklinsko
poroznostjo. Za apnence je značilen hiter
odtok padavinske vode – po odprtih kanalih
kraških vodonosnikov se namreč voda
pretaka veliko hitreje kakor v vodonosnikih z
razpoklinsko poroznostjo. V apnenčevem
vodonosniku je prenikanje podzemne vode
vertikalno (citrirano v: Durini, 2006). Vsa
močila in občasni izviri na apnencih so le
prelivni ujeti izviri z močno izraženo
tendenco vertikalnega precejanja (Lapanje,
2000). Apnenci na Kočevskem Rogu in
Kočevski Mali gori so predvsem kredne in
deloma jurske starosti, najdemo pa jih na
severnem in osrednjem delu preučevanega
območja.

Karta 5: Tip vodonosnika.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Različno pretakanje v krasu se odraža tudi na
površju – v dolomitu prevladujejo suhe
doline, v apnencu pa vrtače, brezna in jame
(Gams, 2003).
Zaradi hitrega spreminjanja geološke sestave na nekaterih območjih Kočevskega Roga in
Kočevske Male gore se votlikavost oz. zakraselost kamnin spreminja na kratke razdalje.

Skica 4: Shemi vodnega pretakanja v apnencu in dolomitu.
Vir: Gams, 2003.
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4.1.2. Vpliv geološke strukture
Zaradi dokaj homogene litološke sestave Kočevskega Roga in Kočevske Male gore lahko
predvidevamo, da je pretok vode v glavnem kontroliran z razpokami in prelomnimi conami
(Lapanje, 2000). Sama litološka sestava apnenca in dolomita bi namreč težko odločilno vplivala
na različno pretakanje voda. Pretok podzemne vode skozi preučevano ozemlje torej v nadzirajo
predvsem prelomi, natančneje notranja zgradba prelomnih con, ki vpliva na porazdelitev
prepustnostnih lastnosti kamnin (Lapanje, 2000).
Prelom je razpoka, ki je nastala zaradi premika kamnin (Geološki terminološki slovar, 2006).
Prelom je v karbonatnih kamninah redko posamezna ploskev; navadno se pojavlja v obliki
vzporednih do prepletajočih prelomnih ploskev, vzdolž katerih je premik različno velik. Kamnina
je ob prelomnih ploskvah ponavadi intenzivno zdrobljena. Območje, ki ga omejuje niz prelomnih
ploskev, imenujemo prelomna cona. Fizikalne lastnosti prelomnih con se zelo razlikujejo od
fizikalnih lastnosti matične kamnine, saj so strukturno heterogene in anizotropne (Lapanje, 2000).
S strukturnimi elementi prelomnih con sta se natančneje ukvarjala Placer (1982) in Čar (1982).
Placerjeva klasifikacija prelomnih con je genetska, Čarjeva pa opisna. Za hidrogeološke potrebe
je Čarjeva klasifikacija uporabnejša (Lapanje, 2000). Predlagane enote ne sovpadajo popolnoma
(skica 5).

Skica 5: Shematski presek preko prelomne cone.
Vir: Čar, 1982, Placer, 1982.

Po Placerju (1982) je prelomna cona sestavljena iz notranje prelomne cone in zunanje prelomne
cone. Notranjo prelomno cono, v kateri se je izvršil večji del premika ob prelomu, sestavljajo
prelomne kamnine. Prelomne kamnine so nastale z drobljenjem kamnine na obeh krilih preloma.
Notranja prelomna cona je navzven omejena z ostrimi mejnimi (zunanjimi) prelomnimi
ploskvami, ki jo ločujejo od zunanje prelomne cone. Zunanja prelomna cona je ovojnica
nepoškodovane, porušene kamnine, ki obdaja notranjo prelomno cono in v kateri stopnja
porušenosti narašča s približevanjem prelomu. Navzven zunanja prelomna cona postopoma
prehaja v nepoškodovano kamnino, kar se odraža s hitrim zmanjšanjem intenzitete razpokanosti.
Na nepoškodovano kamnino prelamljanje ne vpliva, pač pa je lahko ta blok kamnine vseeno
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razpokan zaradi relaksacijskih (tenzijskih) razpok. Meje med zunanjo prelomno cono in
nepoškodovano kamnino ni mogoče določiti brez detajlnih raziskav (Lapanje, 2000).
Čar (1982) je uvedel členitev tektonskih con po stopnji pretrtosti na zdrobljeno, porušeno in
razpoklinsko cono. Te cone prehajajo vzdolžno in prečno ena v drugo. Zdrobljena cona je celoten
kompleks močno pretrtih kamnin. Ločimo lahko notranjo in zunanjo zdrobljeno cono.
Kataklasične kamnine26, značilne za to cono so tektonska glina, milonitna moka, milonitni zdrob
in tektonska breča. Porušena cona se največkrat nahaja med dvema prelomoma ter v nekaj
metrskih pasovih na zunanji strani zunanje zdrobljene cone. Za porušeno cono je značilen gost
sistem kaotično razporejenih krajših ali daljših prelomnih ploskev. Notranja struktura odlomkov
in blokov običajno ni pretrta in se na tak način dobro loči od delcev, ki sestavljajo tektonsko
brečo. Ta cona je ponavadi močno kalcirizirana, debelina prsti pa je velika. Razpoklinska cona
predstavlja do več sto metrov širok bolj ali manj gost usmerjen sistem razpok. Premiki ob
razpoklinski coni so praviloma neznatni (Čar, 1982).

Fotografija 1: Tektonsko pretrt dolomit (tektonska breča).
Avtor: P. Gostinčar, maj 2008.

Hidrogeološke lastnosti prelomnih con
Vsaka prelomna cona (po Čarju) ima svojo hidrogeološko vlogo.
Pretrte kamnine v zdrobljeni coni delujejo kot hidrološke bariere za tok prečno na prelom. Prav to
je namreč razlog, zaradi katerega so v glavnem vse reke usmerjene v smeri prelomov (npr. Rinža,
Divji potok). Tektonska apnena breča, ki nastaja v tej coni, je korozijsko in erozijsko običajno
odpornejša od obdajajočih kamnin in zato morfološko izstopa iz neposredne okolice. Porušena
cona ob prelomih ima največjo prepustnost, zato zbira podzemno vodo iz razpoklinske cone in jo
usmerja vzdolž smeri prelomne cone. Pomembno komunikacijsko vlogo imajo porušene cone v
dolomitih. Razpoklinska cona, ki se nadaljuje tudi v od preloma nevplivano kamnino, deluje kot
akumulator podzemne vode – je torej najpomembnejša hidrološka prevodnica. Voda zapolnjuje
razpoke in pore v kamnini. Ker razpoklinska cona obsega največji del ozemlja, je v njej
akumulirano največ vode (Čar, 1982).

26

Kataklastična kamnina je drobnobrečasta kamnina, nastala po tektonskih procesih in prelomih (Geološki
terminološki slovar, 2006).
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Kot je bilo že omenjeno, je prepustnost prelomnih con odvisna tako od stopnje pretrtosti kot od
litološke sestave matične kamnine. V spodnji tabeli so predstavljene prepustnostne lastnosti
kamnin, ki so zastopane na preučevanem ozemlju. Tektonsko nepoškodovana kamnina je v vseh
treh kategorijah neprepustna do slabo prepustna (Lapanje, 2000).
Stopnja pretrtosti
zdrobljena cona
porušena cona
razpoklinska cona

Apnenec
neprepustna do zelo slabo
prepustna
(cementacija
prelomnih kamnin)
zelo dobro prepustna
dobro do zelo dobro
prepustna
(kraško
pospešena prepustnost)

Dolomit
neprepustna do zelo slabo
prepustna
(cementacija
prelomnih kamnin)
zelo dobro do dobro
prepustna
dobro prepustna

Klastične kamnine
neprepustna do zelo slabo
prepustna (z glino bogate
prelomne kamnine)
zelo slabo prepustna do
slabo prepustna
zelo slabo do slabo
prepustna (prepustnost je
povišana v kalkarenitih)

Tabela 2: Prepustnostne lastnosti kamnin glede na prelomne cone.
Vir: Lapanje, 2000.

Dejanske odnose med razvitostjo posameznih strukturnih elementov prelomne cone pogojujejo
številni dejavniki, med katerimi so glavni: litološka oz. mineraloška sestava kamnin ob prelomu,
velikost premika ob prelomu, prisotnost vode v prelomni coni in globina prelomne cone
(Lapanje, 2000).
Mehanske lastnosti kamnine, ki med prelamljanjem vplivajo na velikost porušitve, so odvisne od
njene sestave. V mehansko trdnejših kamninah (npr. apnenec) v strižnih prelomih nastajajo ozke,
s prelomnim gruščem zapolnjene prelomne cone. Grušč se pogosto cementira in tako nastane
tektonska breča (fotografija 1). V mehkejših in mehansko krhkejših kamninah, pa tudi pri
intenzivnejših premikih v odpornejših kamninah nastane prelomni zdrob, ki se cementira v
prelomni zdrobovec. Dolomit je mehansko slabo odporen na strižne deformacije in se drobi, zato
se tvorijo široke prelomne cone (Lapanje, 2000).
V primerih, ko prelamljanje pripelje v stik mehansko trdnejšo in mehansko mehkejšo kamnino, se
glavna prelomna deformacija izvrši v deformacijsko dovzetnešji, mehansko manj odporni
kamnini. Širina porušene cone v dolomitu je večja kakor v apnencu (Lapanje, 2000).

4.2. Oznaka vodonosnika
Hidrološki tip krasa, ki se pojavlja na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori, je t. i. globoki
kras (Novak, 1974), ki je značilen za visoke kraške planote. Globoki kras delimo na pretočni in
raztočni. Za pretočni kras je značilno, da se tam podzemno pretaka alohtona voda, ki prihaja z
neprepustnih ozemelj v sosedstvu, za raztočni kras pa je značilen vnos alohtone padavinske vode.
Le-ta ponika v kraško podzemlje in odteka v različne smeri proti kraškim izvirom na obrobju
(Kranjc, 1977a).
Območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore ima značilnosti tako pretočnega kot tudi
raztočnega krasa, zato ga najbolje označimo kot "globoki pretočno-raztočni kras". Alohtona voda,
ki priteka na vzhodno obrobje Kočevskega polja, ponikne na območju Kočevske Male gore
(ponikanje vode v Željnskih jamah, pri Klinji vasi ter v Kačjem potoku). Podzemno se pretaka v
smeri proti Krki, na površju pa se pojavi v izvirih na vzhodni strani Kočevskega Roga (izviri
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Radeščice, Obrha, Tominčevega studenca, ...). Avtohtona voda, ki jo je zaradi velike količine
padavin precej, prav tako ponikne in se ponovno pojavi v izvirih na robu Kočevskega Roga.

4.3. Podzemno pretakanje vode
V kraškem vodonosniku se vode pretakajo večinoma podzemno, zato je določevanje razvodnic
težje kot v fluvialnem geomorfnem sistemu.
Kraški vodonosniki so redko tako obloženi z neprepustnimi kamninami ali izolatorji, da se iz njih
prelivajo vode na površje le na enem mestu. V orogenih predelih z zapleteno geološko zgradbo so
kraški vodonosniki različno razporejeni (Habič, Kogovšek, 1992) – razvodnice tako niso
enostavne črte, ampak širša območja ali cone, iz katerih se lahko hkrati odcejajo vode v več
smeri, podzemeljska kraška razvodja pa se lahko glede na hidrološke razmere tudi spreminjajo
(Habič, 1989). Hidrogeoloških razmer ni mogoče opredeliti le z znanjem o geološki zgradbi, pač
pa si je treba pomagati z različnimi metodami (Habič, Kogovšek, 1992).
Ugotavljanje podzemeljskih vodnih zvez (in s tem posredno tudi razvodnic) je del sledilne
hidrologije, ki po naravnih lastnostih površinskih in podzemeljskih voda na krasu ter z uporabo
umetnih sledil spoznava zveze med ponikalnicami in izviri, način in hitrost pretakanja
podzemeljskih voda, spreminjanje njihovih lastnosti, območja in način napajanja posameznih
izvirov, količine in čas zadrževanja vode v podzemlju in podobno. Sledenja prikazujejo približne
razmere v kraškem vodonosniku, saj se značaj vodonosnika delno kaže v hitrosti odzivanja na
spremembe količine vode (Gams, 2003). V Sloveniji imamo bogato tradicijo pri ugotavljanju
vodnih zvez z umetnimi sledili. Kraško vodno bogastvo postaja namreč vse dragocenejše, saj
kraški vodonosniki zagotavljajo kar polovico vseh zalog pitne vode v Sloveniji (Brečko Grubar,
Plut, 2002); ti pa so, kakor drugi vodni viri, vedno bolj ogroženi in onesnaženi (Habič, 1989).
Sledila, ki jih uporabljajo pri sodobnih sledilnih metodah, so bodisi naravna bodisi umetna.
Najpogosteje se uporabljajo fluorescentna barvila (npr. rodamin, uranin, eozin), soli raznih kovin,
razni izotopi, redki elementi, trosi, bakterije in bakteriofagi oziroma virusi (Habič, 1989; White,
1988).
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore so bili z namenom preverjanja zvez v
zaledju pomembnejših vodnih virov za zagotavljanje pitne vode za Belo krajino izvedeni številni
sledilni poskusi. Natančneje sta bila obravnavana dva vodna vira, in sicer Dobličica in Krupa.
Sledilni poskusi so bili nujen postopek v teh raziskavah, saj na tem območju ni globljih jam, ki bi
segale do epifreatične cone in bi nam nakazovale lego pretočnih koridorjev podzemeljskih voda
na tem območju (Habič, 1988). Krajši odseki aktivnih ponornih jam na Kočevskem Rogu in
Kočevski Mali gori so značilni le za ožja ponorna območja in ne omogočajo jamarskih pogledov
globlje v ozemlje (Habič et al., 1990).
V tabeli 3 so naštete ugotovljene podzemeljske zveze, ki so jih določili s sledilnimi poskusi, sledi
pa podroben opis sledenj.
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Ponikalnica
Koprivnik
Rinža
Kačji potok
požiralnik v Jamah
potok pri Knežji Lipi
odlagališče Mozelj

Željnski potok
Vodna jama pri Klinji vasi
Ponikve
Miklarjev zdenec
Topličice

Zanesljivo dokazana vodna
zveza
Dolski potok
Bilpa
Jama v Šahnu
Radeščica
Obrh
Šumetac
Šumetac
Bilpa
Šumetac
Dolski potok
Radeščica
Obrh
Radeščica
Tominčev studenec
Radeščica
Ušprunk
Krupa
Dobličica
Jelševnik

Nezanesljivo
vodna zveza

dokazana

Obrh
Obrh

Krupa

Tabela 3: Pregled s sledenjem ugotovljenih vodnih zvez.
Vir: Habič et al., 1990; Novak, 1990; Habič, Kogovšek, 1992, Novak, Rogelj, 1993; Končno poročilo o rezultatih
sledenja..., 2007.

Sledenje ponikalnice na Koprivniku
V Koprivniškem podolju se nahaja kraška kotanja Koprivnik. S strmega severovzhodnega in
vzhodnega dolomitnega obrobja pritekajo površinski vodni tokovi, ki poniknejo v dnu kotanje v
več požiralnikih.
Leta 1988 so v okviru kombiniranega sledilnega poskusa, s katerim so želeli določiti kraško
zaledje Dobličice, v skrajni južni požiralnik vlili sledilo rodamin. Sledilo se je pojavilo le v
Dolskem potoku.
Na podlagi hidrogeoloških razmer in rezultatov sledenja v Koprivniku sklepajo, da celotno
območje Koprivniškega podolja in Poljanske gore odteka v Dolski potok. Sklenjen barvni
nakazuje tudi razvito vodno žilo iz Koprivnika proti Kolpi (Habič et al., 1990).
Sledenje Rinže
Rinža je reka, ki teče preko Kočevskega polja. Ima okoli 23 požiralnikov – nekatera požirajo le
visoko vodo, druga pa ležijo ob strugi in so stalno delno ali v celoti zalita. Ob visokih vodah se
podaljša tok Rinže proti Mozlju, ob nizkih vodah pa izgine že v Kočevju.
Sledilni poskus so na Rinži izvajali leta 1954, ko so dokazali njeno povezavo z Dolskim
potokom, Dobličico, Radeščico, Obrhom, Crkavnikom, Tominčevim studencem in Šico, a so bili
rezultati sledenja nezanesljivi.
Zaradi prej omenjenih nejasnosti so ponovno barvanje Rinže izvedli leta 1956. Dokazali so njeno
zvezo z Jamo v Šahnu27 in izvirom Bilpa. Visoka voda Rinže ozemlje Šahna napolni in se tam
tudi zadržuje. Ob visoki vodi je možno tudi prelivanje proti Radeščici (Novak, Rogelj, 1993).
27

Vzhodni, višji in zakrasel del Kočevskega polja.
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Leta 1988 so v okviru kombiniranega sledilnega poskusa, s katerim so želeli določiti kraško
zaledje Dobličice, v požiralnik 600 metrov južno od naselja Livold vlili sledilo uranin. Sledilo se
je pojavilo v izviru Bilpa. (Habič et al., 1990).
Sledenje Kačjega potoka
Med Mozljem in Knežjo Lipo se nahaja Šibje – 6 km dolg pas fluvialnega reliefa, s katerega
odteka voda v 28 ločenih ponikalnic na severno in južno stran grebena. Hrbet je zgrajen iz
neprepustnih permskih klastitov, glinovcev s peščenjaki in dolomiti. Po predhodnih preučitvah
(Šušteršič, 1987, citirano v Habič et al., 1990) naj bi te plasti predstavljale hidrogeološko zaporo
in usmerjale odtekanje proti Krki na eni ter proti Kolpi na drugi strani.
Leta 1988 so se v okviru kombiniranega sledilnega poskusa, s katerim so želeli določiti kraško
zaledje Dobličice, odločili za barvanje potoka, ki ponika južno od vasi Kačji Potok (severno
obrobje Šibja). Sledili so s pomočjo fagov. Fagi so se pojavili v izvirih Radeščice in Obrha
(Habič et al., 1990).
Sledenje požiralnika v Jamah (Jazbina)
Na južnem obrobju Šibja28 so prav tako izvajali nekaj sledilnih poskusov, saj naj bi zaradi
domnevne hidrološke zapore, ki ga predstavlja Šibje, vode z južne strani odtekale proti Kolpi.
Med Rajndolom in Knežjo Lipo je na območju Jam nekaj manjših požiralnikov, kjer ponikajo
vode, ki v krajših potokih pritekajo s severa. Leta 1990 so v okviru raziskav za izboljšanje oskrbe
z vodo želeli preveriti hidrografsko zaledje izvira Šumetac. V potok s pretokom 1,5 l/s so vlili
sledilo uranin. Sledilni poskus je pokazal povezavo z izvirom Šumetac (Novak, Rogelj, 1993).
Sledenje potoka pri Knežji Lipi
V okviru raziskav, s katerimi so želeli preveriti hidrografsko zaledje izvira Šumetac, so poleg
požiralnika v Jamah sledili tudi na ponoru potoka nekoliko vzhodneje, v bližini Knežje Lipe (tudi
ta se nahaja na južnem robu Šibja).
Leta 1991 so s sledilom rodamin obarvali potok, barva pa se je v dobrih treh dneh v močni
koncentraciji pojavila prav tako v Šumetacu.
Sledenje na odlagališču Mozelj
Zahodno od Šibja se na krednih apnencih apnencih nahaja odlagališče komunalnih odpadkov
Mozelj. Odlagališče leži v širši coni razvodnice med Kolpo in Krko. Z namenom, da bi ugotovili,
kam in kako hitro odteka padavinska voda z območja odlagališča, so leta 2006 izvedli sledilni
poskus.
V bližini odlagališča so izbrali dve točki injiciranja in uporabili dve različni fluorescenčni sledili
uranin in eozin. Glavna smer podzemnega odtekanja z območja odlagališča je proti izviru Bilpa.
Poleg glavne smeri podzemnega odtekanja so malenkostna povečanja koncentracij sledil zaznali
še v Šumetacu, Dolskem potoku ter v izvirih Radeščice in Obrha. Gre za stranske smeri
podzemnega pretakanja, kjer so sledilo našli v veliko manjših količinah ter z daljšo zakasnitvijo
(Končno poročilo o rezultatih sledenja..., 2007).
Sledenje Željnskega potoka
Na vzhodnem obrobju Kočevskega polja je v plitvem krasu med Klinjo vasjo in Željnami več
manjših ponikalnic, kamor se stekajo vode z vzhodnega območja neprepustnih terciarnih plasti
pri Kočevju. Tu se nahajata dve ponorni območji: severozahodno območje treh Vodnih jam pri
28

Glej opis pri “Sledenje Kačjega potoka”.
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Klinji vasi in območje, ki je povezano s spletom Željnskih jam. Željnske jame predstavlja več
ločenih delov, ki so hidrološko med seboj povezani. Jugovzhodno od Željnskih jam je območje
plitvega kontaktnega krasa brez izrazitih ponikalnic. Vode se verjetno podzemeljsko stekajo v
Željnski potok.
Že dolgo pred izvedbo sledilnih poskusov s sledili je bilo znano dejstvo, da voda iz Željnskih jam
v strnjenem toku priteka v Radeščico. V Željnski potok so se namreč izlivali premogovni delci iz
kočevskega premogovnika, ki so jih sledili v izviru Radeščice. Narejena je bila mikroskopskopetrografska analiza trdnih delcev v vodi izvira Radeščice, pri čemer so dokazali njihov izvor. To
je bil zadosten dokaz za hidrografsko zvezo Željnske jame – Podturn (Čadež, 1962).
Leta 1988 so v okviru kombiniranega sledilnega poskusa, s katerim so želeli določiti kraško
zaledje Dobličice, v zadnji udornici pri Željnah (pri t. i. Remihovem mlinu) vlili sledilo eozin.
Dokazali so povezavo Željnskega potoka z Radeščico (Habič et al., 1990).
Pričakovali so tudi, da se bo pojavilo sledilo tudi v izviru Obrha, ki je le 1 km oddaljen od
Radeščice, v Obrhu pa so se pojavili tudi fagi iz Kačjega potoka. Odsotnost eozina v Obrhu si je
mogoče razlagati z veliko razredčenostjo, ki je pomenila mejo določljivosti (Habič et al., 1990;
Novak, 1991). V Obrhu so našli tudi redka zrna premoga, kar tudi morda nakazuje na šibko
vodno zvezo, ki pa niti s sledilnim poskusom ni bila zanesljivo dokazana.
Sledenje v Vodni jami pri Klinji vasi
Vodna jama pri Klinji vasi je eno izmed dveh ponornih območij na vzhodnem robu Kočevskega
polja, kamor se stekajo vode z vzhodnega območja neprepustnih terciarnih plasti pri Kočevju.
Objekt je znan po tem, da vanj odteka neprečiščena gnojnica iz bližnje prašičje farme. Vodna
jama je člen v sistemu plitvo pod površjem potekajočih potokov na severnem robu kočevske
premogovne kadunje. Podzemeljski tokovi od tam hitro padejo globoko v globlje cone roškega
masiva.
Sledilni poskus, pri katerem so uporabili sledilo uranin, je pokazal povezavo s Tominčevim
studencem ter Radeščico, možen, vendar nezanesljiv pa je pojav barve v Obrhu (Novak, 1990).
Sledenje Ponikev
Kraška kotanja Ponikve leži na prehodu Kočevskega Roga v Poljansko goro – na območju, ki ga
imenujemo Mirna gora. Lega Ponikev je pomembna v hidrološkem pogledu, saj so tu pričakovali
razvodje med Dobličico in Radeščico. Ponikve so kotanja, zasuta z dolomitnim gruščem in
ilovico, ki ju je voda odložila z obrobnih strmih pobočij na severni, južni in vzhodni strani
kotanje. Vode, ki se izcejajo iz jurskega dolomitnega obrobja, ponikajo v več ločenih požiralnikih
ali pa se izgubljajo kar v naplavini.
V enega izmed ponorov so leta 1989 v okviru kombiniranega sledilnega poskusa, s katerim so
želeli določiti kraško zaledje Dobličice, vlili sledilo uranin.
Sledilni poskus je pokazal povezave z izvirom Ušprunk pri Kočevskih Poljanah. Dokazali so tudi
povezavo s Krupo.
Vode iz območja Mirne gore se torej raztekajo v Radeščico in Krupo (Habič et al., 1990).
Sledenje Miklarjevega zdenca
Na južnem robu preučevanega območja, v bližini opuščene kmetije Miklarji (cesta Koprivnik–
Dobliče) se v dnu vrtače nahaja manjši stalni izvir Miklarjev zdenec.
Leta 1989 so v okviru kombiniranega sledilnega poskusa, s katerim so želeli določiti kraško
zaledje Dobličice, v izvir vlili sledilo rodamin.
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Dokazali so povezavo z izviri Dobličice. Sledilo se je pojavilo tudi v Krupi, vendar so bile
koncentracije skoraj na meji določljivosti in tako zveza ni bila zanesljivo dokazana. Obstaja
namreč možnost, da se iz zaledja Dobličice del globinskih kraških voda usmerja proti Krupi
(Habič et al., 1990).
Sledenje vode v Topličicah
Nekdanje kočevarsko naselje Topličice se nahaja v suhi dolini, ki se vleče od Suhe Luže preko
Sredgore, Topličic, Brenzberga, Lahinje do Podražja, kjer se prevesi proti Beli krajini.
V okviru sledenja voda v kraškem zaledju Krupe so v požiralnik v Topličicah vlili sledilo uranin.
Sledilni poskus je dokazal povezanost z izviri Jelševnika (Habič, Kogovšek, 1992).
Sledenja ponikalnic so skušala opredeliti potek razvodnic med porečij naših večjih rek in med
zaledji posameznih izvirov, ki so že zajeti v oskrbo z vodo ali pa so za ta namen primerni
(Novak, 1990).
Večji del Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se drenira v povodje Krke, zahodni in južni
del preučevanega območja (vključno s Poljansko goro) pa pripada porečju Kolpe. Razvodje med
Krko in Kolpo po vsej verjetnosti poteka po nizkem podolju od Kočevja proti Mozlju. Raztekanje
voda iz Ponikev nakazuje na široko bifurkacijsko kraško cono med Radeščico in Krupo.
Posebna hidrološka pregrada v podlagi Kočevske Male gore pa je na območju Šibja, ki ga gradijo
paleozojske kamnine. Šibje predstavlja površinsko razvodnico, kar je na tem območju že redkost.
Ta blok paleozojskih kamnin je ukleščen med karbonatne mezozojske kamnine (Novak, Rogelj,
1993). Vode, ki ponikajo severno od Šibja, se stekajo proti Krki, vodotoki na južni strani pa se
stekajo proti Kolpi.
Kljub številnim sledilnim poskusom še vedno obstajajo odprta vprašanja o usmerjenosti nekaterih
vodnih tokov. Zanimivo bi bilo na primer pojasniti, zakaj odteka Kačji potok v Radeščico,
Koprivniški potok pa v Dolskega in ne v Dobličico (Habič et al., 1990).
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Karta 6: Podzemne vodne zveze.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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4.4. Površinska vodna mreža
Visoka lega in geološka zgradba ozemlja pogojujeta slabo razvitost površinske hidrološke mreže
(Lapanje, 2000) (karta 7).

Karta 7: Površinska rečna mreža.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori ni stalnih vodotokov, kar pomeni, da je število
vodnih tokov manjše kot na Dinarskem krasu, kjer je povprečje 0,05 vodotokov/km2 (Gams,
2003). Pojavljajo se le občasni vodotoki, vendar je tudi gostota le-teh izredno majhna. Gostota
občasnih vodotokov na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori znaša 6,13 m/km2 oz. 0,006
občasnih vodotokov/km2 (TK 25.000, GURS).
Pojavljata se dve območji z občasnim vodnim tokom, in sicer na območju Svetlega Potoka in
Riglja29.
Območje neprepustnih kamnin, na katerih se je razvil fluvialni relief, je na območju nekdanjih
kočevarskih naselij Grintovec, Rigelj in Stari Breg (Lehmann, 1933). Gre za erozijski ostanek
nekdaj večjega območja flišnih plasti, debelina katerih danes znaša okoli 100 m (Germovšek,
1953). Pas fluvialnega reliefa je dolg približno 2,7 km in širok največ 340 metrov. S tega
območja se večinoma proti severu v kras stekajo številni manjši vodotoki. Največji potok je
označen tudi na topografski karti v merilu 1:25.000.
Drugo območje, kjer se pojavlja vodni tok, je območje Svetlega Potoka, kjer se je na jurskih
dolomitih izoblikoval približno 1 km dolg vodni tok.
29

Območje imenujemo "Rigelj", saj se pojavlja na območju opuščenega kočevarskega naselja Rigelj.
39

Poleg zgoraj opisanih območij pa je na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore tudi
nekaj manjših izvirov, ki izvirajo predvsem iz dolomitnih vložkov med povsem zakraselimi
apnenci (Habič et al., 1990). Običajno so vezani na dreniranje prelomnih con, saj si voda vedno
poišče najlažjo pot – pot z najmanj odpora. V primeru izvira je bil upor pri pretakanju vode v
globino prevelik, zato si je voda izbrala lažjo pot in si našla pot na površje (Lapanje, 2000). Izviri
in krajši občasni vodotoki se nahajajo tudi v kraških kotanjah – npr. Ponikve, Resa, Travnik,
Ribnik, Golobinjek, Koprivnik, Nemška Loka itd. Običajno se tudi ti vodni viri pojavljajo na
dolomitih.
Na preučevanem območju se pojavljajo številni drugi vodni objekti, kot so npr. vodnjaki,
vodohrani, zajetja itd., ki nakazujejo na prisotnost vodnih virov (karta 8). Prelesnik (2007) je v
okviru sistematičnega popisovanja vodnih virov na Kočevskem popisal tudi vodne vire na
Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori (tabela 4).
Tip vodnega
vira
Število

Izvir
38

Potok
1

Zajetje30
36

Vaško
zajetje31
42

Vodovod
6

Luža32
7

Beč33
23

Tabela 4: Popisani vodni viri na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore.
Vir: Prelesnik, 2007.

Na preučevanem območju je naštel 153 vodnih virov. Ker pa je v okviru svoje študije popisoval
tako naravne vire kot tudi objekte, v katerih so ljudje zbirali padavinsko vodo, moramo, če
želimo izvedeti informacijo o pojavnosti naravnih vodnih virov, le-te izločiti. Tako se na
območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore nahaja 117 naravnih vodnih virov34
(Prelesnik, 2007).
Z vidika poselitve preučevanega območja so bili izviri zelo pomembni – nekoč so bili pomemben
vir pitne vode, saj so oskrbovali manjše kočevarske zaselke sredi gozdnate planote (Habič et al.,
1990). Prelesnik (2007) je dokazal, da je imela večina naselij na Kočevskem v naselju ali v
njegovi bližnji okolici (ne več kot kilometer daleč) naravni vodni vir ("štirne" oz. vodnjaki, v
katerih so zbirali padavinsko vodo, so bile sicer glavni vir pitne vode, saj je večina vodnih virov
presahnila). Območja, na katerih so bili prisotni vodni viri, hkrati pa tudi površine, primerne za
obdelavo (večinoma v kraških kotanjah), so predstavljala kulturne oaze sredi gozda. V nekaterih
naseljih so imeli zgrajene celo žage (Ribnik) in mline ter lokalni vodovodni sistem (Koprivnik,
Planina) (Prelesnik, 2007).
Na prisotnost vodnih virov opozarjajo tudi ledinska imena, npr. Ponikve, Svetli Potok
(Lichtenbach), Taubenbrunn35, Scherenbrunn36, Luža ter površinske reliefne oblike.
30

Zajetje vode iz izvira z obzidavo, ki služi zadrževanju vode (Prelesnik, 2007).
Večje zajetje vode iz izvira, ki je služilo vsem v vasi (Prelesnik, 2007).
32
Kal (Prelesnik, 2007).
33
Vodna jama, obzidana ali obdana z lesom, ki zbira vodo s terena (Prelesnik, 2007).
34
Upoštevali smo kategorije "izvir", "potok", "zajetje" in "vaško zajetje". Kategoriji "zajetje" in "vaško zajetje"
spadata med naravne vodne vire, saj so tamkajšnji prebivalci v zajetjih zajemali vodo iz izvirov.
35
Kočevarsko ime za naselje Golobinjek; beseda "Brunnen" v nemščini pomeni vodnjak oz. studenec.
36
Kočevarsko ime za naselje Travnik; beseda "Brunnen" v nemščini pomeni vodnjak oz. studenec.
31

40

Karta 8: Vodni objekti.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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5. POVRŠINSKE RELIEFNE OBLIKE
Za nastanek krasa in oblikovanje kraškega površja je odločilen kraški proces oz. 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). Tako je na čistem krasu fluvialno preoblikovanje izključeno, na manj
čistih in slabo prepustnih karbonatnih kamninah pa se kraško in fluvialno preoblikovanje
dopolnjujeta (Habič, 1984). Pri prevladujočem kraškem oblikotvornem procesu prihajajo
litološke in strukturne razlike posebej do veljave, fluvialni proces pa jih zabriše. Pri tem nastajajo
različne reliefne oblike – od povsem kraških, do prehodnih, ki so značilne za netopne in
neprepustne kamnine ter nekraško oblikovana površja. Kraško površje je torej morfološko zelo
pestro in sestavljeno iz pravih kraških, pa tudi drugače nastalih reliefnih oblik (Habič, 1986).
V reliefu se dobro odražajo raznovrstni strukturni vplivi, od drobnih litoloških razlik do različne
stopnje pretrtosti, nagubanosti in tektonske premaknjenosti kamnin (Habič, 1986). Tako so
dolomiti v drobnem podvrženi nekoliko drugačnemu površinskemu mehanskemu razpadanju kot
apnenci, kar se pozna v oblikovanosti površja (Habič et al., 1990) – pokritost terena je na
dolomitu veliko večja (Čar, 1986). Vpliv na oblikovanje površja imajo tudi druge
naravnogeografske značilnosti, kot npr. klimatske, pedološke, vegetacijske značilnosti itd. Za
razumevanje oblikovanosti površja je potrebno tudi poznavanje paleogeografskega razvoja
območja (Radinja, 1972), saj so bili oblikotvorni procesi npr. v terciarju (topla tropska klima)
povsem drugačni kot v pleistocenu.

Karta 9: Površinske reliefne oblike obeh tipov reliefa: kraškega in fluvialno-denudacijskega.
Vir: Geopedia, digitalni model reliefa, 2008.

42

Na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori obstajata dva tipa reliefa: fluvialno-denudacijski in
kraški. Prvi je razvit na dolomitnem ozemlju (Lapanje, 2000) ter na območju eocenskih flišev,
drugi pa tam, kjer prevladuje apnenec (Lapanje, 2000). Tako so na preučevanem območju razvite
številne površinske reliefne oblike, tako tipične kraške kot tudi reliefne oblike, značilne za
fluvialni relief (karta 9). V tem poglavju so opisane reliefne oblike, ki se na preučevanem
območju pogosteje pojavljajo in nekaj reliefnih oblik, ki so značilne za fluvialno-denudacijsko
preoblikovanje površja. Poznavanje površinske oblikovanosti in načinov nastanka reliefnih oblik
obeh tipov reliefa je bilo izredno pomembno pri geomorfološkem preučevanju vzorčnih območij,
kar je tudi glavni namen diplomske naloge.
V poglavju so opisane značilne mikro-, mezo- in makrokraške oblike (žlebiči, škraplje in druge
drobne kraške oblike, vrtače, kraške kotanje (uvale), udornice, kraška polja, kraški ravniki,
kopasti vrhovi) ter oblike, ki nakazujejo na fluvialno preoblikovanje (suhe, slepe in zatrepne
doline, dolci in akumulacijske oblike).

5.1. Drobne kraške oblike
Drobne kraške oblike so inicialne drobne površinske korozijske oblike (korozijske vdolbinice in
korozijske razjede, gubice ter luknjice), korozijske stopničke, škavnice, škraplje, mikrožlebiči in
žlebiči (Leskovar, 2007).
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se v kraškem reliefu pojavljajo številne
drobne oziroma mikrokraške oblike, ki v drobnem členijo kraško površje; predstavljajo najmlajšo
fazo zakrasevanja. Drobna razčlenjenost dinarskega krasa je pogojena predvsem z litološko
podlago (Habič, 1986) ter zdrobljenostjo kamnine (Habič, 1984). Kaže se v obliki, velikosti in
razporeditvi drobnih kraških oblik (Habič, 1986). Tako je drobna kraška izoblikovanost površja
na apnencu drugačna kot na dolomitu, ki mehansko drugače razpada (Habič et al., 1990) – drobne
kraške oblike so na dolomitih manj izrazite in se redkeje pojavljajo. Na njihovo obliko vplivajo
poleg litologije še padavine oz. voda, prst, vegetacija, temperatura in čas izpostavljenosti
kamnine.

5.2. Vrtače
Vrtača je depresijska oblika okroglaste oblike, navadno globoka več metrov in je bolj široka kot
globoka (Slovenska kraška terminologija, 1973; Geografski terminološki slovar, 2005). Vrtače so
eden izmed pomembnih meril za ugotavljanje stopnje zakraselosti površja, saj so najbolj tipična
oblika kraškega površja (Habič, 1987; Kranjc, 1977a) – in hkrati najpogostejša in najznačilnejša
površinska oblika preučevanega območja.
O nastanku vrtač govorijo številne teorije, vendar pa geneze vrtač nikakor ne moremo
poenostaviti na en splošno veljaven model pač pa "veljajo" vsi modeli (korozijski, udorni,
klimatski), ki se med seboj tudi kombinirajo in prepletajo v odvisnosti od okoliščin. Pri vseh pa je
bistven proces korozija. Za nastanek vrtač je torej potrebno subvertikalno pretakanje atmosferske
vode skozi kamnino (Čar, 2001).
Velik vpliv na pojavnost (gostota in razporeditev) vrtač in njihovo obliko pripisujemo geološkopetrografskim značilnostim (Kranjc, 1977a). Razen vrtač, ki so oblikovane v tanko plastnatih
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apnencih, so vse razporejene po močnejših razpoklinskih in pretrtih conah, le izjemoma so razvite
v zdrobljenih conah. Oblika, obseg in globina vrtač je odvisna od širine in vrste pretrte cone, v
kateri se nahajajo. Na obliko dodatno vpliva plastnatost, v manj pretrih kamninah bolj, v bolj
pretrtih pa manj (Čar, 1986). V dolomitu so običajno vrtače bolj plitve – skledaste, medtem ko na
apnencu prevladujejo lijakaste oblike (Kranjc, 1977), na pretrtih dolomitih pa navadno vrtač ni
(Gams, 2003).
Razčlenjenost površja z vrtačami običajno prikazujemo z gostoto vrtač (število vrtač na
površinsko enoto) ali s t. i. površinsko izvotljenostjo oz. uglobljenostjo kraškega površja (deficit
mase v površniski coni med obodom in povprečno globino vrtač) (Habič, 1986). Na preučevanem
območju je gostota vrtač velika 37 (Durini, 2005), glede na litološke značilnosti pa se spreminja
(tabela 5) in kaže na intenzivno dinamiko zakrasevanja na preučevanem območju. Na nekaterih
območjih, kjer se nahajajo pretrti dolomiti ali nanosi sedimentov (npr. Koprivnik, kjer so
odložene rdeče boksitne gline), pa je gostota vrtač znatno manjša, s tem pa tudi zakraselost tega
območja.
kredni apnenci
triasni dolomit
jurski dolomit
rdeče boksitne gline (Koprivnik)

Gostota vrtač (št. vrtač/km2)
95,5
58,5
64
15

Gostota (po Gams, 2003)
velika gostota
velika gostota
velika gostota
majhna gostota

Tabela 5: Gostota vrtač glede na litologijo (gostota izračunana na vzorčnih območjih, velikih 1 km2).
Vir: Durini, 2005.

5.3. Kraške kotanje (uvale)
V diplomskem delu izraz "kraška kotanja" uporabljamo namesto termina "uvala". Gre za večje
kotanje brez ravnega dna (procesa uravnavanja kot pri kraških poljih v teh kotanjah ni).
Termin "uvala" je v kraško terminologijo uvedel Cvijić. Šlo naj bi za vmesno obliko med vrtačo
in kraškim poljem. Tako naj bi z zraščanjem vrtač nastala uvala, z zraščanjem uval pa kraško
polje. Ta termin se je v mednarodnem krasoslovju nato uveljavil za manjšo kotanjo, po velikosti
med vrtačo in kraškim poljem. Definicija uvale ima šibko stran pri možnih genetskih prehodih –
tako proti vrtačam kot proti kraškim poljem. Pri konkretnem ločevanju kotanj na polja in uvale je
težava namreč tudi v tem, da imajo nekatere manjše kotanje značilnejše poteze tipičnega
kraškega polja kot večje (Gams, 2003).
Izraz "uvala" so slovenski krasoslovci obdržali le kot tradicijo. Slovenska kraška terminologija
(1973) opisuje uvalo kot "skledasta vdolbina, navadno manjša od kraškega polja in večja od
vrtače, z neravnim, običajno z vrtačami razčlenjenim dnom". Podobno definicijo pojma podaja
tudi Geološki terminološki slovar (2006), Geografski terminološki slovar (2005) pa jo definira
kot "večja kotanja s kraškim odtokom, sklenjenim višjim obodom in neravnim dnom".
Sweetingova (1972) uvalo opisuje kot "skledasto vdolbino s sklenjenim obodom, večinoma
razčlenjeno z vrtačami, golo ali pokrito z nanosi, globoko 100–200 m, njihov premer pa znaša
500–1000 m". Habič (1986) poudarja, da so oblike in velikosti uval bistveno različne na nizkem
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Gostota vrtač: zelo velika gostota (110–200 vrtač/km2), velika gostota (50–120 vrtač/km2), zmerna gostota (15–50
vrtač/km2), majhna gostota (5–15 vrtač/km2), neznatna gostota (pod 5 vrtač/km2) (Gams, 2003).
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in plitvem krasu kot na visokem dinarskem krasu – na visokih kraških planotah naj bi bile le-te
globoke po več 100 m in dolge tudi po več kilometrov.
Ta reliefna oblika je torej določena le morfološko (še tu se definicije ne ujemajo, saj naj bi po
Geografskem terminološkem slovarju imela tudi kraški odtok, ki pa ga drugi viri ne omenjajo),
ne pa tudi genetsko. Na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori se pojavljajo številne konkavne
oblike, ki so po velikosti večje od vrtače in manjše od kraškega polja, vendar pa njihov nastanek
še ni povsem pojasnjen, zagotovo pa je, po ocenah terenskega dela, različen. V literaturi so kot
uvale omenjene naslednje kraške kotanje: Koprivnik, Nemška Loka, Golobinjek, Ponikve,
Ribnik, Smrečnik, Jelendol, Podstenice, Cink, Staro Brezje (oz. uvala pri Lazah pri Oneku)
(Lehmann, 1933; Habič et al., 1990).
Prav zato, ker gre za genetsko različne reliefne oblike, smo se odločili za izraz, ki poudarja le
morfološko značilnost teh oblik in nikakor ne nakazuje na njihov nastanek (na to bi nakazoval
termin uvala), saj le-ta še ni pojasnjen. Nekaj kraških kotanj je bilo v okviru diplomske naloge
podrobno geomorfološko preučenih.

5.4. Udornice
Udornice so površinske kraške globeli različnih oblik in velikosti, katerih nastanek povezujemo s
točkastim vertikalnim odnašanjem kamnine v podzemlje, bodisi z nenadnimi udori nad jamskimi
prostori, bodisi s postopnim odnašanjem kamnine nad aktivnimi jamskimi rovi (Stepišnik, 2001).
Nastanek manjših udornic je vezan na udor – nastane s porušitvijo statičnega ravnovesja stropa
jamske dvorane, kar povzroči udor oziroma porušitev jamskega stropa. Nastanek večjih udornic
pa pripisujemo spodjedanju materiala nad podzemskim tokom (Stepišnik, 2006). V slovenski
strokovni literaturi se ime udornica običajno uporablja za tiste zaprte kotanje, ki izstopajo po
velikosti ali imajo strma oziroma stenasta pobočja (Mihevc, 2001).
Na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori se pojavlja nekaj večjih udornic: Podsteniška,
Rožeška in Prelesnikova koliševka38 ter Ušive jame (skupina udornic) (Stepišnik, 2006; Občina
Dolenjske Toplice..., 2008).
Prelesnikova koliševka (Feuchtgrube) se nahaja na Kočevski Mali gori med vzpetinama Somova
gora in Macesnova gorica. Daljši premer udornice meri 140 metrov, krajši premer pa 100 metrov.
Povprečna globina je 45 metrov, njena prostornina pa znaša 0,25 Mm3 in spada med večje
udornice. Med podornimi bloki na robu udornice se odpira vhod v krajšo jamo (Stepišnik, 2006).
Za Prelesnikovo koliševko je značilen toplotni in vegetacijski obrat (Gams, 2003).
Skupina treh udornic Ušive jame se nahaja v bližini Prelesnikove koliševke. Premeri udornic
merijo 118–163 m, globoke pa so 20–48 m (Stepišnik, 2006). Bližina vseh štirih udornic
nakazuje na intenzivne geomorfne procese, ki potekajo na tem območju. Predvidevamo, da so
udornice na tem območju nastale nad aktivnim vodnim tokom, ki je (bil) tu prisoten. V pobočju
ene izmed udornic v Ušivih jamah se odpira starejša jama, zapolnjena z nekarbonatnim
sedimentom (Stepišnik, 2006) – verjetno flišnega izvora.
Podsteniška koliševka se nahaja na Kočevskem Rogu v bližini vasi Podstenice, na zakraselem
ravniku. Premer udornice je prek 150 m (Občina Dolenjske Toplice..., 2008), v povrprečju pa je
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Nem. Feuchtgrube (Stepišnik,2006).
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globoka 60 m (Stepišnik, 2006). Tudi v tej udornici je prisoten temperaturni in vegetacijski obrat
(Občina Dolenjske Toplice..., 2008).
Rožeška koliševka se nahaja na območju Kočevskega Roga. Njen premer je približno 100 m,
globoka pa je okoli 30 m. Ima stene, ki proti dnu prehajajo v podor, med podornimi bloki pa iz
špranj prihaja hladen zrak. Tudi v Rožeški koliševki je prisoten temperaturni in vegetacijski obrat
(Občina Dolenjske Toplice..., 2008).

5.5. Kraška polja
V krasoslovni literaturi se pojavljajo različne definicije kraškega polja, za njegovo določitev pa
avtorji prav tako uporabljajo različne kriterije. Po definiciji, sprejeti v Slovenski kraški
terminologiji (1973), je za polje bistveno najmanj pol kilometra široko ravno dno, sklenjen višji
obod, ki je lahko na nekaterih mestih visok le nekaj metrov nad robom ravnine, ter ravnica, ki
obsega večji ali manjši del polja (Gams, 2003). V tipični obliki ima kraško polje tudi ponikalnico.
Tudi ostale definicije običajno poudarjajo enake lastnosti kraških polj (tj. uravnano dno, strma
pobočja, kraški odtok, pa tudi poplave, selektivno erozijo in vpliv tektonike) (Frelih, 2001),
vendar pa se kriteriji za določitev njihove velikosti nekoliko razlikujejo. Slovenska kraška
terminologija (1973) kot velikostni kriterij navede širino ravnega dna od 0,5 do 1 km; kljub tej
definiciji kot kraško polje definira tudi Ponikve pri Preserju, ki so široke in dolge okoli 400 m.
Jennings (1985) poudarja Gamsov kriterij 400 m, Drew (1985) definira kot polja depresije, velike
od 5 do 500 km2, Bonacci (1987) pa od 0,5 do do 500 km2. Sweetingova (1972) opisuje polja kot
oblike, ki dosegajo dolžine 2 do 60 km, White (1988) pa depresije, široke od 1 do 5 km in dolge
do 60 km. Nekateri geomorfologi pa zavračajo določanje minimalne velikosti kraških polj (Uhliř,
2008).
Po nastanku so kraška polja poligenetske in polimorfne oblike, saj gre lahko bodisi za erozijske,
korozijse in tektonske globeli. Oblikovanje dna in oboda je v večini pogojeno s površinskimi
vodami (Habič, 1986).
Obstaja več morfogenetskih in hidrografskih klasifikacij kraških polj (Habič, 1986). Glede na
vodne razmere polja delimo na: jezerska, periodično poplavljena, prelivna in suha kraška polja
(Slovenska kraška terminologija, 1973). Glede na način pritekanja in odtekanja voda jih
razdelimo na: pritočno-ponorniška, prelivno ali izvirno-ponorniška, raztočno-ponorniška ter suha
polja. Glede na nastanek pa kraška polja razdelimo na robna, periferna (obrobna), pretočna,
piedmontska gorska ter polja v piezometrični gladini (Gams, 2003).
Na preučevanem območju se pojavljajo kraška polja, o čemer so pisali že Lehmann (1933),
Novak (1968), Habič et al. (1990), Lapanje (2000) in Durinijeva (2005).
Pri interpretaciji rezultatov geomorfološkega kartiranja izbranih območij na Kočevskem Rogu in
Kočevski Mali gori so pomembna robna kraška polja (po nastanku) oz. pritočno-ponorniška polja
(glede na način pritekanja in odtekanja), zato so tudi nekoliko podrobneje opisana (skica 6).
Robna polja nastajajo na stiku vododržnih (ali mejnih karbonatnih kamnin) in kraških kamnin,
kjer se kotanja pojavi šele nižje ob reki. Hidrološko so navadno pritočno-ponorniška polja in
periodično poplavljena. V Sloveniji je večina robnih polj na stiku dolomitov in apnencev – tako
ponori na robnih poljih pogosto drenirajo delnoprepustne triasne dolomite. Primeri:
Grosupeljsko, Babno in Logaško polje (Gams, 1994; Gams, 2003). Taka polja bi lahko imenovali
tudi kontaktna kraška polja (Gams, 1962).
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Pritočno ponorniško polje ima površinske pritoke z vododržnega sveta, ki na kraškem svetu
poniknejo. Primeri: Grosupeljsko in Logaško polje (Gams, 2003).

Skica 6: Polje glede na nastanek ter glede na način pritekanja in odtekanja vode.
Vir: Gams, 2003.

5.6. Kraški ravniki
Med posebnosti kraškega površja štejemo tudi kraške ravnike (Gams, 2003). Kraški ravniki so
obsežne, več kilometrov široke in dolge skalne ravnice, različno gosto posejane z drobnimi in
srednje velikimi kraškimi kotanjami ter z redkimi osamelimi griči ali humi. Ponekod na ravnikih
najdemo ostanke fluvialnih sedimentov, ki so jih nekateri geomorfologi tolmačili kot ostanke
predkraškega fluvialnega oblikovanja površja (Slovenska kraška terminologija, 1973; Habič,
1986).
Nastanek kraških ravnikov še ni docela pojasnjen – geomorfologi zagovarjajo različne teorije o
nastanku le-teh (abrazijska, erozijska, korozijska in erozijsko-korozijska teorija) (Gams, 1986).
Po Gamsu (2003) ravniki nastajajo v višini gladine zajezene kraške vode, saj uravnavanje na
krasu prevlada v primeru, ko ni možno kraško poglabljanje in razčlenjevanje. Slednja sta
zaustavljena bodisi z neprepustno podlago ali z zajezenim odtokom, ki je odvisen od lokalnega
neprepustnega obrobja ali glavne erozijske baze (Habič, 1986). Potrebna sta dolgotrajen obstoj
gladine in povezano delovanje rečne erozije, podtalne korozije in korozije padavinske vode
nasploh (Gams, 2003).
Ravniki na Dinarskem krasu so fosilne tvorbe (Gams, 1986), ki naj bi nastajale v toplem
tropskem podnebju spodnjega pliocena (Premru, 1967). Peneplenizacija v spodnjem pliocenu je
potekala v sorazmerno mirnem tektonskem obdobju (Dozet, 2001), kasneje pa so bili deli
peneplena zaradi tektonskih premikov prestavljeni v različne nadmorske višine (po nekaterih
teorijah pa naj bi bili ravniki na različnih nadmorskih višinah odraz večfaznega uravnavanja)
(Habič, 1986).
Kraški ravniki so na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori izoblikovani le v manjši meri,
zaradi močnega tektonskega delovanja pa so premaknjeni v različne nadmorske višine
(Germovšek, 1953). Po Habiču (1981) je na Kočevskem Rogu uravnano kraško površje na
višinah med 750 in 850 ali 100 do 125 m pod najvišjimi vrhovi (Habič, 1981). Širok ravnik je
izoblikovan npr. pod Bukovo gorico (822 m) na nadmorski višini 700 m (Habič et al., 1990),
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večja uravnava – Mladica – pa se nahaja tudi v okolici Kleča na nadmorski višini okoli 460 m
(karta 10). Nastanek te uravnave lahko pripišemo lokalno kontrolirani gladini kraške vode zaradi
flišne naplavine, ki je bila s pomočjo fluvialnih procesov prenesena v kras. Odtok vode je bil tako
omejen, površje naj bi se v gladini kraške vode uravnalo.

Karta 10: Uravnava Mladica v okolici Kleča.
Vir: Geopedia, digitalni model reliefa, 2008.

5.7. Kopasti vrhovi
Kraško površje visokih dinarskih planot sestavljajo številne kopaste vzpetine (kopasti in stožčasti
kraški griči, kovki, kulclji in podobne manjše vzpetine) ter vmesne kraške globeli. Posamezne
vzpetine se razlikujejo po obliki, relativni višini in strmini pobočij, svojevrstna pa je tudi njihova
razporeditev. Kopasti vrhovi naj bi bili značilni za tropski kras – pri nas naj bi torej nastali v
terciarju (Radinja, 1972; Habič, 1981), Gams (1956) pa pravi, da so vzpetine značilne za vse
klimatske tipe krasa in da je razlika med njimi le v obliki.
Kraške vzpetine so običajno oblikovane v tektonsko manj prizadetih območjih med prelomnimi
conami (Čar, 1986), pogosteje pa se pojavljajo v debelo skladovitih ali celo neskladovitih
apnencih. Vse te litološke razlike prispevajo k različnemu kraškemu razčlenjevanju površja
zaradi razlik v razpadanju in raztapljanju, velik vpliv pa imajo tudi klimatske razmere (Habič,
1981).
Kopasti vrhovi in globeli se na kraških planotah dinarskega krasa menjavajo v bolj ali manj
pravilnem zaporedju in tvorijo mrežo poligonalnega krasa. Lahko jih razdelimo v nekaj skupin.
Prva skupina obsega najvišje, bolj ali manj zaokrožene in izolirane kopaste vrhove, relativne
višine 100–150 m s 1500 m premera ob vznožju. Ti vrhovi se praviloma pojavljajo na razdalji od
2 do 4 km. Druga skupina vrhov je povprečne relativne višine 50–80 m, pri vznožju v premeru
merijo 400–600 m, drug od drugega pa so oddaljeni 500–1000 m. Kopasti vrhovi te velikosti so
najbolj pogosti na kraških planotah Dinarskega krasa. Tretja skupina obsega manjše in nižje
vrhove okrog glavnih vrhov ali ob vznožju druge skupine. Visoki so 10–40 m s premerom ob
vznožju 100–500 m, drug od drugega pa so oddaljeni 200–500 m. Največkrat jih zasledimo na
slemenih in hrbtih ali na uravnavah ob vznožju višjih vrhov (Habič, 1981).
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Poligonalna mreža kopastih vrhov je razvita tudi na območju Kočevskega Roga. V osrednjem
delu so sicer lepo razvite vse tri mreže vrhov, vendar le v omejenem obsegu. Predeli kopastega
površja so obdani z nižjim, bolj uravnanim površjem. Poleg tega pa sega kopasto površje tudi v
različne višine, kar si razlagamo z mlado tektoniko (razpored strmih rebri se namreč sklada z
grudasto razlomljenostjo tega območja) (Habič et al., 1990). Najvišji vrhovi prve mreže dosegajo
1100 m v severnem ter 940 do 960 m v srednjem in 1000 do 1200 m v južnem delu Kočevskega
Roga. Vrhovi druge mreže so za 50 do 100 m nižji, vrhovi tretje mreže pa so še za 30 do 60 m
nižji od vrhov druge mreže (Habič, 1981).

5.8. Suhe doline
Suha dolina je dolinasta oblika na kraškem površju brez površinskega vodnega toka (Geografski
terminološki slovar, 2005), po nastanku in obliki pa so suhe doline zelo različne. Lahko so odprte
v eno ali obe smeri, polodprte ali pa zaprte. Te oblike naj bi v preteklosti oblikoval površinski
vodni tok (Gams, 2003). Mnoge od njih zmotno pripisujemo tako imenovanim predkraškim
preoblikovalnim procesom (Habič, 1986), ko naj bi pred zakrasevanjem na apnencih
prevladovalo fluvialno preoblikovanje, zaradi katerega naj bi bile danes na površju ohranjene
sledi prvotne rečne mreže (Habič, 1984). Roglić (1956; citirano v Gams, 2003) meni, da so suhe
doline nastale zaradi kombiniranega učinka korozije in erozije na manj odpornih kamninah.

Karta 11: Suha dolina, ki visi proti Beli krajini.
Vir: Geopedia, digitalni model reliefa 2008.

Tudi na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se pojavlja nekaj suhih dolin, vendar
še ni raziskano, ali gre v resnici za suhe doline ali pa so to le v reliefu izražene geološke
strukture. Na severnem obrobju preučevanega območja se pojavlja suha dolina, ki deli Ribniško
Malo goro od Kočevske Male gore in predstavlja sled površinskega odtoka z Ribniškokočevskega polja proti starološkemu podolju in naprej proti Suhi krajini. Voda je površinsko vsaj
občasno odtekala skozi to pretržje še v pleistocenu (Šifrer, 1969). Nekaj manjših suhih dolin se
prav tako nahaja na severnem delu preučevanega območja: Podnartje (JV od vasi Smuka),
Kristelj, suha dolina med Starim Logom in Grebenom ter suha dolina od Ceste proti Staremu
Logu. Na vzhodni strani proti Črmošnjiški dolini visi suha dolina, ki poteka od Suhe Luže preko
Sredgore, Topličic, Brenzberga, Lahinje do Podražja, kjer se prevesi proti Beli krajini (karta 11)
(Durini, 2005).
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5.9. Slepe in zatrepne doline
Slepa dolina je rečna dolina s strmim zaključnim pobočjem v karbonatni kamnini, kjer voda
ponika (Geografski terminološki slovar, 2005). Pogosto se nad najnižjim obodom slepe doline
nadaljuje plitva slepa dolina. Ponekod jo še doseže visoka voda, potem ko zapolni slepo dolino
(Gams, 2003). Zatrepna dolina pa je rečna dolina, v kateri na zatrepni strani navadno izvira
močan vodni tok, na zgornjem koncu pa se konča s strmim zaključkom (Slovenska kraška
terminologija, 1973; Geografski terminološki slovar, 2005). V steni se kamenje kruši, zlasti
pozimi. S tem se stena odmika, zatrepna dolina pa daljša. Zatrepne doline so se hitro podaljševale
posebno v hladnih pleistocenskih obdobjih, ko je bilo mehansko preperevanje povečano (Gams,
2003). V obeh primerih gre za t. i. robne kraške globeli (Habič, 1986), ki nastanejo na
kontaktnem krasu oz. stiku kraškega in fluvialnega geomorfnega sistema (le-ta se v Sloveniji
najpogosteje pojavlja na stiku karbonatnih kamnin s flišem).
Na preučevanem območju se zatrepi pojavljajo nad izviri na SV strani Kočevskega Roga (potok
Crkavnik, Obrščica, Suhorščica, Radeščica itd.). Zatrepnih dolin ni oz. so zelo kratke, kar lahko
pripišemo njihovi relativno majhni starosti, prevotljenost apnenca je slaba, voda pa priteka od
navpično navzgor in ne v vodoravni smeri (Durini, 2005). Številne manjše slepe doline se
pojavljajo na kontaktu eocenskih oziroma zgornjekrednih flišnih kamnin z apnenci na območju
Grintovca, Riglja in Starega Brega, kjer ponikajo številni manjši vodotoki.

5.10. Dolci
Dolec oz. dolek je plitva dolinasta reliefna oblika brez površinskega vodnega pretakanja, navadno
v smeri največje strmine na pobočju. V Sloveniji se najpogosteje razvije na dolomitih ali
dolomitiziranih apnencih (Slovenska kraška terminologija, 1973; Geografski terminološki slovar,
2005). Ima konkaven prerez in strma pobočja. Običajno je samostojna reliefna oblika, ki obsega
del pobočja, ali pa je z drugimi povezan v razvejan, dendritični sistem (Komac, 2006).
Dolci so recentne geomorfne oblike. "Verjetno so bili najprej plitve vdolbine na površju, v katere
se je presedimentirala korozijska rdeče-rjava ilovica. Vdolbine so lahko nastale s korozijo na
krajevno manj odporni kamnini, s spiranjem delcev v podzemlje, pa tudi zaradi periglacialnih
procesov. V sedimentu, ki se je sčasoma nabral v kotanji, je zastajala voda, kar je krajevno
pospešilo korozijo. Dovolj velika vdolbina je pritegnila površinsko in preperelinsko vodo iz
okolice. To je na površju povzročilo denudacijo, vzdolž kamninsko-preperelinskega stika
prenikajoča voda pa je kamnino korodirala". V dolcu so prisotni številni geomorfni procesi:
preperevanje, denudacija, polzenje, erozija (v manjši meri), korozija ter akumulacija (Komac,
2006).
V pleistocenu je bil velik del površja Slovenije pod vplivom periglacialnih procesov. Dolomiti,
predvsem pa pretrti dolomiti so zaradi mehanske neodpornosti intenzivno preperevali, pri čemer
je nastajalo ostrorobato in neenakomerno debelo gradivo, ki je bilo kasneje transportirano s
pomočjo denudacije. Tako lahko v dneh dolcev najdemo nanose dolomitnega grušča, v spodnjih
delih dolcev pa so ponekod večje nasutine (Komac, 2006).
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Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore so dolci pogosta reliefna oblika na
dolomitni matični podlagi.

5.11. Akumulacijske oblike
Na Dinarskem krasu je bilo v pleistocenu na območjih, kjer so potekali periglacialni geomorfni
procesi, zlasti pa na pretrtih dolomitih, več površinskega odtekanja padavinske vode. Na
nekaterih območjih, kjer je danes prisoten kraški geomorfni sistem, je prišlo do prevlade
fluvialno-denudacijskih procesov. Voda je ob ponorih na robnem apneniškem ozemlju
naplavljala drobir, ki pa ga je bilo preveč za tedanjo izvotljenost krasa. Tako danes na površju
najdemo številne naplavine iz glacialnega, fluvioglacialnega, fluvioperiglacialnega ali
periglacialnega kvartarnega gradiva (Gams, 2003).
Akumulacije lahko na kraškem površju srečamo v številnih oblikah: najdemo jih v dnu različno
velikih kraških kotanjah (Komac, 2006) (od vrtač do kraških polj) ter v obliki vršajev, ki so
odloženi pod erozijskimi jarki ali dolci.
Posebna reliefna oblika, ki kaže na akumulacijo, so t. i. reliktni vršaji (Stepišnik et al., 2007a) oz.
psevdovršaji (Gams, 2003) ali plati (Habič, 1986). Ne gre za tipične vršaje, ki jih gradi fluvialni
sediment. Prišlo je namreč do prekinitve fluvialne akumulacije alohtonega materiala ter
postopnega preoblikovanja fluvialne oblike z denudacijo alohtonih nanosov v obliko na
karbonatni podlagi (Stepišnik et al., 2007a). Z empiričnimi raziskavami so namreč ugotovili, da
debelina prepereline vpliva na jakost preperevanja kamninske podlage. Plitva preperelina
pospešuje preperevanje, saj ohranja vlažnost in zagotavlja organske in kemične snovi (povečana
biološka aktivnost in s tem biokorozija). Na določeni stopnji postane preperelina tako debela, da
površinska vlažnost ter vpliv rastlin in atmosfere ne doseže več podlage. Stopnja preperevanja se
zato upočasni (cv. Komac, 2006; Gams, 1962), posledica pa je lahko nastanek reliktnih vršajev.
V karbonatni matični podlagi se torej ohranijo oblike vršajev, ki so bili nekoč razviti na tem
površju (Stepišnik et al., 2007a).
Na podoben način naj bi nastali tudi psevdomorenski nasipi ter psevdoterase (Radinja, 1972).
Nekatere izmed zgoraj opisanih akumulacijskih oblik so prisotne tudi na območju Kočevskega
Roga in Kočevske Male gore, saj je bilo na tem območju zaradi nadmorske višine nad 400 m
(Komac, 2006) prisotno preoblikovanje površja v obdobju, ko so prevladovali periglacialni
geomorfni procesi. Številne akumulacijske oblike so bile v okviru diplomske naloge podrobno
geomorfološko preučene.
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6. SPELEOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Speleologija je v ožjem smislu veda o kraških jamah, v širšem smislu pa veda o kraškem
podzemlju ali krasu (Slovenska kraška terminologija, 1973).
Jama je lahko definirana z vidika človeka ali vode. V hidrološkem smislu je jama vsak prevodnik
v kamnini s premerom 10–15 mm, tako da je skozenj mogoč turbulentni vodni tok (Ford,
Williams, 2007), z vidika človeka pa je jama definirana kot človeku prehodna podzemeljska
votlina (Slovenska kraška terminologija, 1973).
Jamarska zveza Slovenije39 definira jamo kot "naravna votlina, katere dolžina ali globina človeku
prehodnih rovov je večja od 10 m40", zato se podatki o jamah, ki so uporabljeni v diplomskem
delu, nanašajo le na jame, ki ustrezajo temu kriteriju.
Kraške jame so neposredni odraz korozije in kraške hidrologije (Kranjc, 2006), kar pomeni, da se
v jamah odražajo geomorfološke značilnosti tamkajšnjega območja. Jame zato pomenijo
pomemben element pri geomorfološkem preučevanju in interpretaciji kraškega površja.
V različnih hidroloških conah v krasu nastajajo različne oblike in tipi jam. Podatke o jamah – o
procesih, ki se v njih dogajajo ter o razvojnem stadiju – dobimo s študijo jamskega tlorisa,
prečnega profila, preseka jamskega rova, dolžine in globine jam itd.
V vadozni coni voda širi predvsem navpične razpoke v brezna (Kranjc, 2006). Voda oblikuje le
ovlaženi del; v breznu padajoči vodni curek oblikuje predvsem udarno mesto (Gams, 2003), na
stene jaškov pa deluje predvsem aktivna vodna mrena (Šušteršič, 2006). Nastajajo torej jame z
značilno vertikalnimi rovi. V freatični oz. stalno zasičeni coni korozija in erozija delujeta na
celoten obod jamskega rova. V razširjenih geoloških strukturah (razpokah in lezikah) glede na
njihovo lego in usmeritev nastajajo jame z vertikalnimi in horizontalnimi rovi. V epifreatični oz.
občasno zaliti coni, ki se nahaja na območju nihanja piezometra, pa nastajajo predvsem
vodoravne jame.
Območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore razen pasa eocenskih flišnih kamnin v celoti
gradijo karbonatne kamnine, zato se na tem območju pojavljajo tudi številni jamski objekti – na
preučevanem območju je registriranih 31641 jamskih objektov (Kataster jam JZS42, 2008).
Pri preučevanju podatkov o jamah se moramo zavedati dejstva, da je na preučevanem območju
po vsej verjetnosti še veliko neznanih jamskih objektov, registrirane jame pa so slučajno vzet
vzorec iz množice. Največ znanih in raziskanih objektov je namreč v okolici naselij in ob večjih
poteh. Tam, kjer je zakraselost največja, pa ni naselij ter večjih cest; gre navadno za težko
prehodna območja. Sklepamo lahko, da je torej ravno z najbolj zakraselega sveta najmanj znanih
objektov (Kranjc, 1977a). Podatki o številu jam na posameznih območjih torej niso zgolj odsev
različne stopnje zakraselosti, ampak kažejo tudi na stopnjo raziskanosti ozemlja (Kranjc, 1990).

39

V nadaljevanju JZS.
Če je jama kako drugače pomembna (npr. arheologija, zgodovina, vodni izvir, nekraški teren), je lahko tudi krajša
– po presoji Katastra jam JZS.
41
V raziskavo je bilo vključenih tudi nekaj izvirnih jam, ki se nahajajo izven preučevanega območja, a vendar v
njegovi neposredni bližini (oddaljenost ne presega 50 m), saj imajo funkcijo odvajanja voda, ki se pretakajo pod
Kočevsko Malo goro in Kočevskim Rogom.
42
Vsi podatki o jamah iz Katastra JZS se nanašajo na stanje dne 1. 1. 2008.
40
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6.1. Tipi jam
Jame so po Katastru jam JZS razdeljene v devet tipov (priloga 1), ki so nadalje razdeljeni v
podtipe. Delitev na tipe sloni na hidrologiji jame, delitev na podtipe pa na obliki jame ali
natančnejši opredelitvi vodnega režima (Navodila za izpolnjevanje zapisnikov Katastra jam,
2008)43. Jame lahko v širšem razdelimo tudi na vodne jame, suhe jame in ledenice (Kranjc,
1976).
Na preučevanem območju se pojavljajo jame petih tipov44 (tabela 6): tip 1 – izvirne jame, tip 2 –
ponorne jame, tip 4 – vodne jame z neaktivnim vhodom, tip 5 – suhe jame ter tip 6 – ledene in
snežene jame. Pri vseh, razen pri tipu 6, se pojavljajo različni podtipi jam (Kataster jam JZS,
2008).
Tip
1
1.1
1.4

Število jam
3
2
1

%
1,0
0,6
0,3

Opis tipa jame
izvirne jame
jama stalni izvir
jama občasni izvir ob občasnem toku

2
2.1
2.2

2
1
1

0,6
0,3
0,3

ponorne jame
jama stalni ponor
jama občasni ponor

4
4.1
4.2
4.3
4.6

10
5
3
1
1

3,2
1,6
1,0
0,3
0,3

vodne jame z neaktivnim vhodom
jama z bazeni nakapane vode
jama s stalnim tokom
jama z občasnim tokom
brezno vodokaz

5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6

299
15
11
54
144
75

94,9
4,8
3,5
17,1
45,7
23,8

suhe jame
spodmol, kevderc
vodoravna jama
jama z breznom in etažami, poševna jama
brezno
poševno in stopnjasto brezno

6
6.1

1
1

0,3
0,3

ledene in snežene jame
jama s stalnim ledom

vodne jame
(4,8 %)

suhe jame
(94,9 %)

ledenice
(0,3 %)

Tabela 6: Tipizacija jam.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.

Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore prevladujejo suhe, v hidrološkofunkcionalnem pogledu neaktivne oz. fosilne jame (tip 5), saj predstavljajo kar 94,9 % vseh jam.
Med suhimi jamami so najpogostejša brezna (tip 5.5), ki predstavljajo 45,7 % vseh jam oz. 48,2
% suhih jam. Sledijo jim poševna in stopnjasta brezna (tip 5.6, 23,8 % vseh jam) ter poševne
jame oz. jame z breznom in etažami (tip 5.3, 17,1 % vseh jam). Na preučevanem območju je 69,5
43

Sistem je sicer že nekoliko zastarel, vendar se zaradi ustaljene opredelitve vseh jam ohranja (Navodila za
izpolnjevanje zapisnikov Katastra jam, 2008).
44
Za 1 jamo podatki niso znani (Kataster jam JZS, 2008).
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% vseh jam brezen45(Kataster jam JZS, 2008), kar se ujema z ugotovitvami Hudoklina (1987), ki
je ugotovil, da na območju Kočevskega Roga brezna predstavljajo 74 % jam. Med suhimi jamami
je tudi 11 vodoravnih jam (tip 5.2), kar morda kaže na ostanke jam, v katere je nekdaj tekla
ponornica.
Vodnih jam je na preučevanem območju zelo malo, saj predstavljajo le 4,8 % vseh jam. Na
zahodnem robu se pojavljata le 2 ponorni jami (0,6 % vseh jam), na vzhodnem robu se pojavljajo
3 izvirne jame (1 % vseh jam). Največkrat se pojavljajo vodne jame z neaktivnim vhodom (10
jam oz. 3,2 % vseh jam) (Kataster jam JZS, 2008), ki morda kažejo na manjša ponorna območja
na samem Kočevskem Rogu ali Kočevski Mali gori.
Na preučevanem območju se nahaja tudi ena jama tipa 6 – ledene in snežne jame. Gre za jamo s
stalnim ledom (tip 6.1) (Kataster jam JZS, 2008), v kateri se zaradi žepaste oblike zadržuje mrzel
zrak.
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se pojavlja t. i. globoki kras oz. globoki
pretočno-raztočni kraški vodonosnik46, za katerega so značilne tako vodoravne ponorne in izvirne
jame ter brezna, nastala v vadozni coni (skica 7).

Skica 7: Shema nekaterih tipov jam, ki se pojavljajo na preučevanem območju.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Alohtona voda, ki prihaja z območja Kočevskega polja na zahodu, ponikne na območju Kočevske
Male gore47 in se podzemno pretaka v smeri proti vzhodu, kjer se pojavi v izvirih na vzhodnem
Robu Kočevskega Roga. Na tak način pretakanja kažejo ponorne jame na zahodu in izvirne jame
na vzhodu preučevanega območja.
Na precej večjem območju pa se pojavlja raztočni kraški vodonosnik, pri katerem voda vertikalno
odteka v različne smeri, ne da bi se pri tem prej površinsko združila v večje tokove. Za vertikalno
ponikanje so značilna vadozna brezna, ki predstavljajo večino jam na preučevanem območju.
Na območjih, ki so bodisi po nadmorski višini ali zračni razdalji, oddaljena od ponornih območij
pa se na preučevanem območju pojavljajo tudi vodoravne jame, ki morda kažejo na nekdanje
ponorne jame, v katerih je postopoma zaradi zniževanja erozijske baze prevladalo vertikalno
45

Seštevek tipa 5.5 (brezno) in 5.6 (poševno in stopnjasto brezno).
Glej poglavje "4.2 Oznaka vodonosnika".
47
Večina alohtone vode, ki se pretaka pod Kočevsko Malo goro in Kočevskim Rogom, ponikne v Željnskih jamah
ter pri Klinji vasi. Območje, kjer se nahajajo vhodi v te jame, ni del preučevanega območja in je od njega ločeno,
zato te jame niso bile podrobneje analizirane.
46
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odtekanje, morda pa kažejo na manjša (aktivna ali fosilna) ponorna območja na Kočevskem Rogu
in Kočevski Mali gori.

6.2. Višinska razporeditev jam
Območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se nahaja na nadmorskih višinah od približno
180 m na vzhodnem robu do najvišje točke Veliki Rog z nadmorsko višino 1099 m. Višinska
razlika med najvišjo in najnižjo točko znaša torej okoli 919 m.
Pri preučitvi nadmorskih višin jam je bil uporabljen podatek o nadmorski višini vhoda. Najnižje
ležeča jama je Obrh (kat. št. 5605), ki leži na nadmorski višini 172 m. Gre za izvirno jamo (tip
1.1) na vzhodu Kočevskega Roga48, ki predstavlja enega izmed izvirov Radeščice v bližini
Podturna pri Dolenjskih Toplicah. Najvišje ležeča jama je Gladko brezno (kat. št. 4687), ki leži
na nadmorski višini 995 m. Gladko brezno je vadozno brezno (tip 5.6), ki se nahaja na pobočju
Velikega Roga (Kataster jam JZS, 2008).
Povprečna nadmorska višina jam na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori znaša 618 m, kar
odstopa od ugotovitve Kranjca (1990), da je povprečna nadmorska višina jam na Kočevskem
Rogu 478 m nadmorske višine.
Najbolj zastopana sta višinska pasova 501–600 m in 601–700 m – v obeh se pojavlja 22,5 % vseh
jam. Večina jam (65,5 %) se nahaja v višinskih pasovih 501–800 m. V višinskih pasovih do 400
m se nahaja le 8,2 % vseh jam. Preučevano območje se zaključuje na zahodni strani na nadmorski
višini okoli 500 m, na vzhodni strani pa se Kočevski Rog spušča s strmim in slabo razčlenjenim
tektonskim robom. Tudi v nadmorskih višinah nad 900 m se nahaja malo jam, saj se v tem
višinskem pasu nahaja relativno malo preučevanega ozemlja (Kataster jam JZS, 2008).
Zgostitev jamskih vhodov v ožjih višinskih pasovih ni opaziti, kar morda nakazuje na
enakomerno razgiban relief, po drugi strani pa na enakomerno razporeditev jam (Kranjc, 1983).
Nadmorska
višina (m)
< 200
201–300
301–400
401–500
501–600
601–700
701–800
801–900
> 900

Število jam

%

4
10
12
44
71
71
65
34
5

1,3
3,2
3,8
13,9
22,5
22,5
20,6
10,8
1,6

Tabela 7: Število jam glede na nadmorsko višino.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.
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Jama se nahaja na robu preučevanega območja, a je bila zaradi hidrološke povezave s preučevanim območjem
vključena v raziskavo.
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Na določenih nadmorskih višinah je značilno pojavljanje različnih tipov jam (grafikon 2). Za
nadmorske višine do 300 m je značilno, da se le tam nahajajo izvirne jame (tip 1). Gre za
območje na vzhodnem robu Kočevskega Roga, kamor se steka večina voda iz preučevanega
območja. Na nadmorskih višinah 401–800 m (v največjem številu v višinskem pasu 701–800 m)
se pojavljajo vodne jame z neaktivnim vhodom (tip 4), kar nakazuje na pojavljanje epifreatičnih
jam izven ponornih območij zahodnega roba preučevanega območja. Te jame morda nakazujejo
na nekdanjo prevlado horizontalnega odtoka na določenih območjih. V vseh nadmorskih višinah
prevladujejo suhe jame (tip 5), nad 900 m pa se pojavljajo le jame tega tipa. Od suhih jam so
najštevilčnejša brezna (podtip 5.5), ki se v največjem številu pojavljajo v nadmorskih višinah
401–800 m (Kataster jam JZS, 2008).
Tipi jam glede na nadmorsko višino
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Grafikon 2: Tipi jam glede na nadmorsko
višino.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.

Tip 2

nadmorska višina (m)

Razmerje med dolžino in nadmorsko višino (grafikon 3) nakazuje na obstoj daljših vodoravnih
(morda epifreatičnih) jam na nadmorskih višinah, ki so višje od ponornih območij na zahodni
strani Kočevske Male gore. Na nadmorskih višinah 400–800 m se pojavljajo krajše jame, kar se
sklada s podatkom, da se na tem območju nahajajo predvsem brezna (tip 5.5) ter poševna in
stopnjasta brezna (tip 5.6).
Odnos med dolžino in nadmorsko višino jam

Grafikon 3: Odnos med dolžino in
nadmorsko višino.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.
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6.3. Gostota jam in rovnatost
Gostoto jam izražamo na dva načina: z njihovim številom ali dolžino jamskih rovov na
površinsko enoto (t. i. rovnatost) (Gams, 2003).
Na slovenskem krasu, ki obsega površino okoli 7000 km2 (Kranjc, 1990), je registriranih 9264
jam, kar pomeni, da gostota jam na slovenskem krasu znaša 0,75 jam/km2, gostota jam na
slovenskem Dinarskem krasu (površina 5500 km2) pa znaša 1,27 jame/km2 (Gams, 2003).
Na preučevanem območju (353,3 km2) je registriranih 316 jamskih objektov, kar pomeni, da je
gostota jam na tem območju 0,89 jame/km2 oz. 1 jama na 1,12 km2 (Kataster jam JZS, 2008).
Gostota jam na preučevanem območju je višja od slovenskega povprečja ter manjša od povprečja
za slovenski Dinarski kras.
Največje gostote, izračunane za posamezne kvadrate s stranico enega kilometra, se pojavljajo v
okolici Cinkovega križa (8 jam/km2) ter v njegovi širši okolici (6 jam/km2) (Kranjc, 1990).
Gostota in število jam se razlikuje tudi glede na kamnine (oz. geološko obdobje), ki se pojavljajo
na preučevanem območju (karta 12 in grafikon 4). Največje število jam se nahaja na krednih
kamninah – 254 jam; gostota jam na krednih kamninah znaša 1,26 jame/km2. Na jurskih
kamninah se nahaja 56 jam – gostota jam znaša 0,42 jam/km2, na triasnih kamninah pa se
nahajajo 4 jamski objekti – gostota 0,26 jame/km2. Večjo gostoto jam na krednih kamninah lahko
pojasnimo z manjšim deležem dolomita, ki se pogosteje pojavlja v triasnih in jurskih kamninah.
Največja gostota jam se na preučevanem območju sicer nahaja na eocenskih fliših (2 jami na 1
km2 eocenskih kamnin), vendar to ne pomeni, da eocenske kamnine bolje zakrasevajo od npr.
krednih – gre le za jame na kontaktu med eocenskimi in krednimi kamninami, po geološki karti
pa se jami še vedno nahajata na območju eocenskih kamnin.
Gostota jam glede na geološko zgradbo
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Grafikon 4: Gostota jam glede na geološko zgradbo.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.

Rovnatost oz. kavernoznost (dolžina jamskih rovov na površinsko enoto) posredno kaže tudi na
tip jam in s tem tud na tip kraškega podzemlja in njegov nastanek. Več kot je rovov pod
površjem, večji kot so podzemeljski prostori, večja je rovnatost, ne glede na to, ali ima tak jamski
splet enega ali več vhodov (Kranjc, 1990).
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Na slovenskem krasu znaša rovnatost 99,2 (m podzemeljskih rovov na km2 krasa); največja
rovnatost v Sloveniji – 400 – je na osrednjem Notranjskem in vključuje tudi postojnski jamski
splet. Za celotni kraški svet Dolenjske je povprečna rovnatost 27 (Kranjc, 1990), za Kočevsko pa
33,2 (Kranjc, 1977b). Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore znaša rovnatost
31,92 (Kataster jam JZS, 2008), le na Kočevskem Rogu pa kar 72,4 (Kranjc, 1990). Na
preučevanem območju se rovnatost približuje povprečju za Kočevsko ter je večja kot na
Dolenjskem krasu in manjša od slovenskega povprečja. Tak rezultat si lahko razlagamo z
majhnim številom vodoravnih jam ter velikim številom vadoznih brezen, kjer je dolžina jamskih
rovov manjša.
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Karta 12: Jame glede na geološko zgradbo.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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6.4. Velikost jam
Podatka, ki govorita o velikosti jam, sta dolžina in globina.
Dolžina je seštevek realnih dolžin vseh jamskih rovov oziroma prostorov, ne glede na naklon (pri
najbolj enostavnem breznu, navpičnem jašku, je dolžina enaka globini), globina pa je višinska
razlika med najvišjo in najnižjo točko v jami.
Povprečna dolžina jam na slovenskem krasu znaša 74,9 m, na preučevanem območju pa 37,2 m
(Kataster jam JZS, 2008) (tabela 8). Tak rezultat lahko razložimo s prevlado vadoznih brezen, ki
imajo krajšo dolžino, vodoravnih jam pa je na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori malo.
Največje število jam, kar 99 oz. 31,7 %, pripada razredu z dolžinami 11–20 m. Sledijo jim jame z
dolžinami 21–30 m (53 jam oz. 17 %) ter 0–10 m (47 jam oz. 15,1 %). Tri četrtine vseh jam (75
%) so dolge 0–40 m, 18,6 % pa je dolgih 41–100 m. Do 100 m je dolgih kar 93,6 % vseh jam na
preučevanem območju, le 6,4 % jam pa je daljših od 100 m (Kataster jam JZS, 2008).
Podatki kažejo, da prevladujejo krajše jame, po čemer lahko sklepamo, da se na preučevanem
območju pojavljajo predvsem brezna vadoznega nastanka.
Število jam glede na dolžino
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Grafikon 5: Število jam49 glede na dolžino.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.

Na preučevanem območju je 20 jam, ki so daljše od 100 m. Najdaljša jama na preučevanem
območju je Brlog na Rimskem (kat. št. 4209), ki je dolga 401 m. Brlog na Rimskem je tipična
ponorna epifreatična jama v bližini slabše prepustnih permskih kamnin, ki gradijo območje Šibja.
Druga najdaljša jama na preučevanem območju je Apolonova jama (kat. št. 7375), ki je dolga 350
m (Kataster jam JZS, 2008). Apolonova jama se nahaja na območju Kočevske Male gore in
predstavlja nekdaj večji sistem vodoravnih jam na tistem območju.
Največjo povprečno dolžino jam, 96,6 m, imajo vodne jame z neaktivnim vhodom (tip 4); Gre za
tiste jame, kjer je vhod sicer stalno suh, v jami pa je stalna voda. Znotraj tega tipa pa so najdaljše
jame s stalnim tokom – tip 4.2 (povprečna dolžina 221,5 m). Najdaljša jama tega tipa je Brlog na
49

Za 4 jame podatki niso znani (Kataster jam JZS, 2008).
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Rimskem (kat. št. 4209, dolžina 401 m), ki je hkrati najdaljša jama na preučevanem območju.
Drugi najdaljši tip jam so ledene in snežene jame (tip 6). Na preučevanem območju je le ena jama
tega tipa50, in sicer Ledena jama pri Kunču (kat. št. 669), ki je dolga 81 m. Sledijo jim ponorne
jame s povprečno dolžino 69,0 m. Najdaljša ponorna jama je Kavranova jama (kat. št. 4909), ki je
dolga 110 m (tip 2.1 oz. jama stalni ponor). Največjo skupno dolžino imajo jame tipa 5 oz. suhe
jame, saj so tudi najštevilčnejše (94,9 % vseh jam na preučevanem območju) (Kataster jam JZS,
2008).
Zgoraj navedeni podatki nakazujejo obstoj jam z daljšimi vodoravnimi odseki izven ponornih
območij.
Tip
1
1.1
1.4
2
2.1
2.2
4
4.1
4.2
4.3
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
6
6.1
1–6

Skupna dolžina
(m)
45
36
9
138
110
28
868
348
423
56
41
10465
223
856
2865
2954
3567
81
81
11597

Povprečna
dolžina (m)
15,0
18,0
9,0
69,0
110,0
28,0
96,6
69,6
221,5
56,0
41,0
35,2
14,7
77,8
53,1
20,8
47,6
81,0
81,0
37,2

Skupna
globina (m)
21
20
1
48
40
8
270
147
45
38
40
6793
110
175
1108
2707
2693
42
42
7174

Povprečna
globina (m)
7,0
10,0
1,0
24,0
40,0
8,0
30,0
29,4
22,5
38,0
40,0
22,9
7,3
15,9
20,9
19,1
35,9
42,0
42,0
23,1

Tabela 8: Dolžine in globine jam glede na tip.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.

Povprečna globina jam na slovenskem krasu znaša 25,3 m, na preučevanem območju pa 23,1 m.
(tabela 8). Povprečna globina jam na preučevanem območju se zelo približa povprečni globini
jam na slovenskem krasu.
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore je 26 jam, ki so globlje od 50 m.
Najgloblja jama na preučevanem območju je Cinkov križ (kat. št. 3631), ki je globoka 185 m.
Druga najgloblja jama je Četrti julij (kat. št. 7865), ki je globoka 127 m (Kataster jam JZS, 2008).
Obe jami sta primera vadoznih brezen. Prva se nahaja na severnem delu Kočevskega Roga, druga
pa na južnem delu – na območju t. i. Mirne gore.
Največje število jam, 67 jam oz. 21,5 %, pripada razredu z globinami 6–10 m. Sledijo jim jame z
globinami 11–15 m (54 jam oz. 17,4 %) ter 16–20 m (49 jam oz. 15,8 %). V teh treh globinskih
50

Tudi Velika knežja jama (kat. št. 666) naj bi bila ledenica oz. ledena in snežna jama (Slovenija: pokrajine in ljudje,
1999), vendar je po Katastru jam, ki je glavni vir podatkov za poglavje o speleoloških značilnostih, le-ta označena
kot "jama z breznom in etažami" (tip 5.3) (Kataster jam JZS, 2008).
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razredih (6–20 m) se nahaja več kot polovica vseh jam na preučevanem območju (54,7 %).
Globine do 50 m dosega 92 % vseh jam, le 1,9 % jam na območju Kočevskega Roga in Kočevske
Male gore pa je globljih od 100 m (Kataster jam JZS, 2008).
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Grafikon 6: Število jam51 glede na globino.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.

Največjo povprečno globino jam, 42,0 m, imajo ledene in snežene jame (tip 6). Na preučevanem
območju se pojavlja le ena jama tega tipa – Ledena jama pri Kunču (kat. št. 669), ki je globoka
42 m. Sledijo jim vodne jame z neaktivnim vhodom (tip 4), ki so v povprečju globoke 30,0 m.
Najgloblja jama tega tipa je Oneška jama (kat. št. 3420), ki je globoka 50 m. V povprečju so
znotraj tega tipa najgloblje jame tipa 4.6 – brezno vodokaz (povprečna globina 40,0 m) in tipa 4.3
– jame z občasnim tokom (povprečna globina 38 m) (Kataster jam JZS, 2008). Glede na to, da so
jame tipa 4 tudi najdaljše jame na preučevanem območju, lahko predvidevamo, da imajo razvite
tako freatične oz. epifreatične rove kot tudi vadozne dele. Morda gre za starejše odseke
vodoravnih freatičnih oz. epifreatičnih jam, ki so bili dvignjeni nad nivo piezometra, kasneje pa
so se iz njih pri večinoma vertikalnem odtoku razvila vadozna brezna.
Jame tipa 5 (suhe jame) imajo povprečno globino le 22,9 m, čeprav so skoraj vse jame52, globoke
50 m ali več, tega tipa; jame tipa 5.6 pa predstavljajo kar 75 % od vseh najglobljih jam. Vzrok za
manjšo povprečno globino suhih jam gre iskati v velikem številu manj globokih jam tipa 5.5
(brezna), ki predstavljajo kar 49 % vseh suhih jam (Kataster jam JZS, 2008).

51

Za 5 jam podatki niso znani (Kataster jam JZS, 2008).
Od jam, ki so globoke 50 m ali več, le Oneška jama (kat. št. 3420, globina 50 m) ni tipa 5, ampak tipa 4 – vodne
jame z neaktivnim vhodom (Kataster jam JZS, 2008).
52
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6.5. Vodoravne jame
Zaradi prevlade vertikalnega odtoka (raztočni kras) na Kočevskem Rogu prevladujejo brezna, ki
so nastala v vadozni coni, zaradi horizontalnega odtoka vode (pretočni kras) pa na ponornih
območjih lahko najdemo vodoravne ponorne jame ter izvirne jame na izvirnih območjih. Zaradi
hipoteze o pojavljanju vodoravnih epifreatičnih jam v povezavi z elementi fluvialnega reliefa so
vodoravne jame na preučevanem območju natančneje obravnavane.
Ponorne jame naj bi bile od vseh jam v povprečju najdaljše (Gams, 2003), zato je bila za jame na
preučevanem območju izračunana t. i. horizontalna komponenta53, s pomočjo katere lažje
prepoznamo vodoravne jame. Izdelana je bila karta, na kateri so prikazane horizontalne
komponente jam na preučevanem območju54 (karta 13).
Ugotovimo lahko, da se tudi izven ponornih območij, za katera so značilne vodoravne jame,
pojavljajo jamski objekti z večjo horizontalno komponento in morda kažejo na manjša ponorna
območja (in s tem kontaktni kras) na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori ali pa na neaktivne
ponorne jame, ki so se z razvojem površja oddaljile od ponornih območij. Za jamsko okolje je
namreč značilno, da se rezultati procesov, ki morda danes na površju niso več prisotni, ohranijo v
jami – bodisi v obliki jamskega tlorisa, profila, sedimentov ali sige.
Vodoravni odseki se lahko pojavljajo v jamah, ki so nastale v kateri koli kraški hidrografski coni:
freatični, epifreatični ali vadozni, zato so bili preučeni jamski načrti vseh jam na preučevanem
območju, nekatere pa so bile tudi obravnavane s pomočjo terenskega dela55.
Vodoravni odseki jam se v freatični in vadozni coni običajno pojavljajo ob geoloških strukturah –
gre torej za razširjene oz. preoblikovane geološke strukture. V vadozni coni nastajajo brezna (tip
5.5 in 5.6 ter nekatere jame tipa 5.3), ki pa imajo lahko prav iz zgoraj navedenega razloga tudi
daljše vodoravne odseke. Tako najdemo brezna vadoznega nastanka tudi med jamami z najdaljšo
horizontalno komponento ali dolžino, npr. Velika Cinkova prepadna (kat. št. 5666), Stegno (kat.
št. 5331), Ahnenloch (kat. št. 573), Veliki Zjot (kat. št. 236) itd.
Vodoravni odseki pa so najbolj značilni za jame, ki nastajajo v epifreatični coni – ponorne jame.
Za območje Kočevskega Roga in Kočevske Male gore so značilne ponorne jame na zahodni
strani, npr. Željnske jame (kat. št. 12), Mala Željnska jama (kat. št. 20), Vodna jama pri Cvišlerjih
(kat. št. 1720) itd.56. Te jame se nahajajo na nadmorski višini približno 470 m. V teh jamah lahko
najdemo sledi postopnega zniževanja erozijske osnove in faz zakrasevanja, ki so temu sledile
(vodoravni rovi v različnih nivojih – npr. trojne etaže v Željnskih jamah in v Studencu pri
Cvišlerjih).

53

Horizontalna komponenta je razlika med dolžino in globino jame.
Na karti so prikazane tudi nekatere ponorne jame na zahodnem robu Kočevske Male gore, ki se nahajajo izven
preučevaneg območja.
55
Sistem tipizacije jam v Katastru jam JZS je namreč že nekoliko zastarel, zato se pri preučitvi jam ni bilo mogoče
zanesti na podatek o tipu jame – npr. jama tipa 5.3 (jama z breznom in etažami, poševna jama) je lahko izključno
vadoznega nastanka, lahko pa gre za jamo, v kateri so vidni sledovi epifreatičnega nastanka, zaradi sprememb pa je
kasneje prišlo do prevlade vertikalnega preoblikovanja jame.
56
Omenjene jame se nahajajo izven preučevanega območja.
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Karta 13: Horizontalna komponenta jam57.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

57

Prikazane so tudi jame v okolici Željn in Klinje vasi.
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Na zahodnem robu Kočevske Male gore se na nadmorskih višinah nad 560 m (grafikon 7)
nahajajo jame z vodoravnimi odseki – npr. Brezno pri jami smrti (kat. št. 3417), Neimenovano
brezno (kat. št. 3419), Oneška jama (kat. št. 3420) itd. Vodoravni deli so razviti v spodnjih delih,
vrhnje dele jam pa predstavljajo brezna vadoznega nastanka. Verjetno gre za starejše odseke
ponornih jam, ki jih današnje poplave ne dosežejo več. Verjetno so se te jame razvile v aktivne
vodne rove z večjimi podzemeljskimi tokovi nekje v času med sredino zgornjega pliocena (5.
faza neotektonskih premikov) in mlajšim pleistocenom. Nekdaj je prevladoval horizontalni odtok
(na to nakazujejo krajši vodoravni odseki), danes pa je odtok na tem območju izključno
vertikalen (na to nakazujejo brezna vadoznega nastanka). V 5. fazi neotektonskih premikov je
prišlo do večih pojavov, ki so prispevali k "osuševanju" jam: dviganje Kočevskega Roga in
Kočevske Male gore ter spuščanje dna Kočevskega polja, poglabljanje tokov zaradi znižanja
erozijske baze (vodotoki, npr. Kolpa so se vrezali v nekdaj dokaj enoten pliocenski ravnik) ter
odstranjevanje pliocenskega pokrova. Jame so tako prehajale iz procesov freatične in epifreatične
cone v procese vadozne cone, kar potrjujejo tudi rovi v več nivojih v danes aktivnih ponornih
jamah.
Odnos med horizontalno komponento in nadmorsko višino
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Grafikon 7: Odnos med horizontalno komponento in nadmorsko višino jam.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.

Na več območjih v osrednjem delu Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se tudi pojavljajo
jame z vodoravnimi odseki, ki kažejo na manjša ponorna območja. Glede na lego teh območij in
raziskave v nekaterih jamah je bilo ugotovljeno, da so te jame večinoma povezane s kontaktom
eocenskih flišev in krednih apnencev. Stik teh kamnin predstavlja območje značilnega
speleogenetskega razvoja, saj vemo, da stik apnenca z neprepustno kamnino ni le vodna ovira,
temveč območje, kjer se voda zbira in oblikuje večje vodne kanale ter po njih spira material v
podzemlje. Na tem stiku se razvijejo značilne vodne jame (Kraški pojavi..., 2007).
Jame z vodoravnimi odseki se pojavljajo na naslednjih območjih: Grintovec – Rigelj – Stari Breg,
Macesnova gorica, okolica Cinka, okolica Jelence ter Rimsko58. Prvi dve območji sta bili tudi
natančneje preučeni in opisani.

58

Ponorno območje pri Rimskem je nastalo na kontaktnem krasu Šibja (fluvialni relief na permskih kamninah).
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6.5.1. Vodoravne jame na območju Grintovec – Rigelj – Stari Breg
Na območju med nekdanjimi kočevarskimi naselij Grintovec, Rigelj in Stari Breg (karta 14) se
nahaja pas neprepustnih eocenskih sedimentov (flišev), ki je velik okoli 1 km2. Na tem območju
je prisoten fluvialni relief, na stiku z okoliškimi krednimi apnenci, kjer je prisoten kraški
geomorfni sistem, pa se nahajajo številne reliefne oblike, značilne za t. i. kontaktni kras; med
njimi so tudi ponorne jame.
Območje eocenskih flišnih kamnin je erozijski ostanek nekdaj bolj razširjenih eocenskih kamnin,
ki so bile s pomočjo erozije postopoma odstranjene, proces odstranjevanja flišnega pokrova pa
aktivno poteka še danes. Sledovi ponornih jam oz. jam, ki so se izoblikovale v epifreatični coni,
so prisotni tako na območju trenutnega kontaktnega krasa ter na območjih, ki so od kontakta
danes oddaljena.

Karta 14: Jame na območju Grintovec – Rigelj – Stari Breg.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Na območju Grintovec – Rigelj – Stari Breg in v njegovi bližnji okolici se danes nahaja 12
jamskih objektov (karta 14 in tabela 19). Po Katastru jam JZS so vse jame suhe (tip 5), natančna
preučitev načrtov jam ter terensko delo pa sta pokazala, da je Ostra jama (kat. št. 5111) ponorna
jama (tip 2.2. jama občasni ponor).
Ostra jama je torej edina aktivna vodna jama na tem območju. V šestih jamah (tip 5.3 in 5.1) so
bili najdeni sledovi nekdanjih vodnih tokov, zato jih lahko označimo kot neaktivne oz. fosilne
vodne jame. Nekatere izmed fosilnih vodnih jam imajo razvita tudi brezna vadoznega nastanka,
kar nakazuje na njihov prehod iz epifreatične v freatično cono. Na tem območju se nahaja tudi 5
jam, ki so izključno vadoznega nastanka – gre za brezna, ki so nastala ob prevladi vertikalnega
odtoka po odstranitvi flišnih kamnin.
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Ime jame
Medvedova jama
Kropfova jama
Ostra jama
Adidas jama
Jama pri Jelenovi mlaki
Poševna jama
Gobje brezno
Jagodno brezno
Brezno Flaška
Zobno brezno
Brezno pri poseki
Sovino brezno

Kat. št.
7040
7034
5111
6242
5117
5114
5118
5321
7028
5115
5116
5113

Tip
5.1
5.3
5.3
(2.2)59
5.3
5.3
5.3
5.3
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

Dolžina
13
120

Globina
6
27

95
51
46
42
30
12
30
13
26
28

26
20
28
22
13
12
22
13
26
28

Tabela 9: Seznam jam na območju Grintovec – Rigelj – Stari Breg.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.

Nekatere fosilne vodne jame, ki dokazujejo obstoj nekdaj večjega flišnega pokrova, so opisane
spodaj.
Medvedova jama (kat. št. 7040) se nahaja južno od kontakta eocenskih flišev s krednimi apnenci;
matično podlago predstavljajo kredni apnenci. Nahaja se na približno 7 m visoki reliefni stopnji,
ki se dviguje nad eocenske fliše – z njimi torej nima več kontakta. V Medvedovi jami so bili
najdeni številni silikatni oz. kremenovi prodniki v velikosti do 1 cm, ki so flišnega izvora.
Prodniki so na nekaterih mestih že sprijeti v kremenov konglomerat. Ta sediment prekriva dno
celotne jame, sledovi kremenovih prodnikov na stropu pa nakazujejo na nekdanjo zapolnitev
celotne jame. Večja količina proda se nahaja tudi na površju, zato lahko predvidevamo, da je bil
na tem mestu jamski strop že odstranjen – gre torej za brezstropo jamo.
Medvedova jama je jama, ki je nastala v epifreatični coni na kontaktnem krasu eocenskega fliša
in krednega apnenca. Zapolnjena je bila s kremenovimi prodniki. Zaradi denudacije kraškega
površja je danes jama zopet na površju. Del jamskega stropa pa je bil popolnoma odstranjen, zato
je jama na površju prisotna kot brezstropa jama.
Jama pri Jelenovi mlaki (kat. št. 5117) se nahaja na krednih apnencih in je od kontakta z
eocenskimi fliši oddaljena približno 700 m. Vhod v jamo je vadozno brezno, ki se nadaljuje z
vodoravnim rovom, ki nakazuje na nastanek v epifreatični coni. Vodoravni rov se konča s serijo
manjših vodoravnih in navpičnih rovov, ki imajo ponekod na dnu odloženo blato. Jamarji, ki so
jamo registrirali, so jo označili kot nekdanjo ponorno jamo.
Jama pri Jelenovi mlaki je jama, ki je nastala v epifreatični coni, po odstranitvi flišnega pokrova
pa je v njeni okolici prevladal vertikalni odtok vode, na kar nakazuje vadozno vhodno brezno.
Adidas jama (kat. št. 6242) se nahaja v vrtači na robu stiku z eocenskimi flišnimi kamninami,
vendar pa vode s fliša v to smer ne odtekajo (jama leži nad flišnimi kamninami). Osrednji del
jame predstavlja vadozno brezno. Približno 6 metrov pod vhodom se nahaja 17 m dolg vodoraven
rov, ki se nato dviguje proti površju, spodnji del jame pa prav tako predstavlja vodoraven rov.
Jama je ponekod zasuta s plastjo mivke. Jamarji, ki so jamo registrirali, so jo označili kot del
večjega sistema (Kataster jam JZS, 2008), s katerim pa danes ni več povezana.
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Tip, ugotovljen s pomočjo terenskega dela.
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Vodoravni rovi v Adidas jami so verjetno epifreatičnega nastanka, vadozno brezno, ki je nastalo
kasneje, pa jih je "presekalo".
Kropfova jama (kat. št. 7034) se nahaja približno 1100 m zračne razdalje SV od območja
eocenskih flišnih kamnin – z njim danes nima več kontakta. Leži na nadmorski višini 585 m in je
globoka 27 m. To pomeni, da najnižja točka v jami leži na nadmorski višini 558 m, kar se
približno ujema z nadmorsko višino najvišje točke na območju, ki ga sestavljajo eocenski fliši.
Vhod v jamo predstavlja vadozno brezno, rovi v jami pa so poševni, na nekaterih delih pa
vodoravni. V jami se pojavlja drobnozrnat sediment, v katerem so bili najdeni silikatni delci, ki
nakazujejo na njihov flišni izvor.
Kropfova jama je nastala v epifreatični coni, kar nakazujejo silikatni delci v najdenem sedimentu.
Zaradi njene lege in nadmorske višine lahko predvidevamo, da je bilo območje eocenskih flišnih
kamnin nekoč ne le večje, ampak se je nahajalo tudi v višjih nadmorskih višinah. Jama se danes
nahaja v vadozni coni, na kar nakazuje vhodno brezno.
Obstoj nekdanjih epifreatičnih jam dokazuje tudi najdba brezstrope jame na južnem pobočju pod
Rigljem na krednih apnencih, približno 500 m od kontakta s flišnimi kamninami. V njej so bili
najdeni do 3 cm veliki kosi peščenjaka. Zaradi znižanja denudacije kraškega površja je bil jami
odstranjen strop in danes je vidna kot plitva uleknina na kraškem površju.

Fotografija 2: Brezstropa jama južno od Riglja (z rumeno linijo je označen potek brezstrope jame).
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.
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6.5.2. Vodoravne jame na območju Macesnove gorice
Kot je bilo že ugotovljeno na primeru jam na območju Grintovec – Rigelj – Stari Breg, je bilo
območje eocenskih flišnih kamnin nekdaj večje. To potrjujejo brezstrope jame, jame z
vodoravnimi rovi ter sedimenti na površju, ki so bili najdeni v relativni bližini današnjega
kontaktnega krasa.
Jame na območju Macesnove gorice so od današnjega kontakta krednih apnencev z eocenskimi
flišnimi kamninami bolj oddaljene (3,5 km zračne razdalje), a na tem območju vseeno zasledimo
ostanke jam, ki so nastale v epifreatični coni. Območje je bilo podrobneje raziskano, saj smo v
skladu s hipotezami poskušali ugotoviti, ali se na tem območju pojavljajo elementi fluvialnega
reliefa.
Območje Macesnove gorice, kakor imenujemo to območje, se nahaja na Kočevski Mali gori,
zahodno od vzpetine Macesnova gorica (karta 15). Matično podlago predstavlja kredni apnenec,
območje pa preči nekaj prelomov, ki potekajo v dinarski smeri. Na prisotnost nekdanje prevlade
horizontalnega odtoka kažejo tlorisi ter profili jamskih rovov, ki nakazujejo na jame v
epifreatični coni, na obstoj (nekdanjih) vodnih tokov nakazujejo tudi bližnje udornice. Na
prevlado recentnega vertikalnega odtoka nakazujejo brezna vadoznega nastanka oziroma
vertikalni deli jam.

Karta 15: Jame na območju Macesnove gorice.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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Na ožjem območju Macesnove gorice se nahaja 11 jamskih objektov (karta 15 in tabela 10). Po
Katastru jam JZS so vse jame suhe (tip 5). Na obstoj nekdanjih vodnih tokov nakazuje 9 jam na
preučevanem območju (tip 5.1., 5.2 in 5.3), 2 jami pa sta nastali izključno v vadozni coni (tip 5.5
in 5.6). Vadozni brezni na preučevanem območju sta nastali ob prevladi vertikalnega odtoka po
odstranitvi flišnih kamnin. V to obdobje uvrščamo tudi vertikalne dele ostalih jam. Glede na
bližino jam ter usmerjenost jamskih rovov predvidevamo, da so jame nekdaj pripadale enotnemu
sistemu, vendar pa je ta danes razpadel na posamezne odseke oz. v več različnih jam.
Ime jame
Tonitov rog
Spodmol pod Macesnovo gorico
Jama pod Macesnovo gorico
Apolonova jama
Žlahtni most
Lisičje gnezdo
Sploščena porcija
Mickina jama
Jama štirih amaterjev
Brezno konca
Karterjevo brezno

Kat. št. Tip
7374
5.1
6156
5.1
6157
5.1
5.2
7375 (tip 2: 5.3)
7372
5.3
7373
5.3
7376
5.3
7377
5.3
8659
5.3
4677
5.5
4679
5.6

Dolžina Globina
13
7
30
3
10
4
350
80
25
31
58
75
6
17

35
31
16
18
17
21
6
17

Tabela 10: Seznam jam na območju Macesnove gorice.
Vir: Kataster jam JZS, 2008.

Nekatere jame, ki nakazujejo na obstoj vodnih tokov in nastanek v epifreatični coni, so opisane
spodaj.
Apolonova jama (kat. št. 7375) z dolžino 350 m je največja jama na območju Macesnove gorice
in hkrati druga najdaljša jama na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore. Po Katastru
jam je opredeljena kot vodoravna jama (tip 5.2). Vhod v jamo je vadozno brezno, ki se nadaljuje
z vodoravnim rovom velikih dimenzij – največja je prva dvorana, ki meri 40x32 m, visoka pa je
17 m. Pod glavnim oz. največjim rovom, ki poteka v smeri SV–JZ, so na dveh mestih dostopne
nižje etaže jame. Glavni rov je zasigan, prisotnega je malo sedimenta, v spodnjih etažah pa je
prisotnega več sedimenta in manj sige (Kataster jam JZS, 2008). Analize sedimenta iz spodnjih
etaž so pokazale, da je sestavljen iz silikatnih delcev, najdena pa je bila tudi sljuda. Večina
sedimenta je bila zelo majhna, najden pa je bil tudi kos peščenjaka, velik približno 8 mm. Izvor
sedimenta pripisujemo eocenskim flišnim kamninam. Na nekdanjo prisotnost vodnega toka v
Apolonovi jami nakazujejo tudi stenske zajede, ki nastajajo ob vrtinčastem vodnem toku (Gams,
2003) ter na nekaterih mestih izoblikovan paragenetski strop.
Apolonova jama je nastala v epifreatični coni, vendar je kasneje izgubila svojo hidrografsko
funkcijo. Obstoj večih etaž in prisotnost večje količine sedimenta v spodnjih etažah nakazuje na
prehod iz procesov epifreatične v vadozno cono ob spustu piezometrične gladine. Glavnino vode
so prevajali čedalje nižji jamski rovi. Na tem območju danes prevladuje vertikalni odtok vode, na
kar nakazuje vadozno vhodno brezno.
Žlahtni most (kat. št. 7372) se nahaja približno 76 m južno od Apolonove jame. Vhod v jamo
predstavlja 30 m globoko vadozno brezno, spodnji del jame pa predstavlja vodoraven rov, ki ima
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enako smer kot glavni rov Apolonove jame: SV–JZ. V sedimentu, ki je bil vzet iz jame, niso bili
najdeni silikatni delci, vendar pa oblika in usmerjenost rova nakazuje na nekdaj enoten jamski
sistem na tem območju. Morda so silikatni sedimenti prisotni v spodnjih etažah jame, ki danes
niso dostopne.
Vodoravni rovi v jami Žlahtni most so verjetno epifreatičnega nastanka, vadozno brezno pa je
nastalo kasneje.
Podobno morfologijo (vhodno brezno in vodoravni rovi v smeri SV–JZ) ima tudi jama Lisičje
gnezdo (kat. št. 7373), Sploščena porcija (kat. št. 7376), Jama štirih amaterjev (kat. št. 8659) ter
Mickina jama (kat. št. 7377).
Jama pod Macesnovo gorico (kat. št. 6157) je po Katastru jam opredeljena kot spodmol (tip 5.1).
Nekdaj je bila jama precej večja, vendar je bil vhod v jamo po drugi svetovni vojni miniran in
zasut, saj se v njej nahaja množično grobišče. Tako je danes jama nedostopna in nima izrisanega
načrta. Vhod v jamo je predstavljalo vadozno brezno, spodnji rovi jame pa naj bi bili tudi
vodoravni. O vodoravnih delih jame priča poročilo nekega človeka, ki je preživel padec v jamo in
se iz nje kasneje tudi rešil. Ljudje, ki so preživeli padec v jamo, so se po pričevanju vira ob
miniranju vhoda skrivali prav v stranskih vodoravnih delih jame (Ferenc, 2005), vendar podatka
o obstoju stranskega rova ni mogoče preveriti. V bližini Jame pod Macesnovo gorico se nahaja
tudi Spodmol pod Macesnovo gorico (kat. št. 6156). Bližnji legi obeh jam in vmesna vrtača, ki je
morda nastala z udorom, lahko kažeta na ostanke obsežnejšega jamskega sistema na tem
območju, vendar sta obe jami dostopni v tako majhnem delu, da z gotovostjo tega ne moremo
trditi (Bavdek, Mihevc, 1995).
Na območju med jamama Tonitov rog in Sploščena porcija je bila v reliefu identificirana
konkavna oblika, ki bi lahko bila brezstropa jama. Dolga je približno 120 m, ima skalne robove in
uravnano dno, ki je vmes prekinjeno s kamnitim robom (na karti je oblika vidna kot zaporedje
dveh vrtač).
Na obstoj podzemnih vodnih tokov nakazujejo tudi bližnje udornice na območju Ušivih jam
(karta 15), saj udornice povezujemo s točkastim vertikalnim odnašanjem kamnine v podzemlje,
bodisi z nenadnim udorom ali podiranjem nad jamskim prostorom, bodisi s postopnim
mehanskim ali korozijskim odnašanjem kamnine nad aktivnim jamskim rovom (Stepišnik, 2001;
Mihevc 2001)60.
Na območju Ušivih jam se nahajajo štiri udornice: Prelesnikova koliševka61 ter Ušiva jama 1, 2 in
362. Večje udornice, kot je npr. Prelesnikova koliševka (njena prostornina znaša 0,25 Mm3),
nastajajo s postopnim spodjedanjem materiala – ta proces pa je aktiven le v primeru, če je pod
udornico aktiven vodni tok, ki spodjeda maso, katera prihaja iz udornice. Na stik z
nekarbonatnim (verjetno flišnim) območjem nakazuje nekarbonatni konglomerat, ki je bil najden
na pobočju ene izmed udornic v Ušivih jamah (Stepišnik, 2006).
O nastanku na stiku apnenca z neprepustnimi flišnimi kamninami na obeh območjih torej pričajo
brezstrope jame, ki jim je bil zaradi znižanja površja odstranjen del stropa, udornice, ki so nastale
nad aktivnimi vodnimi tokovi, oblika jam ter sedimenti v jamah in na površju.
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Glej tudi poglavje "Udornice", str. 45.
Nem. Feuchtgrube (Stepišnik,2006).
62
Poimenovanje povzeto po Stepišnik, 2006.
61
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7. ANALIZA GEOMORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTI IZBRANIH
OBMOČIJ
V prvem delu diplomskega dela so bile predstavljene splošne fizičnogeografske in geomorfološke
značilnosti območja Kočevskega Roga in Kočevske Male gore, nadaljevanje pa se nanaša na
geomorfološko preučitev izbranih območij.
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore prevladuje kraški geomorfni sistem, na
manjših območjih pa zaradi specifičnih litoloških značilnosti (dolomitna ali nekarbonatna
matična podlaga, tektonska pretrtost kamnin itd.) zasledimo sledi fluvialnega preoblikovanja
reliefa.
Dejavniki, ki posredno nakazujejo na elemente fluvialnega preoblikovanja, so:
- pojav naselij (opuščena ali še vedno poseljena območja),
- pojav zgornjekrednih in eocenskih klastičnih sedimentov,
- pojavljanje vodnih virov ob prelomnih conah,
- pojav vodoravnih jamskih objektov,
- reliefne oblike, ki niso značilne za kraški geomorfni sistem: vršaji in druge nasutine, jarki
(oz. podolgovate konkavne reliefne oblike), slepe doline, tudi odsotnost vrtač.
Na podlagi teh dejavnikov je bilo izbranih 9 vzorčnih območij (tabela 11), pri katerih sta bila
prisotna vsaj dva dejavnika, ki nakazujeta na pojavljanje fluvialnih elementov preoblikovanja.
Izbrana vzorčna območja so: Grintovec – Rigelj – Stari Breg, Luža – Rdeči Kamen, Ponikve,
Koprivnik, Nemška Loka, Golobinjek, Travnik, Ribnik – Resa, Svetli Potok.
Vsa vzorčna območja so bila geomorfološko kartirana na topografskih načrtih v merilu 1:5.000
ali 1:10.00063. Za vsako območje je bila torej izdelana geomorfološka karta, ki je v diplomskem
delu podana ob koncu opisa posameznega območja.
Kartirani so bili hidrološki elementi (prisotnost povšinskih vodotokov, izviri, kali, ponori),
erozijski jarki, dolci, prisotnost kraških kotanj ter različnih pregibov, sufozijski grezi, kamnitost
površja ter prisotnost sedimentov na površju (bodisi v kraških kotanjah ali v obliki vršajev). Na
geomorfoloških kartah so označene tudi jame, kopasti vrhovi ter najdbe sige na površju ter točke
odvzema vzorcev sedimentov. Skupno je bilo kartiranega približno 13,9 km2 površja.
Na vzorčnih območjih so bili pobrani vzorci sedimentov in prsti, ki so bili kasneje v laboratoriju
analizirani. S pomočjo analiz je bila določena kamninska sestava posameznih vzorcev. Preučeni
so bili tudi jamski objekti v bližini oz. na preučevanih območjih. Sedimenti, pobrani v jamah, so
bili prav tako petrografsko analizirani.
Na podlagi vseh pridobljenih podatkov – tako pri kabinetnem kot pri terenskem in
laboratorijskem delu – smo poskušali analizirati reliefne oblike, ki se pojavljajo na vzorčnih
območjih ter skušala sklepati na njihov geomorfološki razvoj.

63

Nekatera območja so bila geomorfološko kartirana na topografske načrte v merilu 1:10.000 zato, ker topografski
načrti v merilu 1:5.000 za ta območja niso bili izdelani.
72

Karta 16: Lega kartiranih območij.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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Tabela 11: Dejavniki, ki posredno nakazujejo na fluvialno preoblikovanje na izbranih območjih.

Območje

Naselje64

Grintovec –
Stari Breg

da
(delno
opuščeno)

Luža – Rdeči
Kamen

da
(opuščeno)

Ponikve
Koprivnik

da
(opuščeno)
da

Nemška Loka

da

Golobinjek

da
(opuščeno)
da
(opuščeno)
da
(opuščeno)
da
(opuščeno)

Travnik
Ribnik – Resa
Svetli Potok

Klastične
kamnine65
eocenski fliš

zgornjekredni
klastični
sedimenti
/

Vodni objekti66
občasni vodni tok
1 izvir

Vodoravne
jame67
5

1 izvir
1 kal

/

1 izvir

/
/

/

1 izvir
1 kal
1 kal

1

/

1 izvir

/

/

1 izvir

/

/

2 izvira

/

/

občasni vodni tok
vodohran

/

/

Elementi fluvialnega
preoblikovanja68
erozijski jarki
struga vodotoka
slepe doline
nasutine

erozijski jarki
nasutine (vršaji)
erozijski jarki
nasutine (vršaji)
erozijski jarki
nasutine (vršaj)
erozijski jarki
nasutine (vršaji)
erozijski jarki
nasutine (vršaj)
erozijski jarki
nasutine (vršaji)
erozijski jarki
struga vodotoka
nasutine (2 vršaja)

Drugo

ledinsko ime naselja
(Ponikve)

ledinsko ime naselja
(Taubenbrunn)
ledinsko ime naselja
(Scherenbrunn)
ledinsko ime naselja
(Lichtenbach)

64

Vir: Krajevni leksikon Slovenije 1971, 1995.
Vir: Geološka karta 1:100.000 (list Ribnica, Novo mesto, Delnice, Črnomelj).
66
Vir: Topografska karta 1:25.000 (list Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šalka vas, Črmošnjice, Nemška Loka, Semič, Mozelj, Črnomelj).
67
Vir: Kataster jam JZS.
68
Vir: Digitalni model reliefa, Topografska karta 1:25.000.
65
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7.1. Grintovec – Rigelj – Stari Breg
Območje nekdanjih kočevarskih naselij Grintovec (Grintowitz), Rigelj (Riegel) ter Stari Breg
(Altbacher) se nahaja na severnem delu Kočevske Male gore na nadmorski višini okoli 520 m
(karta 17).
Gre za pas neprepustnih eocenskih sedimentov, na katerih se je izoblikoval fluvialni relief. Pojav
fluvialnega reliefa, številnih izvirov in opis morfoloških značilnosti tega območja je opisal
Lehmann (1933). Pas je v smeri JV–SZ dolg približno 2,7 km, v pravokotni smeri pa je širok
največ 400 m, v povprečju pa okoli 300 metrov. To vzorčno območje je veliko okoli 1 km2.

Karta 17: Pregledna karta Grintovca, Riglja in Starega Brega z ožjo okolico.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Na območju med Grintovcem in Starim Bregom imajo klastični sedimenti izrazito flišni značaj.
Gre za erozijski ostanek nekdaj bolj razširjenih eocenskih kamnin (E). Stratigrafsko najnižje
ležijo rdeči laporni apnenci, ki ležijo na rudistnih apnencih in prehajajo v skrilave apnence. Nad
njimi ležijo svetlo rjavi in sivi mehki laporovci. Višji horizont sestavljajo peščeni sljudni
laporovci, ki ponekod že prehajajo v peščenjake (Dozet, 2001). Pri Starem bregu so na dnu večjih
jarkov zastopane tudi holocenske kamnine, ki sestojijo iz bolj ali manj peščene ilovice, ki
predstavlja preperino laporovcev in peščenjakov. Debelina vseh plasti na tem območju je dobrih
100 m (Germovšek, 1953).
Na obrobju eocenski sedimenti prehajajo v bele do sive rudistne apnence (K22) (Osnovna
geološka karta SFRJ..., 1968), na katerih poteka proces zakrasevanja.
Ozemlje med Grintovcem in Starim Bregom je obdano s številnimi prelomi (Germovšek, 1953).
Glavna prelomna območja potekajo v dinarski smeri in se nahajajo na zahodnem obrobju
preučevanega območja (Osnovna geološka karta SFRJ..., 1968).
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Karta 18: Geološka karta območja Grintovec – Rigelj – Stari Breg.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Skica 8: Profila geološke območja Grintovec – Rigelj – Stari Breg.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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Na območju med Grintovcem in Starim Bregom se nahaja več jamskih objektov69. Medvedova
jama (kat. št. 237) in Ostra jama (kat. št. 5111) se nahajata na grebenu v bližini Starega Brega.
Medvedova jama je dolga 50 m in globoka 12 m. Sestavlja jo vodoraven jamski rov, ponekod do
stropa zapolnjen s kremenčevim sedimentom (vzorec 1070), ki je mestoma že sprijet v kremenov
konglomerat (fotografija 3). Gre za jamo, ki je nastala v freatični coni in je bila kasneje
zapolnjena s sedimentom, ki ga je vodotok nanašal z območja flišnih kamnin. Ostra jama je dolga
95 m ter globoka 26 m. V jamo s flišnih kamnin odteka manjši vodotok. V zgornjem delu so rovi
poševni, posamezni manjši stranski rovi pa so vodoravni. Spodnji del jame prestavlja vodoraven
rov. Gre za jamo, ki se je razvila v epifreatični coni – vanjo namreč s flišnih kamnin odteka
vodotok.
Adidas jama (kat. št. 6242) se nahaja v dnu manjše vrtače vzhodno od Grintovca. Dolga je 51 m
in globoka 20 m. Z jamskega načrta je vidno, da ima jama poleg vhodnega brezna, razvita tudi
dva vodoravna rova. Predvidevamo, da vodoravni deli predstavljajo del nekoč večjega sistema
freatičnih ali epifreatičnih jam na tem območju. Brezno je nastalo kasneje, in sicer v vadozni
coni.
Prehodna jama (kat. št. 3326) in Skalar (kat. št. 3327) se nahajata zahodno od Grintovca.
Prehodna jama je dolga 41 m in globoka 14 m. Ima izoblikovan vodoraven rov. Verjetno gre za
ostanek rova, ki je nastal v freatični coni. Jamo Skalar, ki je dolga in globoka 11 m, sestavlja
vertikalen rov – gre torej za brezno, ki je nastalo v vadozni coni. V vadozni coni je prav tako
nastalo tudi Brezno Flaška (kat. št. 7028), ki je dolgo 30 m in globoko 22 m.
Kropfova jama (kat. št. 7034), ki se nahaja okoli 1 km vzhodno od preučevanega območja, je
prav tako pomembna pri interpretaciji reliefnega dogajanja na tem območju. Jama je dolga 120
m, globoka pa 27. m. Poleg vertikalnih rovov, ki nakazujejo na nastanek v vadozni coni, se v
jami nahajajo tudi vodoravni rovi, ki nakazujejo na razvoj jame v freatični coni. V Kropfovi jami
so bili najdeni tudi sedimenti flišnega izvora, ki dokazujejo nekdaj večje flišno območje.

Fotografija 3: Kremenov konglomerat in kremenovi prodniki, najdeni v Medvedovi jami (vzorec 10 70).
Avtor: P. Gostinčar, maj 2008.
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Jame na tem območju so podrobneje opisane v poglavju "Vodoravne jame na območju Grintovec – Rigelj – Stari
Breg", str. 66.
70
Glej karto 19.
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Opis geomorfoloških značilnosti (karta 19)
Za to območje je značilno površinsko pretakanje voda ter oblikovanje erozijskih jarkov. Na stiku
nekraških kamnin s kraškimi nastajajo značilne oblike kontaktnega krasa ali pa so neaktivni
ostanki teh reliefnih oblik vidni v današnjem reliefu.

Fotografija 4: Fluvialni relief, izoblikovan na eocenskih fliših.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Na severni strani preučevanega območja zasledimo šest skupin erozijskih jarkov; vode s teh
območij ponikajo ločeno. Najbolj zahodna skupina jarkov je izoblikovala dve manjši slepi dolini
(prva je dolga okoli 30 m, druga pa okoli 50 m). Proti vzhodu sledi ponorno območje manjšega
jarka, ki je dolg okoli 100 m. Voda ponikne na kontaktu v vrtači. Erozijski jarki na območju s
toponimom Preža se združijo, nato pa voda ponikne v slepi dolini (dolžina okoli 80 m in širina
okoli 60 m) na stiku z apnencem. Manjši erozijski jarek ter niz vrtač se nahaja vzhodno od Preže.
Na tem območju lahko zasledimo ostanke nekdanjega površinskega toka oziroma kontaktnega
krasa – morfološko ta reliefna oblika spominja na jarek, le da danes tam voda ne teče več. Prav
tako so v dnu reliefne oblike vidne debele plasti sedimentov, ki jih je po vsej verjetnosti nanesel
potok, ki je pritekal z območja flišnih kamnin. Najobsežnejša skupina erozijskih jarkov se nahaja
severno od nekdanjega naselja Rigelj. Potok, ki ponikne na tem območju, ima površinsko zaledje,
ki je veliko 1,5 km2. Na kontaktu z apnenci je izoblikovana slepa dolina, ki je delno še aktivna,
delno pa je neaktivna. Aktivni del predstavlja vodotok ter sedimenti ob vodotoku, neaktivni del
slepe doline, ki je dolg približno 250 m in ponekod širok tudi do 95 m, pa je v površju viden kot
niz konkavnih oblik, zapolnjenih s sedimentom (sediment sestavljajo kremenova, boksitna in
limonitna zrna ter delci flišnega peščenjaka). Vzhodno od potoka pri Riglju se nahaja skupina
erozijskih jarkov, ki prav tako zbira vodo s fliša. Te vode nato poniknejo višje na pobočju, na
površju pa je mogoče še danes videti ostanke nekdanjega fluvialnega reliefa, ki je bil
preoblikovan s kraškimi procesi – gre za niz vrtač, zapolnjenih z nekarbonatnim sedimentom.
Erozijski jarki se nahajajo v manjši meri tudi na jugu preučevanega območja, in sicer gre za tri
skupine vodotokov, ki poniknejo v manjših slepih dolinah.
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Fotografija 5: Slepa dolina južno od Starega Brega.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

V reliefu so, kot je bilo že omenjeno, vidni ostanki nekdanjega fluvialnega reliefa oziroma
kontaktnega krasa. Največji potok na tem območju ima izoblikovano precej veliko slepo dolino,
ki pa je danes voda ne doseže več (voda ponikne v sprednjem delu struge). Ta slepa dolina je
danes v dnu razčlenjena z vrtačami, še vedno pa na kraškem površju lahko sledimo ostanke
nekdanje reliefne oblike. Lahko predvidevamo, da je bila nekdaj količina vode na tem območju
večja kot danes ter da je imel potok včasih večje vodozbirno zaledje, saj je nanesel veliko
materiala.
Številne manjše podolgovate kotanje se nahajajo predvsem na obrobnih delih eocenskih
sedimentov. Tudi te oblike, ki so večinoma zapolnjene s sedimenti, obravnavamo kot nekdanji
ostanek reliefnih oblik kontaktnega krasa.
Vrtače, ki se nahajajo neposredno ob stiku apnencev in eocenskih flišev, so največkrat zapolnjene
z debelo plastjo sedimentov. Največ sedimentov flišnega izvora lahko zasledimo na južnem
pobočju pod Rigljem. Na tem območju so prisotne številne vrtače, zapolnjene s flišnimi
sedimenti ter številne druge oblike. Na tem območju je bila identificirana tudi brezstropa jama –
določili smo jo na podlagi njene oblike ter sedimentov, ki so bili presedimentirani z območja
flišnih kamnin. V dveh vrtačah je bil vzet vzorec sedimenta, ki je bil analiziran v laboratoriju.
Prva vrtača (vzorec 9) se nahaja na bregu, ki je danes strmo dvignjen nad kontakt s flišem. V
sedimentu je bil najden velik delež nekarbonatnih primesi (kremen, sljude), ki kažejo na flišni
izvor. Druga vrtača (vzorec 7) pa se je nahajala na severnem robu preučevanega območja na
uravnavi, za katero domnevamo, da jo je nekdaj zapolnjeval sediment s flišnih kamnin in tako
lokalno vzdrževal nivo piezometra. Tudi v tej vrtači so bili najdeni veliki nekarbonatni delci,
veliki tudi do 1,7 cm: peščenjak, laporovec, kremen ter boksitna zrna in sljuda (fotografija 6).
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Fotografija 6: Nekarbonatni sediment, najden v eni izmed vrtač (vzorec 7).
Avtor: P. Gostinčar, maj 2008.

Kamnitost površja je na nekarbonatnih kamninah majhna, na prehodu na karbonatne kamnine pa
se situacija precej spremeni. Na območju krednih apnencev, ki obkrožajo območje eocenskih
sedimentov, je kamnitost površja velika.
Glavni vodni tokovi se, kot smo že napisali, nahajajo v dnu erozijskih jarkov, nato pa poniknejo
na kontaktu z apnencem. Glede na prevladujočo smer odtoka vodnih virov, ki so jim sledili s
pomočjo sledilnih poskusov (Novak, 1990), sklepamo, da se vode, ki ponikajo na območju
Grintovca, Riglja in Starega Brega, stekajo v smeri Radeščice, Obrha, morda pa tudi
Tominčevega studenca. SZ od Grintovca se v pobočju nahajata tudi dva kraška vodna izvira.
Sinteza
Na območju flišnih plasti med Grintovcem in Starim Bregom so elementi fluvialnega
preoblikovanja močno prisotni. Fluvialni relief na eocenskih kamninah se močno razlikuje od
okoliškega kraškega reliefa (Lehmann, 1933). To območje je namreč izolirano območje
kontaktnega krasa.
Voda se površinsko pretaka v številnih erozijskih jarkih in na kontaktu s karbonatnimi
kamninami ponikne. Izoblikovale so se številne reliefne oblike, ki so tipične za kontaktni kras. Te
reliefne oblike so bodisi recentnega nastanka bodisi pa gre za ostanke nekdaj večjega območja
kontaktnega krasa. Območje flišnih kamnin je bilo nekoč na tem območju precej večje, kar nam
je uspelo dokazati z najdbami flišnih sedimentov (predvsem peščenjakov, kremena in sljude) v
vrtačah in jamah, ki so danes oddaljene od kontakta nekraških in kraških kamnin.

Karta 19: Geomorfološka karta: Grintovec – Rigelj – Stari Breg.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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7.2. Luža in Rdeči Kamen
Luža (Lacknern) in Rdeči Kamen (Rottenstein) predstavljata območji nekdanjih kočevarskih
naselij na nadmorskih višinah 800–850 m. To območje leži na severnem delu Kočevskega Roga
(karta 20). Obe naselji sta bili po drugi svetovni vojni opuščeni.
Območje Luže in Rdečega Kamna leži v manjšem podolju med višjimi vrhovi: Reber (868 m) in
Kunški hrib (864 m) na jugu ter Luška gorica (905 m) in Rdeči Kamen (908 m). Na tem območju
se nahajajo zgornjekredni klastični sedimenti, za katere smo predvidevali, da se na njih pojavljajo
elementi fluvialnega preoblikovanja.

Karta 20: Pregledna karta Luže in Rdečega Kamna ter ožjega zaledja.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Zgornjekredni klastični sedimenti (K22, K23) nastopajo med Lužo in Rdečim Kamnom v pasu,
širokem do 700 m in dolgem približno 2000 m. Južneje se v okolici Kunča nahaja še manjši
ostanek lapornega apnenca, ki prav tako pripada zgornji kredi (Germovšek, 1953), vendar to
območje v raziskavo ni bilo vključeno.
Sedimenti na območju Rdečega Kamna in Luže si sledijo v naslednjem zaporedju: konkordantno
nad zgornjekrednimi apnenci z rudisti in foraminiferami leži rdeč do siv lapornat apnenec (t. i.
spodnji laporni horizont). Nad njim je 50 m debelo zaporedje apnenčeve breče z rdečkastim
vezivom (fotografija 7), konglomeratne breče ter svetlo sivega apnenca. Nad brečami leži zgornji
laporni horizont, ki ga predstavljajo rdeči skrilavi laporni apnenci in apnenčevi laporovci. V
rdečem apnencu so bele kalcitne konkrecije, v rdečih lapornih apnencih pa so do nekaj
centimetrov velike konkrecije rdečega, rumenega in rjavega roženca, bogatega z železovim
oksidom. V manjšem obsegu se pojavljajo še rjavkasti, vijoličasti, zelenkasti in zlasti sivi
laporovci in apnenci. Breče so delno obrežni sedimenti, delno pa so jih naplavile bližnje tekoče
vode. Po načinu nastanka jih prištevamo v isto vrsto kot flišne eocenske sedimente (Dozet, 2001).
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Karta 21: Geološka karta Luže in Rdečega Kamna.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Skica 9: Profila geološke karte Luže in Rdečega Kamna.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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Fotografija 7: Rdeči laporni apnenci.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Fotografija 8: Apnenčeva breča z rdečkastim vezivom.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Na ožjem območju Luže in Rdečega Kamna ni nobenega znanega jamskega objekta. Najbližja
jama se nahaja pri Kunču (približno 900 m jugovzhodno od obravnavanega območja). Ledena
jama pri Kunču (kat. št. 1156) je dolga 81 m, globoka 42 m, nastala pa je v rdečkastih apnenčevih
brečah (Kataster jam JZS, 2008).
Opis geomorfoloških značilnosti (karta 22)
Za to območje je značilna debelejša plast sedimentov na kraškem površju.
Na območju Rdečega Kamna niso bili najdeni nobeni erozijski jarki ali dolci. Površje na
zgornjeklastičnih sedimentih je večinoma razčlenjeno z vrtačami, ki imajo v dnu večjo količino
sedimenta. Na spodnjekrednih apnencih, ki to območje obkrožajo z vseh strani, pa so vrtače
globlje.
Debelina zgornjekrednih in eocenskih kamnin je bila na tem območju v preteklosti verjetno
večja, a je bila denudirana; danes v reliefu sledimo le še erozijske ostanke teh sedimentov. Če je
bila debelina teh sedimentov res večja, je zagotovo na tem območju obstajal nekakšen kontaktni
kras. V reliefu Rdečega Kamna in Luže se na dveh mestih pojavljata reliefni obliki, ki sta morda
nekdaj funkcionirali kot kontaktno-kraški obliki. Prva se nahaja na severnem obrobju Rdečega
Kamna. Na stiku spodnjekrednih apnencev in zgornjekrednih klastičnih sedimentov je nastala
podolgovata konkavna oblika, dolga okoli 165 m, ki je v dnu zapolnjena s sedimenti. Morda gre
za reliktni ostanek slepe doline. Druga oblika, ki deloma spominja na oblike kontaktnega krasa, je
izoblikovana južno od Rdečega kamna (na južni strani ceste). Gre za niz plitvih kotanj, ki so med
seboj povezane z nekoliko nižjimi robovi. Ta niz poteka v smeri proti jugovzhodu in skupaj meri
okoli 240 m. Analiza sedimentov iz ene izmed kotanj (vzorec 1) je pokazala, da so sedimenti
(prevladujejo boksitni delci in limonitne konkrecije), ki se nahajajo v dnu kotanje, izrazito
zaobljeni, kar morda nakazuje na fluvialni transport.
Površje je na območju zgornjekrednih sedimentov prekrito z debelejšim slojem prepereline, ki
upada v smeri proti vzhodu. Na vzhodu se lahko tudi na zgornjekrednih sedimentih pojavljajo
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globoke škraplje. Najbolj intenzivno zakrasevanje kažejo spodnjekredne kamnine, saj je površje
tam zmerno do močno škrapljasto.

Fotografija 9: Matična podlaga se ponekod na Rdečem Kamnu pojavlja plitvo pod površjem.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Na preučevanem območju se nahajajo vodni viri, ki pa jim ne moremo pripisati tipičnega
fluvialnega preoblikovanja. Vodni viri so večinoma v obliki raznih zajetij, v katerih se nabira
voda. Voda se namreč v debelih sedimentih nabira in izceja v vodna zajetja.

Fotografija 10: Izvir in kal na Rdečem Kamnu.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.
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Sinteza
Na območju Luže in Rdečega Kamna se pojavljajo določeni sledovi fluvialnega preoblikovanja:
večje število vodnih virov ter debelejše zaplate sedimenta, ki pa ne nakazujejo na recentno
površinsko pretakanje vode na tem območju.
Gre za kraško površje, ki je zaradi debelejše prepereline, ki nastaja na lokalnih kamninah, le
preoblikovano oz. modificirano, nikakor pa ne moremo govoriti o stiku kraškega in nekraškega
površja oz. o kontaktnem krasu na območju Rdečega Kamna in Luže.

Karta 22: Geomorfološka karta: Luža in Rdeči Kamen.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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7.3. Ponikve
Ponikve imenujemo kotanjo, ki leži na južnem delu Kočevskega Roga, natančneje SZ od Mirne
gore (1047 m) (karta 23). Preučevano območje imenujemo Ponikve zato, ker se je na tem
območju nekoč nahajalo naselje Ponikve (Sporeben), ki pa je bilo po drugi svetovni vojni
opuščeno. Naselje se je bilo na vzhodnem robu preučevanega območja.
Ponikve so kraška kotanja, ki jo nekateri avtorji imenujejo uvala (Habič et al., 1990), nekateri pa
pravijo, da gre za manjše kraško polje (Novak, 1968; Lapanje, 2000). Ta kotanja leži na
nadmorski višini 820–880 m in visi proti zahodu. V smeri S–SV–JJZ je dolga 900 m, široka pa
okrog 800 m. Z vseh strani jo obdajajo vrhovi z nadmorskimi višinami od 902 m (Trnov vrh) do
1020 m (Vinica). Ima torej sklenjen obod, dno kotanje pa zavzema površino 0,31 km2.

Karta 23: Pregledna karta Ponikev in ožjega zaledja.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Območje Ponikev sestavljajo predvsem jurski dolomiti, deloma pa tudi apnenci.
Vzhodni del kotanje in njeno vzhodno obrobje gradijo dolomitizirani apnenci in dolomiti liasne
starosti (J1). V teh plasteh se pojavlja temnosiv drobnozrnat do debelozrnat poznodiagenetski
dolomitizirani apnenec in dolomit, pojavljajo pa se tudi dolomiti z izraženo valovito laminarno
organsko sedimentno teksturo, kjer se izmenjujejo mikritne in mikrosparitne lamine. Debelina
liasnih sedimenov je približno 600–700 m (Lapanje, 2000).
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Doggerske plasti (J2) predstavljajo širše zahodno obrobje. Te plasti so razvite v obliki masivnega
in skladnatega mikritnega apnenca, najdemo pa lahko tudi srednje do debelozrnat dolomit.
Ponekod so med grebenskimi apnenci vložki oolitnega apnenca. Debelina te stratigrafske enote
dosega 500 m (Lapanje, 2000).
Zgornjemalmske kamnine so razvite kot dolomiti (1J32,3) in apnenci (2J32,3). Zgornjemalmski
dolomiti gradijo zahodi del kotanje in njeno zahodno obrobje, apnenci pa njeno širše zahodno in
južno obrobje (Lapanje, 2000).
Kotanja je tektonskega nastanka in je nastala ob sečišču preloma S–J (t. i. Ponikvarski prelom) z
dinarsko usmerjenimi prelomi v smeri SZ–JV (Lapanje, 2000).

Karta 24: Geološka karta Ponikev.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Na območju Ponikev se nahaja več izvirov, ki so tektonsko pogojeni (Lapanje, 2000). V okviru
kombiniranega sledilnega poskusa, s katerim so želeli določiti kraško zaledje Dobličice, so v
največji potok, ki se nahaja na severnem delu kotanje, injecirali sledilo. Ugotovili so, da se vode s
Ponikev stekajo k izviru Ušprunk pri Kočevskih Poljanah ter v Krupo. Na Ponikvah se torej
nahaja razvodnica med porečjema Krke in Kolpe (Habič et al., 1990).
V bližnji okolici Ponikev se nahajata dve jami. Jama pod Trnovim hribom (kat. št. 9027) je
globoka 34 m in dolga 40 m. Nahaja se približno 570 m južno od južnega roba kotanje. Brezno
na Vinici (kat. št. 8385) je globoko 27 m in dolgo 40 m, nahaja pa se približno 600 m
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severovzhodno od severnega roba kotanje (Kataster jam JZS, 2008). Obe jami sestavljajo
vertikalni rovi – gre za brezni, ki sta nastali v vadozni coni.
Opis geomorfoloških značilnosti (karta 25)
Za to kraško kotanjo je značilno dno, ki je nasuto s plastjo prepereline, ter erozijski jarki in dolci,
ki se stekajo v kotanjo. Na robovih kotanje so prisotni izviri.

Fotografija 11: Pogled na Ponikve od Z proti V (v ospredju vrtača s sufozijskim grezom).
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Erozijski jarki in dolci se s pobočij stekajo v osrednji del kotanje. Na severnem delu je
izoblikovan dolec, dolg približno 170 m, ki poteka v smeri S–J. Dolec se nato združi z okoliškimi
erozijskimi jarki, ki imajo ločeno zaledje na severovzhodni strani. Vodotok v strugi, dolgi
približno 315, m teče v smeri proti jugu in nato v dnu kraške kotanje ponikne. V strugi sta dve
manjši zajezitvi, ki so ju Kočevarji zgradili za pogon tamkajšnje žage. Ločeno zaledje imata
erozijska jarka na severozahodni strani (oba sta dolga približno 200 m). Na vzhodni strani kraške
kotanje so izoblikovani največji erozijski jarki in dolci, pod katerimi so nasuti najobsežnejši
vršaji na Ponikvah – od severa proti jugu si sledijo: dolec dolžine 300 m, erozijska jarka dolžine
320 in 70 m ter dolec dolžine 250 m. Z jugovzhodne strani se na območje kotanje steka približno
250 m dolg in 20 m širok dolec, pod katerim je nasut manjši vršaj. Na zahodni strani kotanje se
prav tako nahajata dva dolca (na severozahodni strani se nahaja dolec dolžine okoli 250 m ter na
jugozahodni strani dolec dolžine okoli 100 m), pod katerima pa ni vršajev.
Dno kotanje je pokrito s plastjo sedimenta, ki je bil nanesen z obrobnih strmih pobočij.
Plast sedimenta je najbolj debela v južni polovici kotanje, kjer je pod večjimi erozijskimi jarki in
dolci nasutih pet vršajev, ki potekajo v smeri V–Z. Največja sta vršaja, ki skupaj na najširšem
delu merita okoli 200 m, dolžina vršajev pa znaša do 450 m. Manjši trije vršaji v najširšem delu
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merijo 50–85 m, dolgi pa so 130–165 m. Na zahodni strani se debelina nanesenega materiala
zmanjšuje, zato je na večih mestih vidna matična podlaga. Za te vršaje so značilni manjši kosi
dolomita v zgornjem delu (do 0,6 cm), v spodnjih delih vršajev pa prevladuje drobnejša frakcija
(vzorec 1; sediment sestavljajo manjši kosi dolomita ter kremenova, boksitna in limonitna zrna).
Na vršajih (na vzhodni strani) ter v vrtačah (na zahodni strani) so se oblikovali številni grezi, ki
kažejo na podzemno spiranje prepereline (fotografije 11, 12 in 13).
Severna polovica kotanje se morfološko razlikuje od južne. Manjši vršaji so odloženi le na
skrajnem severnem delu, kjer je prisotnih nekaj izvirov in krajših vodotokov – gre za tri vršaje,
dolge in široke do približno 80 m. Površje je bolj vegasto ter razčlenjeno z večjimi in manjšimi
vrtačami. Kamnitost površja je večja – matična podlaga se na površju pojavlja na več mestih.
Velikost delcev v preperelini je večja kot na območju vršajev (vzorec 2) – posamezni delci
merijo tudi 2 cm in več. Preperelino prav tako sestavljajo dolomitni delci. V bližini ponorov
manjših vodotokov se nahajajo tudi sufozijski grezi.
Po sredini kotanje poteka v smeri V–Z morebitna struga vodotoka (dolga okoli 230 m ter široka
do 2 m), v kateri pa kljub opazovanju le-te ob večjem deževju ni bilo opaziti nobene vode. Struga
predstavlja mejo med severnim in južnim delom kotanje – vršaji so odloženi namreč le do tu,
proti severu pa se pričenja bolj razčlenjeno površje.

Fotografija 12: Mlajši grez v sedimentu.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Fotografija 13: Starejši grez v
sedimentu.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.
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Na pobočjih, ki z vseh strani obdajajo Ponikve, večinoma ni prisotne velike razčlenjenosti s
kraškimi pojavi. Značilni površinski kraški pojavi se pojavljajo le na južnem robu kotanje ter na
pobočju vzpetine (915 m), ki se dviga nad zahodnim delom Ponikev. Na obeh območjih je
matična podlaga apnenec.
Glavno izvirno območje se nahaja na severnem, dolomitnem robu kraške kotanje. Ker je dolomit
manj prepustna kamnina, odtekajo vode po njegovi površini. Voda po večjih deževjih površinsko
teče po številnih manjših erozijskih jarkih in se združuje v potoček. Le-ta teče v smeri SSV–JJZ
(smer prelomne cone). Nekoč je ta potoček poganjal parno žago, zato je še danes mogoče videti
dve zajezitveni območji. Potoček kmalu po prihodu na dno kraške kotanje ponikne. Na samem
dnu kotanje je izoblikoval ožjo strugo, na mestu, kjer ponikne, pa manjši ponorni zatrep. Voda se
po vsej verjetnosti pretaka v smeri večje vrtače, ki se nahaja jugovzhodno od ponora potoka.
Vrtača ima premer 30 m in globino več kot 6 m. Voda v tej vrtači teče po skalnem dnu in ponika
v 2 m globokem požiralniku.
Vzhodno od te vrtače pa se pojavlja še en večji izvir (obzidan studenec, ki so ga nekoč
uporabljali Kočevarji), ki prav tako ponikne v manjšem samostojnem požiralniku ob vznožju
pobočja.
Na severovzhodni strani polja je več močil, ki prav tako poniknejo v dno polja – dva izmed teh
vodotokov sta oblikovala manjši slepi dolini, najbolj zahodni pa je nasul manjši vršaj, na katerem
voda ponikne.
Na jugozahodnem delu pa se nahaja le en izvir, ki izvira iz dolomita in ponika na stiku z
apnencem.
Izviri na Ponikvah po daljši suši skoraj vsi presušijo (Lapanje, 2000). Najprej usahne studenec na
jugozahodu, za njim pa izviri na severni strani polja (Novak, 1986).

Fotografija 14: Na severni strani voda izvira v dnu dolca.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.
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Sinteza
Ponikve so kotanja na nadmorski višini 820–880 m. Kotanja je tektonskega nastanka – nastala je
ob t. i. ponikvarskem prelomu. Poleg tektonskege pogojenosti pa so pomembne tudi kamnine, ki
se nahajajo na tem območju. Gre namreč za dolomite, ki slabše zakrasevajo od apnencev, hkrati
pa so tu še tektonsko pretrti. Prav zato so na tem območju nastali elementi fluvialnega
preoblikovanja, kot so erozijski jarki, nasutine (vršaji) ter površinsko pretakanje voda.
Ob pretrti coni se voda pretaka površinsko, s čimer je nasula sediment, ki ga najdemo na dnu
kotanje. Ob robovih kotanje najdemo številne dolce in erozijske jarke, preko katerih je bil
sediment transportiran.
Voda po erozijskih jarkih priteka le ob močnem deževju, izviri pa po daljšem sušnem obdobju
presahnejo. Izviri so tektonsko pogojeni.
Na podzemski splet kanalov, izoblikovanih plitvo pod površjem, kažejo pogosti sufozijski grezi v
sedimentu.
Kotanjo Ponikve lahko opredelimo kot kraško polje, saj ustreza kriterijem za določitev kraških
polj (vsaj 500 m široko ravno dno, sklenjen višji obod (Gams, 2003), ponikalnica). Po Gamsu
(2003) lahko Ponikve glede na nastanek opredelimo kot robno kraško polje, glede na način
pritekanja in odtekanja vode pa kot pritočno-ponorniško polje.

Karta 25: Geomorfološka karta: Ponikve.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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7.4. Koprivnik
Kotanja Koprivnik leži v Koprivniškem oz. Rajhenavskem podolju (karta 20). Preučevano
območje imenujemo Koprivnik zato, ker se v tej kotanji nahaja istoimensko naselje (nemško
Nesselthal), ki je še danes naseljeno. Naselje se nahaja na vzhodnem robu kotanje na vršajih, ki
so odloženi pod erozijskimi jarki.
Koprivnik je kotanja, ki jo nekateri avtorji imenujejo uvala (Habič et al., 1990) ali kraško polje
(Lehmann, 1933; Novak, 1968). Dno te kotanje leži na nadmorski višini 610–620 m in visi od
severozahoda proti jugovzhodu. V smeri SZ–JV je dno kotanje dolgo 1550 m, pravokotno na to
smer pa 650–700 m. Površina dna kraške kotanje znaša 0,88 km2. Ta kotanja ima izrazit strm
obod le na dveh straneh. Na JZ strani je omejen s strmo nerazčlenjeno rebrijo, severno in
vzhodno obrobje pa je strmo in razčlenjeno z erozijskimi jarki in dolci. Po njih so vode, ki
izvirajo v majhnih studencih sredi rebri, nasule v dno pretežno dolomitni drobir. Na več krajih so
v naplavini izoblikovani manjši požiralniki, v katerih ponikajo površinski vodotoki, če se že prej
ne izgubijo v lastni naplavini. Vode se podzemno stekajo proti Dolskemu potoku (Habič et al.,
1990). Severozahodni in jugovzhodni rob kotanje je nižji, saj oba predstavljata območje nižjega
Koprivniškega podolja med Kočevskim Rogom in Kočevsko Malo goro.

Karta 26: Pregledna karta Koprivnika
in ožjega zaledja.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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Območje Koprivnika sestavljajo večinoma jurski dolomiti, dno kotanje pa je zapolnjeno s
kvartarnimi sedimenti.
Celotno obrobje Koprivnika gradijo spodnjemalmski (J31,2) sivi mikritni in intramikritni apnenci
ter debelozrnati poznodiagenetski dolomiti. Dolomiti gradijo južni, zahodni in jugozahodni del
oboda te kraške kotanje. Debelina spodnjemalmskih plasti je 500–600 m (Tumač za list
Črnomelj, 1984).
Na dnu kraške kotanje je odložena terra rossa (ts) (Osnovna geološka karta SFRJ..., 1983) oz.
rdeče boksitne gline (Dozet, 2008), ki so nanesene v obliki vršajev.
V dinarski smeri (SZ–JV) lahko na robu kotanje sledimo prelom, ki pa je v dnu prekrit z rdečimi
boksitnimi glinami. Kraška kotanja je verjetno tektonskega nastanka. Območje sekajo tudi
številni drugi prelomi, ki ne potekajo v dinarski smeri (Osnovna geološka karta SFRJ..., 1983).
Verjetno so nekateri erozijski jarki usmerjeni v skladu s temi prelomnimi conami.

Karta 27: Geološka karta Koprivnika.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

V bližnji okolici Koprivnika se nahajata dve jami. Približno 700 m JV od roba kotanje se nahaja
Ponikovalnik pri Koprivniku (kat. št. 2296), ki je dolg in globok 7 m. Približno 700 m SZ od
Koprivnika pa se nahaja Zanimivo brezno (kat. št. 4927), ki je dolgo 15 m, globoko pa 7 m
(Kataster jam JZS, 2008). Obe jami sestavljajo vertikalni rovi – gre za brezni, ki sta nastali v
vadozni coni.
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Opis geomorfoloških značilnosti (karta 28)
Za to kotanjo je značilno nasuto dno v obliki vršajev, z erozijski jarki in dolci razčlenjeno
vzhodno pobočje ter nerazčlenjeno pobočje na zahodnem delu.

Fotografija 15: Pogled na Koprivnik od J proti S.
Vir: Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999.

Z erozijskimi jarki in dolci je razčlenjeno predvsem severno in vzhodno pobočje Koprivnika. Te
reliefne oblike so večinoma vezane na prelomne cone, saj so bili na vseh območjih najdeni
sledovi tektonske pretrtosti kamnine (tektonske breče, tektonski melj, s kalcitom zapolnjene
razpoke).
Na severu se na območju Vajbah žage pojavlja največji erozijski jarek, v katerega se steka več
krajših erozijskih jarkov (fotografija 16) in trije dolci. Že ledinsko ime priča o nekdanjem
izkoriščanju vodne energije na tem območju. Voda je na prehodu iz erozijskega jarka, ki skupno
meri več kot 1 km, na dno kotanje nasula vršaj. Morfološko podobna, vendar manjša reliefna
oblika, se pojavlja vzhodneje od Vajbah žage – voda je prav tako pod erozijskim jarkom, v
katerega se steka nekaj dolcev, nasula vršaj.
Druga večja skupina erozijskih jarkov in dolcev se pojavlja neposredno nad naseljem Koprivnik,
na območju Kroglišneka. V 50–100 m široko in okoli 420 m dolgo dolino se stekajo številni
krajši erozijski jarki in dolci. Največja skupina erozijskih jarkov, ki je glede na nekdanje
izkoriščanje za vodooskrbo tudi najbolj vodnata na tem območju, se pojavlja na severnem delu
doline. Vode iz erozijskih jarkov in dveh dolcev se v spodnjem delu združijo – voda je deloma
speljana v vodne zbiralnike, deloma pa napaja kal na vzhodnem delu Koprivnika. Osrednji in
spodnji del tega vodozbirnega območja predstavljajo tudi nanosi sedimentov, ki imajo v
spodnjem delu obliko vršaja (na tem vršaju je nastalo naselje Koprivnik). Ob robu vršaja je
izoblikovana suha struga – verjetno se tu voda pretaka ob višjem vodostaju. Značilnost erozijskih
jarkov na območju Kroglišneka je, da so njihovi aktivni deli v primerjavi z njihovo celotno širino
izredno majhni.
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Na jugovzhodnem delu kotanje si proti jugu sledijo erozijski jarki in dolci. Najbolj izrazit
erozijski jarek je prvi jarek južno od naselja Koprivnik. Voda si je v rdeče boksitne gline vrezala
izrazito strugo, dolgo približno 710 m, ki jo sledimo vse do ponorov na južni strani polja
(fotografija 17). Južneje se pojavljata dve dolcu podobni obliki (obe v dolžino merita okoli 250
m), pod katerima so nasuti vršaji (eno izmed teh oblik v zgornjem delu členijo tudi krajši
erozijski jarki). Na jugu pa se pojavlja najizrazitejše območje dolcev – gre za 7 dolcev dolžine
65–145 m, ki se združijo v dolec, ki poteka v smeri od JV proti JZ in se končuje na skrajnem jugu
Koprivnika v manjšem ponoru. Z juga pa v to ponorno območje pritekajo trije erozijski jarki
dolžine 120–360 m – voda ponikne na stiku s prej omenjenim dolcem.
Zahodno pobočje je slabše razčlenjeno, saj je verjetno tektonsko pogojeno. Razčlenjujejo ga le
večinoma vrtače s položnimi robovi. Na SZ delu pobočja pa je izoblikovan približno 330 m dolg
dolec, pod katerim je nasut vršaj, ki v dolžino meri približno 100 m, v najširšem delu, ki meji na
dno kotanje, pa je širok približno 110 m.

Fotografija 16: Eden izmed erozijskih jarkov na območju Vajbah žage.
Avtor: P. Gostinčar, junij 2008.

Fotografija 17: Struga vodotoka, urezana v rdeče boksitne gline (vršaj na vzhodnem delu).
Avtor: P. Gostinčar, junij 2008.
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Dno kotanje predstavljajo v obliki vršajev nanesene debelejše plasti rdečih boksitnih glin, ki so,
pomešane z dolomitnim gruščem, debele do 5 m (Lapanje, 2008). Debelina sedimentov v dnu
kotanje je veliko večja kot na njenih robovih, kar je dobro vidno v prečnih prerezih površja v
kamnolomih, ki se nahajajo na robu Koprivnika. Debelino sedimentov na vršajih in v uravnanih
delih pa vsaj delno razkrivajo globine vanje vrezanih vodotokov.
Najbolj uravnan je SZ del kotanje, medtem ko predvsem vzhodni in severovzhodni del dna
predstavljajo položni vršaji, ki so bili naneseni z obrobja. Največji je vršaj pod Kroglišnekom, ki
je dolg do 750 m, v najširšem delu pa meri do 350 m, po velikosti mu sledi vršaj pod Vajbah
žago, ki je dolg do 400 m, v najširšem delu pa je širok do 300 m. Zgornje dele nekaterih vršajev
(vršaj pod Vajbah žago in Kroglišnekom; vzorca 2 in 3) predstavljajo dolomitni grušči premera
do 2 cm, medtem ko na vršajih na JV delu Koprivnika (vzorec 1) večja frakcija ni prisotna.
Sestavljajo jih le boksitne gline, ki so značilno rdečkasto-rjavo obarvane (laboratorijske raziskave
so pokazale le prisotnost boksitnih zrn, dolomitna zrna pa so bila odsotna ali prisotna v zelo
majhnih količinah). V smeri proti zahodu se debelina nanesenega materiala zmanjšuje, večina
vršajev pa ima značilnosti reliktnih vršajev. Kjer je debelina sedimenta manjša (zahodni del
kotanje), se pojavljajo številne vrtače in vrtačam podobne kotanje. Matična podlaga je razkrita le
na manjših območjih na južnem robu kotanje. Tam, kjer je na površju dolomitna matična
podlaga, se vode združujejo in občasno tečejo površinsko. Struge so v teh delih večinoma
globoko vrezane v dolomitno matično podlago, na enem mestu pa so vode izoblikovale tudi
naravni most, morda pa gre za ostanek nekdanje jame (fotografija 18).
Dno kotanje (tako uravnani deli kot tudi območja vršajev) je večinoma razčlenjeno le s plitvimi
kotanjami. Globlje kotanje (požiralniki in vrtače) se pojavljajo le na zahodnem robu, do nekaterih
pa vodijo tudi morfološko manj izrazite struge občasnih vodotokov.

Fotografija 18: Naravni most, izoblikovan v dolomitnem dnu kotanje.
Avtor: P. Gostinčar, junij 2008.

Kamnitost površja je majhna na celotnem območju kotanje (matično podlago prekrivajo rdeče
boksitne gline, pomešane z dolomitnim gruščem) ter njenem obrobju, razen na manjših površinah
na južnem delu kotanje, kjer izdanja matična podlaga.
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Območje Koprivnika je eno izmed območij na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male
gore, kjer se pojavljajo največje količine površinsko tekoče vode – zaradi dolomitne podlage so
prisotni hudourniški vodotoki, ki so nekoč napajali enega izmed prvih vaških vodovodov na
Kočevskem ter vsaj dve vodni žagi.
Hidrološko najizdatnejši občasno tekoči vodotoki se nahajajo na SV delu Koprivnika. Na
območju Vajbah žage voda priteka po številnih erozijskih jarkih in je nato zajezena – nekdaj je
voda iz tega zbiralnika poganjala tamkajšnjo žago. Voda ob večjih padavinah še vedno priteka v
dno kotanje in intenzivno nasuva vršaj. Drugo hidrološko izdatnejše območje je na območju
Kroglišneka, kjer so vodo prav tako nekdaj izkoriščali – zajemali so jo za potrebe vaškega
vodovoda, prav tako pa se s to vodo napaja vaški kal. Tudi voda s tega območja ob večjih
deževjih priteka na dno kotanje.
V južnem delu Koprivnika so prisotni številni manjši oz. manj izdatni hudourniški vodotoki. Tudi
ti so aktivni ob večjih deževjih, voda pa ponikne na skrajnem jugu kotanje. Vode so na tem
območju oblikovale nekaj manjših slepih dolin. Kjer je prisotna dolomitna matična podlaga,
lahko najdemo morfološko bolj izrazite struge vodotokov, le-te pa so na območjih, ki jih
prekrivajo rdeče boksitne gline, bolj blagih oblik.
Ob višjih vodah so aktivni številni manjši ponori na zahodnem robu polja, kamor se voda steka z
vodozbirnega zaledja na vzhodu.
Voda je stalno prisotna tudi pod površjem. Za potrebo oskrbe naselja Koprivnik so namreč na
tem območju zavrtali vrtino, s pomočjo katere na globini 170 m pridobivajo pitno vodo (Lapanje,
2008).
Sinteza
Koprivnik je kotanja z dnom na nadmorski višini 610–620 m, vršaji na vzhodu pa se nahajajo na
nadmorski višini okoli 630 m. Kotanja je tektonskega nastanka – nastala je v Koprivniškem
podolju ob prelomu, ki poteka v dinarski smeri (SZ–JV), k njenem izoblikovanju so prispevali
tudi mehansko slabše odporni spodnjemalmski dolomiti.
Ob prelomih so se na severnem in vzhodnem robu izoblikovali dolci in erozijski jarki,
hudourniške vode pa so pod njimi nasule vršaje, ki jih danes sestavlja deloma dolomitni grušč,
deloma pa gre le za plasti rdečih boksitnih glin. Zaradi velikosti vršajev predvidevamo, da so bili
fluvialni procesi na tem območju nekdaj veliko bolj intenzivni, vodozbirno zaledje pa je bilo
verjetno večje. Temu dejstvu v prid kažejo tudi veliki erozijski jarki z majhnimi aktivnimi deli na
območju Kroglišneka ter izoblikovanost t. i. reliktnih vršajev (debelina rdečih boksitnih glin,
pomešanih z dolomitnim gruščem znaša do 5 m (Lapanje, 2008), zgornji deli vršajev pa se
nahajajo tudi 10 m nad dnom kotanje). Velika debelina sedimenta kaže bodisi na dejstvo, da je bil
presedimentiran na to območje, ali pa je odložen v primarni legi – gre torej za netopni ostanek
zelo starih dolomitnih nanosov. Voda po erozijskih jarkih priteka ob močnem deževju ter se
fluvialno pretaka preko dna kotanje do ponorov.
Kotanjo Koprivnik lahko opredelimo kot kraško polje, saj ustreza kriterijem za določitev kraških
polj (vsaj 500 m široko ravno dno, sklenjen višji obod, ki je lahko na nekaj mestih le nekaj
metrov nad robom ravnice (Gams, 2003) ter ponikalnica). Po Gamsu (2003) lahko Koprivnik
glede na nastanek opredelimo kot robno kraško polje, glede na način pritekanja in odtekanja vode
pa kot pritočno-ponorniško polje.
Karta 28: Geomorfološka karta: Koprivnik.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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7.5. Nemška Loka
Kotanja pri Nemški Loki leži v južnem delu Koprivniškega podolja (karta 29). Celotno
preučevano območje imenujemo Nemška Loka zato, ker se v tej kotanji nahaja istoimensko
naselje (nemško Oberdeutschau), ki je še danes naseljeno. Naselje se ne nahaja na robu kotanje,
kot bi morda pričakovali zaradi smiselne izrabe obdelovalnih površin, ampak poteka prečno čez
sredino kotanje.
Nemška Loka je kotanja, ki jo avtorji imenujejo uvala (Habič et al., 1990) ali pa manjše kraško
polje (Novak, 1968). Ta kotanja leži na nadmorski višini 445–510 m in visi od severozahoda
proti jugovzhodu. V smeri SZ–JV je dolga 1170 m, pravokotno na to smer pa v najširšem delu
meri 310 m. Njena površina znaša 0,34 km2. Kotanja ima izrazito strmo obrobje le na dveh
straneh. Na zahodni strani jo omejuje greben Kočevske Male gore (vrhovi Straža 834 m, Špaga
826 m in Tanč Pihel 823 m), na jugovzhodni pa Vršič (686 m). Severno od Nemške Loke se
relief Koprivniškega podolja počasi dviguje v smeri proti Koprivniku, na južni strani pa je z
nižjim pretržjem ločena od Poljanske doline. Ta kotanja ima uravnano dno, na zahodni strani nad
kotanjo pa so izoblikovani številni erozijski jarki.

Karta 29: Pregledna karta Nemške
Loke in ožjega zaledja.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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Območje Nemške Loke sestavljajo jurski dolomiti in apnenci (karta 30).
Zahodno pobočje predstavljajo liasne (J1) in doggerske plasti (J2). Spodnje dele zahodnega
pobočja tako gradijo predvsem debelozrnati sivi dolomiti ter dolomitizirani apnenci (J1), zgornje
dele pa masivni in skladnati mikritni apnenci (J2). Debelina doggerskih plasti je 500 m, liasnih pa
600–700 m (Tumač za list Črnomelj, 1984).
Severovzhodno pobočje gradijo spodnjemalmski (J31,2) sivi mikritni in intramikritni apnenci ter
debelozrnati poznodiagenetski dolomiti. Debelina teh plasti je 500–600 m (Tumač za list
Črnomelj, 1984).
Jugovzhodno (ponorno) območje gradijo zgornjemalmski (J32,3) apnenci (Osnovna geološka karta
SFRJ..., 1983).
Kraška kotanja je po vsej verjetnosti tektonskega nastanka, saj je nastala ob prelomu, ki poteka v
dinarski smeri SZ–JV. Na območju Nemške Loke poteka nekaj prelomov tudi v prečnodinarski
smeri (Osnovna geološka karta SFRJ..., 1983).

Karta 30: Geološka karta Nemške Loke.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Na območju Nemške Loke se nahajajo trije jamski objekti. Dva se nahajata v južnem delu v
zgornjemalmskih apnencih. Brezno 1 pri Nemški Loki (kat. št. 2862) je globoko 21 m, Brezno 2
pri Nemški Loki (kat. št. 2863) pa 10 m. Obe jami sestavljajo vertikalni rovi – gre za brezni, ki
sta nastali v vadozni coni. Približno 600 m zračne razdalje severovzhodno od Nemške Loke se na
pobočju nahaja jama Zjot nad Nemško Loko (kat. št. 2863). Dolga je 36 m, globoka 16 m in je
vodoravna (Kataster jam JZS, 2008). Najverjetneje gre za ostanek rova jame, ki je nastala v
freatični coni.

103

Opis geomorfoloških značilnosti (karta 31)
Za kotanjo pri Nemški Loki je značilno z erozijskimi jarki razčlenjeno zahodno pobočje ter
uravnani del, kamor so vode nasule sedimente.

Fotografija 19: Pogled na Nemško Loko od JV proti SZ.
Avtor: P. Gostinčar, januar 2008.

Zahodno pobočje, ki predstavlja glavno vodozbirno območje za vodotok, ki je nasul sedimente v
Nemški Loki, je razčlenjeno z erozijskimi jarki, dolci ter vrtačami. Nad območjem s toponimom
Staje (severno od Nemške Loke) je pobočje razčlenjeno z dvema dolcema. Pod severnim dolcem,
ki je dolg približno 650 m, se nahaja manjši vršaj Staje, ki v dolžino in širino meri okoli 100 m.
Južneje se nahaja drugi dolec dolžine približno 500 m, ki pa se konča že na pobočju, pod njim pa
prav tako sledimo manjši vršaj, dolg približno 63 m, v najširšem delu pa je širok približno 40 m.
Manjši dolec dolžine približno 160 m se nahaja še na severovzhodnem pobočju.
Za nastanek vršaja pri Nemški Loki so pomembni erozijski jarki, ki se nahajajo na
severozahodnem pobočju južno od Staj. Glavni erozijski jarki se še pred prihodom na ravnino
združijo v en jarek. Le-ta se steče v ravninski del Nemške Loke, kamor je nasul velik vršaj.
Erozijski jarki so verjetno nastali v prelomni coni, kar dokazuje najdba dolomitne tektonske
breče. Na zahodnem pobočju se nahajajo trije erozijski jarki dolžine 150–280 m, ki pa se
zaključijo že na pobočju, kjer so nasuli manjše vršaje.
Vrtače se na vzhodnem pobočju nahajajo večinoma v nizu na nadmorskih višinah 519–525 m in
533–540 m. Manjši niz vrtač se pojavlja tudi na nadmorski višini okoli 580 m, višje pa jih
zasledimo bolj malo. Severozahodno pobočje je v smeri proti severu čedalje bolj razčlenjeno z
vrtačami, kar si lahko razlagamo s spremembo litološke sestave. Relativno uravnano površje, ki
je razčlenjeno le z vrtačami, se nahaja južno od Staj. Vzhodno pobočje je prav tako razčlenjeno z
vrtačami, ki pa jih ni veliko; pogosteje se pojavljajo tudi blage konkavne podolgovate oblike, za
katere pa ne bi mogli trditi, da so dolci. Velika razčlenjenost površja z vrtačami je prisotna v
jugovzhodnem delu Nemške Loke, kjer se pojavljajo zgornjemalmski apnenci, ki bolje
zakrasevajo.
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Fotografija 20: Eden izmed erozijskih jarkov na zahodnem
pobočju Nemške Loke.
Avtor: P. Gostinčar, maj 2008.

Kamnitost površja je majhna na vseh območjih, razen v jugovzhodnem delu. V jugovzhodnem
delu se v že prej omenjenih apnencih pojavljajo izrazite škraplje. Majhna kamnitost se pojavlja
tudi na vzhodnem pobočju neposredno nad Nemško Loko.
Prehod med pobočjem in uravnanim delom ima na zahodni strani izrazite stopnje. Do nadmorske
višine 519–525 ali 533–540 m je pobočje relativno nerazčlenjeno, na teh nadmorskih višinah pa
se pojavi niz vrtač. Nizu vrtač v smeri proti osrednjemu delu kotanje sledi manjša uravnava. Na
koncu manjše uravnave je strm rob, ki se spušča proti dnu kotanje.
Dno kotanje je v celoti zasuto s sedimentom v obliki vršaja, ki je bil prinesen večinoma s strmega
zahodnega pobočja, kjer se nahajajo erozijski jarki.
Sediment je najdebelejši v zgornjem (severnem) delu, kjer se jarek izteče na ravnino. V reliefu je
viden manjši sekundarni vršaj, ki je nasut na starejših sedimentih.
Sediment na območje Nemške Loke (vzorec 1) je zelo kamnit – prevladujejo veliki dolomitni
delci velikosti do 3 cm. Delci so izrazito nezaobljeni, kar je morda posledica hitrega
hudourniškega transporta ter pretrtosti dolomita. Spodnji del vršaja sestavljajo bolj drobnozrnati
sedimenti.
Uravnani del kotanje je relativno nerazčlenjen – le na severnem delu vasi se nahajata dve manjši
vrtači, ki sta najverjetneje sufozijskega nastanka.
Struga vodotoka, ki nastane z združevanjem erozijskih jarkov v zaledju, je dobro vidna tudi na
uravnanem delu. Ko vodotok pride na nadmorsko višino okoli 525 m, ima strugo globoko
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vrezano v okoliško dolomitno površje – ima torej izjemno strme robove, kar je verjetno deloma
tudi tektonsko pogojeno. Nizke vode poniknejo v sediment, še preden pridejo na uravnani del
kotanje, ob visokih vodah pa se struga močno podaljša, kar je vidno tudi na terenu. Približno na
sredini vršaja poteka 2 m globoka in približno 610 m dolga struga (fotografija 21). Po pričevanju
domačinov je bila na območju struge nekdaj cesta (Hobič, 2008), ki pa jo je voda s svojim
erozijskim delovanjem močno poglobila71. Struga je globoko vrezana do vasi, od vasi dalje pa je
stopnja urezanosti manjša. Gre za blago konkavno podolgovato obliko, ki jo lahko sledimo skoraj
do ponora, ki ga predstavlja manjša vrtača na južnem delu Nemške Loke. V neposredni bližini
ponora je vidna nekoliko večja količina nanesenega sedimenta.
Pojavnost površinskih voda je na območju Nemške Loke relativno velika. V strugi nad vasjo je
voda prisotna 2–3 krat letno, ob izjemnih vremenskih dogodkih pa se površinski tok močno
okrepi in podaljša ter ima veliko erozijsko moč. Vodotok je v zadnjih 26 letih po pričevanju
domačina dvakrat izjemno narasel (Hobič, 2008), kar pomeni, da se velika vodnatost pojavlja v
povprečju vsakih 10 let ali manj72. Ob teh ekstremnih dogodkih ima voda veliko erozijsko moč –
nazadnje, ko je narasla, je prenašala velika debla in drugo plavje ter z njim zasula osrednji del
vasi.

Fotografija 21: Struga vodotoka, ki priteče na Nemško Loko (v ozadju vidno naselje).
Avtor: P. Gostinčar, maj 2008.

Voda je stalno prisotna tudi pod površjem. Tako so imele nekatere hiše v Nemški Loki vodnjake,
ki so se napajali iz podtalnice. Iz istega vodnega vira se je napajal tudi vaški vodnjak – v njem je
bil stalno prisoten vodni tok (fotografija 22). Vodnjak pa je danes voda že v veliki meri zasula s
sedimentom – v 26 letih ga je zasulo več kot 16 metrov na debelo (Hobič, 2008). S podtalno vodo
se je napajal tudi vaški kal, ki pa ga je zadnja povodenj uničila.
71

Verjetno je bila v reliefu najprej izražena struga, po kateri so lokalni prebivalci speljali pot, ki jo je kasneje voda
dodatno erozijsko poglobila.
72
Upoštevamo dejstvo, da je bilo nekdaj to območje manj poraslo z gozdom ter da je bila količina padavin v
preteklosti večja.
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Poleg vode, ki se steka po erozijskih jarkih, sta na območju Nemške Loke prisotni še dve manjši
izvirni območji. Nahajata se na severnem delu, in sicer voda izvira na robu dveh vrtač.

Fotografija 22: Vaški vodnjak, ki ga napaja talna voda.
Avtor: P. Gostinčar, maj 2008.

Verjetno je nastanek te reliefne oblike tektonsko pogojen, saj poteka vzdolž preloma z dinarsko
smerjo SZ–JV.
Kamnine ob prelomni coni so močno pretrte, zaradi česar je značilno površinsko pretakanje voda.
Prav tako so pretrte kamnine – dolomiti na zahodnem pobočju, od koder je bila najverjetneje
nanesena večina materiala – bolj dovzetne za erozijsko delovanje vodotoka.
Tako je voda z vzhodnega pobočja nasula vršaj na območju Nemške Loke. Proces nanašanja
sedimentov je danes še vedno prisoten, a le ob večjem deževju – za to območje so torej značilne
hudourniške poplave.
Sinteza
Kotanja pri Nemški Loki je v smislu elementov fluvialnega preoblikovanja izredno zanimiva. Na
tem območju se pojavlja občasni vodni tok, nasut je obsežen vršaj – najpomembneje pa je, da je
proces erozije in sedimentacije prisoten še danes. V Nemški Loki je torej prisotno recentno
fluvialno preoblikovanje reliefa.
Kotanjo pri Nemški Loki lahko opredelimo kot kraško polje, saj ustreza kriterijem za določitev
kraških polj (vsaj 500 m široko ravno dno, sklenjen višji obod, ki je lahko na nekaj mestih le
nekaj metrov nad robom ravnice (Gams, 2003) ter ponikalnica). Po Gamsu (2003) to kotanjo
lahko glede na nastanek opredelimo kot robno kraško polje, glede na način pritekanja in
odtekanja vode pa kot pritočno-ponorniško polje.
Karta 31: Geomorfološka karta: Nemška Loka.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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7.6. Golobinjek
Golobinjek je manjša kotanja, ki leži na južnem delu Kočevskega Roga, natančneje JV od vrha
Kopa (1077 m), ki je eden izmed najvišjih vrhov na Kočevskem Rogu (karta 32).
Preučevano območje imenujemo Golobinjek zato, ker se je na tem območju nekoč nahajalo
naselje Golobinjek, ki pa je bilo po drugi svetovni vojni opuščeno. Naselje se je nahajalo v
osrednjem delu kotanje – na vrhu vršaja. Kočevarsko ime za to naselje je bilo Taubenbrunn, kar
je z vidika iskanja elementov fluvialnega reliefa pomembno, saj beseda "Brunnen" v nemščini
pomeni vodnjak oz. studenec.
Nekateri avtorji Golobinjek imenujejo uvala (Habič et al., 1990). Ta kotanja leži na nadmorski
višini okoli 880 m in visi proti SV. Najnižji deli ležijo na nadmorski višini 866 m, najvišji pa na
okoli 890 m73. V smeri S–J je dolga okoli 400 m, pravokotno na to smer pa približno 300 m,
površina dna pa znaša 0,15 km2. To kotanjo s skoraj vseh strani obdajajo vrhovi: Kopa (1077 m)
na SZ, Kroglinšek (1052 m) na Z, vrh z nadmorsko višino 1036 m na jugu ter vrh z nadmorsko
višino 994 m na vzhodu. Na severni strani ima Golobinjek nekoliko nižji obod.

Karta 32: Pregledna karta Golobinjeka in ožjega zaledja.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

73

Erozijski jarki, ki se stekajo na to območje, segajo še višje.
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Območje Golobinjeka sestavljajo predvsem jurski dolomiti, deloma pa tudi apnenci (karta 33).
Južni del te kraške kotanje predstavljajo masivni in skladnati mikritni apnenci (J2 – doggerske
plasti.) Debelina teh plasti je 500 m (Tumač za list Črnomelj, 1984).
Skrajni zahodni del pobočja nad Golobinjekom gradijo zgornjemalmski (J32,3) dolomiti in apnenci
(Osnovna geološka karta SFRJ..., 1983).
Osrednji del Golobinjeka in njegova vzhodna pobočja gradijo dolomitizirani apnenci in dolomiti
liasne starosti (J1). V teh plasteh se lahko pojavlja temnosiv drobnozrnat do debelozrnat
poznodiagenetski dolomitizirani apnenec in dolomit. Debelina teh plasti je 600–700 m (Tumač za
list Črnomelj, 1984).
Prelomne strukture prečkajo Golobinjek v osrednjem delu, in sicer v dinarski smeri (SZ–JV). Na
severnem delu je prisotna luskasta zgradba – luska Kope je narinjena čez kamnine, ki jih najdemo
v Golobinjeku (Osnovna geološka karta SFRJ..., 1983).
Po geološki karti na območju Golobinjeka ni prisotnega nobenega preloma v smeri, v katero je
usmerjena ta reliefna oblika. Vendar pa je severno od Golobinjeka prisoten prelom v
prečnodinarski smeri, ki je na območju Golobinjeka prekinjen, nato pa se v bližini Ponikev spet
nadaljuje. Vzhodni del Golobinjeka pa preči prelom v dinarski smeri (Osnovna geološka karta
SFRJ..., 1983).

Karta 33: Geološka karta Golobinjeka.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Na območju Golobinjeka ali v njegovi bližini ni znanega nobenega jamskega objekta.
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Opis geomorfoloških značilnosti (karta 34)
Za to kotanjo je značilno nasuto dno v obliki vršajev ter erozijski jarki in dolci.

Fotografija 23: Pogled na večji vršaj Golobinjeka (gledano od J proti S).
Avtor: P. Gostinčar, januar 2008.

Erozijski jarek, ki se pojavlja na tem območju, se nahaja na jugozahodnem delu Golobinjeka in v
dolžino meri približno 230 m. V zgornjem delu erozijskega jarka sta dva manjša izvira, ki so ju
nekdanji prebivalci z izgradnjo manjšega nasipa poskušali zajeziti.
Na zahodnem pobočju se poleg erozijskega jarka nahajajo tudi trije dolci, dolgi 100 m, 190 m ter
115 m. Le-ti potekajo v smeri JZ–SV. Večji dolec se nahaja tudi na vzhodni strani preučevanega
območja. Dolg je približno 250 m, pod njim pa je nasut manjši vršaj, ki v širino in dolžino meri
približno 100 m.
Na južnem delu se pojavljajo vrtače, ki si sledijo v ravni liniji. Morda je njihova razporeditev
tektonsko pogojena.
Dno kotanje je zapolnjeno z dvema vršajema. Prvi, večji vršaj je nasut pod erozijskim jarkom in
dolcem in poteka v smeri JZ–SV. Površje se v tej smeri tudi znižuje. Debelina sedimenta je v
vrhnjem delu vršaja večja, zato je bilo to primerno območje za obdelovanje zemlje (ta vršaj je
terasiran). V smeri proti SV se debelina sedimenta zmanjšuje, zato na nekaterih območjih izpod
sedimenta pogleda matična podlaga. Vršaj se končuje v plitvih kotanjah, ki so se izoblikovale na
njegovem SV robu. Na vršaju se nahaja manjši kal. Sedimenti, iz katerih je nasut vršaj, so
večinoma dolomitnega izvora. V zgornjem delu vršaja se nahajajo sedimenti večje frakcije
(merijo tudi do 4,5 cm; vzorec 1), v spodnjem delu vršaja pa je sediment bolj drobnozrnat. V
kotanjo na robu vršaja je bil skopan približno 2 m globok profil, ki je razkril okoli meter debelo
plast drobnozrnatih sedimentov, nižje pa prihaja do menjavanja plasti gruščev in glin (fotografiji
24 in 25). Drugi, manjši vršaj se nahaja pod dolcem na južnem delu preučevanega območja.
Vrtače so tudi na območjih, kamor vršaj danes ne sega več, precej plitve in v dnu zapolnjene s
sedimenti.
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Fotografija 24: Profil v spodnjem delu večjega vršaja.
Avtor: P. Gostinčar, oktober 2008.

Fotografija 25: Menjavanje plasti sedimentov v
spodnjem delu večjega vršaja.
Avtor: P. Gostinčar, oktober 2008.

Pobočja, ki z vseh strani obdajajo Golobinjek, večinoma nimajo prisotne velike kamnitosti. Prst
je zaradi prisotnosti dolomitne matične podlage nekoliko debelejša.
Poleg dveh izvirov, ki se nahajata v erozijskem jarku, se na zahodnem pobočju nahajata še vsaj
dva izvira. Voda ponekod v manjših količinah teče iz posameznih lezik v cestnem useku. Ti izviri
po vsej verjetnosti niso stalni in se ob suši posušijo.
Zanimivo je staro ledinsko ime naselja, ki nakazuje na potok oziroma prisotnost nekega vodnega
vira. Morda se na območju Golobinjeka nahaja lokalna talna voda, zaradi katere je naselje morda
dobilo ime.

Fotografija 26: Izvir na JZ pobočju Golobinjeka.
Avtor: R. Ciglič, marec 2008.
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Sinteza
Golobinjek je kotanja na nadmorski višini okoli 880 m. Elementi fluvialnega preoblikovanja, ki
se kažejo na tem preučevanem območju, so: izviri, erozijski jarek in dva vršaja.
Voda se na dolomitnem površju pretaka površinsko, pri tem pa je nasula vršaj v tej kraški kotanji.
Golobinjek se nahaja na relativno veliki nadmorski višini, zato so erozijsko-akumulacijski
procesi lahko nekoč bili intenzivnejši kot danes.
Pri terenskem delu niso bile najdene nobene kamnine, ki bi kazale na deformacije v prelomni
coni, kar pa ne izključuje tovrstnega nastanka. Morda je reliefna oblika, ki jo zasledimo na
območju Golobinjeka, nastala le zaradi manjše dinamike zakrasevanja.

Karta 34: Geomorfološka karta: Golobinjek.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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7.7. Travnik
Travnik je manjše območje na južnem delu Kočevskega Roga (karta 35), kjer se pojavlja
debelejša plast sedimentov, ki je nasuta v obliki vršaja.
Preučevano območje imenujemo Travnik zato, ker se je na tem območju nekoč nahajalo naselje
Travnik, ki pa je bilo po drugi svetovni vojni opuščeno. Naselje se je nahajalo na robu vršaja.
Kočevarsko ime za to naselje je bilo Scherenbrunn, kar je iz vidika iskanja elementov fluvialnega
reliefa pomembno, saj beseda "Brunnen" v nemščini pomeni vodnjak oz. studenec.
Osrednji del Travnika (vršaj) leži na nadmorski višini 865 m, erozijski jarki v zaledju pa segajo
do nadmorske višine 890 m. V smeri JZ–SV je vključno z erozijskim jarkom dolg 500, širok pa
približno 300 m. Površina vršaja znaša 0,05 km2 oziroma 4,9 ha. Nad območjem Travnika se na
zahodu dviguje vrh Leseni kamen (964 m).

Karta 35: Pregledna karta Travnika in ožjega zaledja.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Območje Travnika sestavljajo predvsem jurski dolomiti, deloma tudi apnenci (karta 36).
Skrajni JZ del gradijo dolomitizirani apnenci in dolomiti liasne starosti (J1). V teh plasteh se
pojavlja temnosiv drobnozrnat do debelozrnat poznodiagenetski dolomitizirani apnenec in
dolomit. Debelina liasnih sedimenov je približno 600–700 m (Lapanje, 2000).
Doggerske plasti (J2) predstavljajo osrednji del preučevanega območja. Te plasti so razvite v
obliki masivnega in skladovitega mikritnega apnenca, najdemo pa lahko tudi srednje do
debelozrnat dolomit. Debelina te stratigrafske enote dosega 500 m (Lapanje, 2000).
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Območje Travnika prečka tudi prelom, ki je usmerjen v isto smer kot erozijski jarki na tem
območju (Osnovna geološka karta SFRJ..., 1983), in je lahko vplival na lokalno pretrtost kamnin.

Karta 36: Geološka karta Travnika.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

Na območju Travnika po podatkih Katastra jam Jamarske Zveze Slovenije ni znanega nobenega
jamskega objekta.
Opis geomorfoloških značilnosti (karta 37)
Za to izbrano območje je značilna prisotnost erozijskih jarkov, pod katerimi so nasuti vršaji.

Fotografija 27: Pogled na območje Travnika (gledano od SZ proti JV).
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.
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Na območju Travnika se nahajata dva erozijska jarka, ki se po približno 200 m v spodnjem delu
združita. Eden izmed jarkov ima za izvirom nasut antropogen nasip, s pomočjo katerega so
nekdanji prebivalci te kočevarske vasi čim dlje lahko izkoriščali vodo.
Osrednji del Travnika predstavljata dva vršaja. Večji vršaj (dolg približno 140 m, širok pa do 100
m) je nasut pod erozijskimi jarki, manjši vršaj pa pod blago konkavno podolgovato obliko (dolg
je približno 70 m, širok pa približno 60 m). Večji vršaj ima nekoliko vegasto površje, ponekod pa
izdanja tudi matična podlaga. Sediment, ki je odložen na vršaju (vzorec 1), je predvsem
dolomitnega izvora, v sedimentu pa so bili najdeni tudi delci boksita. Dolomit je ostrorob in v
dolžino meri do 1,5 cm.
Območje, kjer so nasuti sedimenti, v kraško površje prehaja z manjšim pregibom – kraško
območje na severu je tako nekoliko višje od končnega dela preučevanega območja.
Pobočja, ki obdajajo Travnik, niso kamnita. Matična podlaga je predvsem dolomit, zato je tu
količina prsti večja. Kamnit pa je severni del, kjer se pričnejo pojavljati apnenci, ki veliko bolje
zakrasevajo od dolomita.
Na območju Travnika se nahajajo trije izviri. Dva izvira se nahajata v erozijskih jarkih – eden
izmed njiju je bil v preteklosti delno zajezen. Tretji izvir je obzidan in se nahaja na pobočju
zahodno od Travnika. Nekoliko severneje od tega izvira se nahaja blaga konkavna oblika, v
kateri je prav tako moč zaslediti manjšo zajezitev. Morda je tam nekdaj tekla voda ali pa so jo iz
obzidanega izvira tja usmerjali.
Vodno zajetje v vasi Travnik je nekdaj imelo pomembno vlogo, zato se je tudi vas imenovala po
njem. Izvir je očitno bil precej izdaten, saj so nekoč to vodo lahko izkoriščali tudi prebivalci iz
Podsten (Prelesnik, 2007).

Fotografija 28: Obzidan izvir na zahodnem
pobočju.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Sinteza
Travnik je manjše območje na nadmorski višini 865 m, kjer sta nasuta dva vršaja.
Verjetno je zaradi tektonske pretrtosti dolomit na tem območju bolj krušljiv, voda pa zaradi
porušitve kanalov (in osnovnih značilnosti kamnine) teče površinsko.
Vode so s tem materialom nasule dva manjša vršaja. Voda na območje Travnika priteka le ob
močnem deževju.
Karta 37: Geomorfološka karta: Travnik.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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7.8. Ribnik in Resa
Ribnik in Resa sta kotanji, ki se nahajata na osrednjem delu Kočevskega Roga (karta 38).
Preučevani območji obravnavamo skupaj zaradi njune bližine – na obeh pa se pojavljajo elementi
fluvialnega preoblikovanja.
Na območju Rese (Ressen) in Ribnika (Ribnig) sta se nekoč nahajali istoimenski naselji, ki sta
bili po drugi svetovni vojni opuščeni. Obe naselji sta se nahajali na robu preučevanega območja.
Ti dve kotanji nekateri imenujejo uvala (Habič et al., 1990), nekateri pa Ribnik imenujejo tudi
kraško polje (Lehmann, 1933; Krajevni leksikon Slovenije, 1971). Kotanja Resa leži na
nadmorski višini okoli 780 m, v smeri SZ–JV, dolga je približno 300 m, pravokotno na to smer
približno 450 m, dno kotanje pa zavzema površino približno 0,09 km2 oziroma 9,3 ha. Dolžina
uravnanega dela Ribnika, ki se nahaja na nadmorski višini okoli 662 m, meri v smeri SZ–JV
približno 1000 m, pravokotno na to smer pa največ okoli 260 m. Dno Ribnika zavzema površino
približno 19 ha. Resa je z vseh strani, razen z vzhodne, obdana z nekoliko višjim obodom proti
vzhodu pa "visi" nad Ribnikom. Ribnik je na zahodno in jugozahodno stran omejen z višjim
pobočjem, v katerem so izoblikovani številni erozijski jarki. Na SV, V in JV strani pa je omejen z
nekoliko višjim bolj zakraselim površjem.

Karta 38: Pregledna karta Rese in Ribnika ter ožjega zaledja.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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Območje Rese in Ribnika gradijo predvsem jurski dolomiti, deloma tudi apnenci (karta 39).
Celotno območje Rese gradijo kamnine liasne starosti (J1). Pojavljajo se temnosivi drobnozrnati
do debelozrnati poznodiagenetski dolomitizirani apnenci in dolomiti, dolomiti z izraženo valovito
laminarno organsko sedimentno teksturo ter dolomitizirani apnenci z ostanki litiotid (Tumač za
list Črnomelj, 1984; Lapanje, 2000).
Doggerske plasti (J2) se nahajajo v zahodnem in južnem zaledju Rese. Te plasti so razvite v obliki
masivnega in skladnatega mikritnega apnenca, najdemo pa lahko tudi srednje do debelozrnat
dolomit. Ponekod so med grebenskimi apnenci vložki oolitnega apnenca (Tumač za list
Črnomelj, 1984).
Zgornjemalmske kamnine (J32,3) so razvite kot dolomiti in predstavljajo osrednji del Ribnika, te
plasti pa so v obliki apnencev razvite na zahodnem in vzhodnem robu Ribnika (gre za mikritne
apnence s planktonsko mikrofavno) (Tumač za list Črnomelj, 1984).
Območje Ribnika in Rese prečkajo številni prelomi, med katerimi ima večina dinarsko smer SZ–
JV. Tak prelom se nahaja na območju med Ribnikom in Reso, drugi poteka preko osrednjega dela
Ribnika, na vzhodnem delu Ribnika pa je ob prelomu spuščen tudi blok. V prečnodinarski smeri
poteka prelom SZ od Rese. Območje Ribnika in Rese je verjetno tektonskega nastanka – kraška
kotanja Ribnik je namreč usmerjena v osi preloma, ki ga prečka (Osnovna geološka karta SFRJ...,
1983).

Karta 39: Geološka karta Rese in Ribnika.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

V bližini obeh preučevanih območij je registrirana le ena jama, in sicer Brezno nad Ribnikom
(kat. št. 8012). To brezno je dolgo 30 m, globoko pa 28 m (Kataster jam JZS, 2008). Brezno ima
vertikalne rove, na podlagi česar sklepamo, da je nastal v vadozni coni.
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Opis geomorfoloških značilnosti – Resa (karta 40)
Za območje Rese so značilni debelejši sedimenti ter majhna kamnitost površja.
Območje Rese je v geomorfološkem smislu zelo malo razčlenjeno. V dolomitih na robovih
kotanje se pojavljajo predvsem vrtače, ki pa so redke. Poleg vrtač se pojavlja dolec oziroma dolcu
podobna reliefna oblika na zahodni strani Rese. Dolga je približno 180 m, steka pa se v eno
izmed vrtač v pobočju. Na južnem pobočju je izoblikovan plitvejši erozijski jarek s skupno
dolžino približno 100 m, po katerem občasno teče voda.

Fotografija 29: Pogled na Reso (gledano od JV proti SZ), v ospredju viden manjši vodotok.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Dno kotanje in njeni robovi so prekriti s plastjo sedimenta, za katero pa izvor ni bil ugotovljen.
Analiza sedimentov (vzorec 4) je pokazala, da so delci večinoma dolomitni, med njimi pa je tudi
nekaj dolomitiziranih apnencev. Večji kosi sedimenta merijo okoli 2 cm in so zaobljeni. Delež
večje frakcije v sedimentu je precejšen. Kamnine, najdene na tem območju, imajo velik delež
netopnega ostanka, ki povzroča Zogovićev efekt (Herlec, 2008).
Dno kotanje ni izrazito uravnano s sedimentom, ampak se relativno hitro prične dvigati proti
robovom. Dno kotanje je rahlo nagnjeno od zahoda proti vzhodu. V osrednjem delu kotanje se
nahaja izvir, iz katerega voda teče v nižje ležeči kal. Voda ponikne v vrtači pod kalom na vzhodni
strani Rese.

Fotografija 30: Vzorec sedimenta na
Resi (vzorec 4).
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

121

Skoraj vsa pobočja, ki obdajajo Reso, niso kamnita. Kamnitost površja se pojavlja le izjemoma –
npr. vzhodno od partizanskega grobišča (severozahodna stran kotanje), kjer se pojavljajo masivni
skladnati mikritni apnenci. Pobočja so nekoliko vegasta, prst je zaradi dolomitne matične podlage
nekoliko debelejša.
Na območju Rese se pojavljata dva vodna vira: obzidan vodnjak, ki se nahaja v dnu kotanje in
napaja kal ter dva manjša nestalna izvira na južnem robu kotanje, ki tečeta po plitvejšem
erozijskem jarku.
Sinteza
Resa je kotanja na nadmorski višini okoli 780 m, ki je s SZ in SV strani obdana s prelomnimi
strukturami, na južni strani pa je prisoten litološki stik dolomitov z apnenci.
V najnižjem delu se nahaja poleg debelejše plasti sedimentov tudi izdaten izvir vode – verjetno
gre za gravitacijski izvir (voda se steka z dolomitnih pobočij).
Med geomorfološkim kartiranjem nismo opazili nobenih pojavov ali procesov, ki bi kakorkoli
nakazovali na genezo te reliefne oblike. Predvidevamo, da je debelejša plast sedimentov v dnu
kotanje predvsem posledica periglacialnega preoblikovanja reliefa v pleistocenu, ko so bili
intenzivni procesi denudacije in soliflukcije, s pomočjo katerih je bil presedimentiran z okoliških
pobočij.
Opis geomorfoloških značilnosti – Ribnik (karta 40)
Za to kotanjo so značilni erozijski jarki na zahodu, nanos sedimentov v obliki vršajev v
osrednjem delu ter prehod v kraško površje na vzhodnem delu.

Fotografija 31: Pogled na Ribnik (gledano od JV proti SZ).
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Na zahodni strani Ribnika se nahaja serija erozijskih jarkov, dolgih od 100 do 350 m, ki so se
oblikovali ob prelomni coni. Prelomno cono dokazujejo najdbe dolomitne tektonske breče.
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Erozijski jarki so izoblikovani v dolomitu, ob izteku v osrednji del Ribnika, pa so odložili
sediment v obliki vršajev.
Na SZ strani se na pobočju pojavlja konkavna oblika, ki ni dolec ali erozijski jarek. V dolžino
meri okoli 190 m. Na območju te reliefne oblike so bili ugotovljeni trije vodni viri.
Vrtače se na pobočjih redko pojavljajo. Na SV strani je prisotna serija vrtač, v eni izmed njih pa
je tudi izvir vode. Večje vrtače oziroma vrtačam podobne reliefne oblike se pojavljajo na
severnem delu Ribnika. Zapolnjene so s sedimentom, uravnane ter se stopničasto znižujejo v
smeri proti osrednjem delu kotanje. Vrtače imajo na severnem delu večinoma uravnano dno. Na
vzhodnem robu Ribnika se v mikritnih apnencih pojavljajo vrtače, ki se razlikujejo od tistih na
dolomitih; imajo bolj strma pobočja, njihova dna večinoma niso uravnana.
Dno kotanje Ribnika je razčlenjeno na dve stopnji. Višja stopnja (morda gre za strukturno stopnjo
ali pa je bil ta del dvignjen ob prelomni strukturi) se nahaja zahodno od nekdanje vasi. Nahaja se
na nadmorski višini okoli 695 m (približna ocena velikosti: 145 x 160 m) in je jasno ločena od
nižjega dela Ribnika. Na to višjo polico je približno 270 m dolg erozijski jarek, ki priteka z JZ,
odložil manjši vršaj (dolg približno 90 m, širok pa približno 80 m), ki se znižuje v smeri proti
vzhodu. Debelina prepereline je manjša na severnem in zahodnem delu te stopnje, kjer lahko
vidimo matično podlago. Ta stopnja je razčlenjena tudi z neizrazito kotanjo oziroma vrtačo, v
kateri se nahaja manjši kal.
Spodnja stopnja, ki se nahaja na nadmorski višini okoli 662 m, je večja in nanjo se z erozijskih
jarkov na zahodu steka 5 vršajev, ki se ponekod med seboj tudi prekrivajo. Le-ti prekrivajo
celotni zahodni del kotanje, dolžina vršajev pa znaša 150–220 m. Analiza vzorcev sedimentov
(vzorca 1 in 2) je pokazala, da so sedimenti zelo drobnozrnati (noben ne presega dolžine 4 mm)
in zaobljeni. Sediment večinoma sestavlja zaobljen boksit. Debelina vršajev se manjša od zahoda
proti vzhodu. Na zahodu lahko na nekem mestu, kjer je nastal sufozijski grez, opazujemo več
metrov debelo nasutino. Proti vzhodu se s tanjšanjem debeline sedimentov povečuje število vrtač
oziroma blagih kotanj ter njihova globina. Na litološkem stiku z mikritnimi apnenci pa je nastal
oster prehod med s sedimenti uravnanim dnom ter bolj zakraselim vzhodnim zaledjem.
Pobočja na zahodni strani Ribnika imajo zelo majhno kamnitost, kar si lahko razlagamo s
pojavom dolomita, ki vsebuje več netopnega ostanka, zato so prsti tudi debelejše. Večja
kamnitost je prisotna na vzhodnem pobočju, kjer se pojavljajo apnenci, ki so veliko bolj zakraseli
kot dolomitna območja. Tu se ponekod pojavljajo območja z veliko kamnitostjo.
Glavna vodna telesa na območju Ribnika so vode, ki se stekajo po erozijskih jarkih ter manjši
izviri nad zgornjo stopnjo. Voda površinsko po vsej verjetnosti teče le ob viških padavin, sicer pa
ponikne v sedimentu, še preden doseže osrednji del kotanje. Na območju Ribnika so bili najdeni
tudi trije sufozijski grezi, ki kažejo na podtalno premikanje vodnih mas.
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Fotografija 32: Manjši vodotok nad
zgornjo stopnjo.
Avtor: P. Gostinčar, april 2008.

Sinteza
Ribnik je kotanja, ki je tektonskega nastanka – nastala je ob prelomni strukturi, ki poteka v
dinarski smeri. Elementi fluvialnega preoblikovanja, ki se pojavljajo na tem območju, so erozijski
jarki, sufozijski grezi ter vršaji.
Vode z dolomitnega zaledja površinsko tečejo na območje Ribnika, kjer so odloženi vršaji. Vršaji
so odloženi le v pretrti dolomitni coni, na območju, kjer se pojavlja apnenec, pa se le-ti niso
oblikovali.
Kotanjo pri Ribniku lahko opredelimo kot kraško polje, saj ustreza kriterijem za določitev
kraških polj (vsaj 500 m široko ravno dno, sklenjen višji obod, ki je lahko na nekaj mestih le
nekaj metrov nad robom ravnice (Gams, 2003) ter ponikalnica). Po Gamsu (2003) to kotanjo
lahko glede na nastanek opredelimo kot robno kraško polje, glede na način pritekanja in
odtekanja vode pa kot pritočno-ponorniško polje. Kraško polje je pogojeno s potekom prelomne
cone (je torej tektonsko pogojeno), o čemer je pisal tudi Lehmann (1933).

Karta 40: Geomorfološka karta: Ribnik in Resa.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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7.9. Svetli Potok
Svetli Potok leži na južni strani Kočevske Male gore in predstavlja manjše območje s fluvialnim
preoblikovanjem reliefa (karta 41).
Gre za porečje manjšega vodotoka, ki izvira pod Kumrovo vasjo. To območje imenujemo Svetli
Potok zato, ker se je na tem območju nekdaj nahajalo naselje Svetli Potok (Lichtenbach74), ki pa
je bilo po drugi svetovni vojni opuščeno. Naselje se je nahajalo ob robu prvega vršaja oz.
neizrazite slepe doline.
Erozijski jarki, od koder priteče voda, ki se združi v vodotok na območju Svetlega Potoka, se
začnejo na nadmorski višini okoli 700 m. Najnižji del, drugi vršaj oz. neizrazita slepa dolina, pa
se nahaja na nadmorski višini okoli 612 m. Zračna razdalja med skrajnima deloma preučevanega
območja znaša 1500 m.
Geomorfološke značilnosti Svetlega Potoka je opisoval Mihevc (1991), in sicer v okviru
kontaktnega krasa Šibja: "Svetli Potok odmaka vzhodna dolomitna pobočja Petrovega hriba ter
ponika na severnem robu 300 m dolge slepe doline v višini okrog 630 m. Dno slepe doline je v
njenem južnem delu v višini 625 m z najnižjim delom okrog ponorov 622 m. Ob njenem
zahodnem boku se pričenja proti jugu do Studena vodeča suha dolina. (Mihevc, 1991, 181)".

Karta 41: Pregledna karta Svetlega
potoka z bližnjo okolico.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.

74

Kočevarsko ime naselja nakazuje na prisotnost vodotoka: "Bach" v nemščini pomeni potok.
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Območje Svetlega Potoka gradijo jurski apnenci in dolomiti (karta 42).
Območje zahodno od glavnega vodotoka ter njegovo zaledje predstavljajo spodnjemalmski (J31,2)
sivi mikritni in intramikritni apnenci ter debelozrnati poznodiagenetski dolomiti.
Območje vzhodno od glavnega vodotoka gradijo dolomitizirani apnenci in dolomiti liasne starosti
(J1). V teh plasteh se pojavlja temnosiv drobnozrnat do debelozrnat poznodiagenetski
dolomitizirani apnenec in dolomit, pojavljajo pa se tudi dolomiti z izraženo valovito laminarno
organsko sedimentno teksturo, kjer se izmenjujejo mikritne in mikrosparitne lamine (Tumač za
list Črnomelj, 1984).
Usmerjenost glavne struge je tektonsko pogojena, saj se v smeri S–J, kakor je usmerjen tudi
glavni tok, pojavlja prelomno območje (Osnovna geološka karta SFRJ..., 1983).

Karta 42: Geološka karta Svetlega Potoka.
Avtor: P. Gostinčar, 2008.
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V bližnji okolici Svetlega Potoka se na kartiranem območju pojavljata dve jami. Kavranova jama
(kat. št. 4909) leži 600 m južno od roba drugega vršaja. Po tipologiji Katastra jam JZS je
kategorizirana kot ponorna jama (tip 2.1 – jama stalni ponor). Dolga je 110 m in globoka 40 m.
Brlog na Rimskem (kat. št. 4209) leži 700 m jugovzhodno od roba drugega vršaja. Ta jama je po
tipologiji Katastra jam JZS kategorizirana kot vodna jama z neaktivnim vhodom (tip 4.2 – jama s
stalnim tokom). Dolga je 401 m in globoka 35 m. Obe jami sestavljajo vodoravni rovi v več
etažah (Kataster jam JZS, 2008). Vhod v Brlog na Rimskem leži v dnu robne depresije Studeno.
Vhod je občasen požiralnik, v jami pa je stalni tok dveh potokov, ki ponikata vzhodno od vhoda.
Dostopni deli jame so ostanek spleta rovov, ki so požirali vodo ponikalnic iz Studenega, verjetno
pa tudi vodo Svetlega potoka ter jo odvajali proti severu (Mihevc, 1991). Nastanek Kavranove
jame je verjetno podoben nastanku Brloga pri Rimskem.
Opis geomorfoloških značilnosti (karta 43)
Za območje Svetlega potoka je značilno oblikovanje fluvialnega reliefa na zahodni strani –
oblikovana je struga vodotoka in nasuta dva vršaja (oz. sta oblikovani dve neizraziti slepi dolini),
za vzhodno stran pa je značilna večja zakraselost površja.
Za zahodni del območja so značilni erozijski jarki, po katerih voda površinsko odteka in se
združuje v vodotok, ki nato po nekoliko več kot kilometru v bližini nekdanje vasi Svetli Potok
ponikne v nekaj metrov širokem ponornem zatrepu.
Vzhodni del Svetlega Potoka pa predstavljajo erozijski jarki in podolgovate konkavne oblike, ki
se od običajnega fluvialnega reliefa nekoliko razlikujejo. Zanje je značilno, da voda v njih v
sedimentu, ki je odložen na dnu te reliefne oblike, večkrat ponikne in potem čez nekaj metrov
zopet pride na površje (značilni so sufozijski grezi v sedimentu). Po vsej verjetnosti se voda ob
višjih padavinah pretaka površinsko. Izoblikovani sta dve slepi dolini, v katerih voda ponikne
prej kot na območju glavnega vodotoka. Slepa dolina v osrednjem delu Svetlega potoka ima
vodozbirno zaledje na dveh območjih: erozijski jarki na zahodu in podolgovata konkavna oblika
na vzhodu. Vode združeno tečejo v manjšo slepo dolino, ki se nahaja pod ruševinami nekdanje
cerkve. Slepa/zatrepna dolina (oz. kraška dolina), ki pa se nahaja na skrajnem vzhodnem delu
kartiranega območja, je zaprta kotanja, ki ima v dnu odložene sedimente drobnejše frakcije. V
dolžino meri približno 175 m, široka pa je približno 20 m. Na njenem severnem robu se nahaja
kraški izvir, voda pa odvisno od količine padavin ponikne v sedimentu znotraj te doline.
Pojavnost vrtač je najmanjša v severozahodnem delu, proti vzhodu pa se razčlenjenost reliefa z
vrtačami veča. Največje število vrtač na tem preučevanem območju se nahaja južno od prvega
vršaja.
Vodotok, ki teče na območju Svetlega Potoka, je odložil kar dva vršaja (oz. izoblikoval dve
neizraziti slepi dolini), kar je nekoliko neobičajno. Prvi vršaj se nahaja jugovzhodno od glavnega
ponora potoka na nadmorski višini okoli 624 m. Največjo širino doseže z 280 m, njegova
največja dolžina pa je 450 m. Sediment, ki ga najdemo na območju prvega vršaja (vzorec 3),
vsebuje frakcijo večje velikosti, delci so nezaobljeni, sestavlja pa jo predvsem dolomit.
Posamezni delci so veliki do 2 cm. Vršaj se v smeri proti JV tanjša, dokler se ne izteče na
površje, ki je razčlenjeno z vrtačami. Po Mihevcu (1991) je tu izoblikovana tudi slepa dolina, ki
pa je, kot smo ugotovili pri kartiranju, zelo netipična in nima strmega zatrepa.
Proti jugu se je rečna struga prebila skozi ozko kotanjo, po kateri je danes speljana cesta. Voda je
na tem nižje ležečem območju odložila še drugi vršaj oz. drugo neizrazito slepo dolino, ki se
nahaja na nadmorski višini 612 m. Največjo širino doseže s 320 m v jugozahodnem delu, njegova
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največja dolžina pa je približno 380 m. Sediment, ki ga najdemo na tem območju (vzorec 4), je
prav tako kot na prvem vršaju zelo kamnit, delci pa so bolj zaobljeni kot na prvem vršaju. V
sedimentu se nahaja veliko večjih delcev (dolžina do 2,5 cm), manjših delcev pa je manj. V
sedimentu se poleg dolomitnih delcev v manjših količinah nahajajo tudi zrna boksita, kremena in
limonita. Vršaj se tanjša v smeri proti jugu, na sredini vršaja pa izdanja tudi matična podlaga.
Na območju, kjer se konča drugi vršaj oz. slepa dolina, lahko v reliefu zasledimo suho dolino v
smeri proti Studenem. Pri Studenem so v kotanji prav tako odloženi sedimenti, vendar pa se po
mineraloški sestavi razlikujejo od sedimentov prvega in drugega vršaja. Sedimenti pri Studenem
(vzorec 5) ne vsebujejo skoraj nič boksita, medtem ko ga v sedimentih prvega in drugega vršaja
najdemo veliko. Mihevc (1991) meni, da je dotok vode Svetlega Potoka nedvomno prispeval k
nastanku Studenega, saj na to nakazuje fosilna slepa dolina. Sedimenti prvega in drugega vršaja
pa so si precej podobni.
Kamnitost pobočij na severnem delu Svetlega Potoka ni prisotna (fotografija 33). Pojavlja se le
na območju južno od prvega vršaja. Tam je tudi pojavnost vrtač večja.

Fotografija 33: Površje severnega dela Svetlega potoka ni kamnito.
Avtor: P. Gostinčar, marec 2008.

Voda ob majhni količini padavin v strugi ne teče niti toliko, da bi dosegla glavni ponor, ampak že
prej ponikne v sedimentu. Ob visokih vodah pa voda le delno ponika v glavnem požiralniku, del
vode pa površinsko odteka proti jugu. Na robu vršaja je sicer viden jarek, po katerem je voda
nekdaj tekla, danes pa teče po cesti in ne ponikne na prvem vršaju, ampak se pretaka na območje
drugega vršaja in od tam še nekoliko južneje.
Vodotok v Svetlem Potoku je precej izdaten (vendar ne stalen), zato je imel nekdaj velik vpliv na
poselitev tega območja, danes pa je izvir zajet tudi za potrebe vojske.
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Fotografija 34: Velika vodnatost v času topljenja snega.
Avtor: P. Gostinčar, marec 2008.

Sinteza
Svetli Potok je območje, kjer je razvito fluvialno preoblikovanje reliefa. Prisotni so elementi
fluvialnega preobliovanja: erozijski jarki, struga vodotoka ter nasutine v obliki dveh vršajev.
Na območju pretrtih dolomitov se je izoblikoval tipičen fluvialni relief, proti vzhodu pa se čedalje
bolj uveljavlja kraški geomorfni sistem. Izoblikovanost dveh neizrazitih slepih dolin nakazuje na
pojav kontaktnega krasa na stiku med dolomiti in apnenci.
Potok je izrazito hudourniškega značaja, zato v kratkih časovnih intervalih prenaša velike
količine materiala. Ob iztoku iz doline se je odložil v obliki vršaja. Zaradi nižjega pregiba v
reliefu, se je potok prelival v sosednjo kotanjo, kjer je prav tako akumuliral material v vršaju.

Karta 43: Geomorfološka karta: Svetli Potok.
Avtor: P. Gostinčar, 2009.
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8. INTERPRETACIJA
IZBRANIH OBMOČIJ

GEOMORFOLOŠKIH

ZNAČILNOSTI

V prejšnjem poglavju so bile opisane geomorfološke značilnosti posameznih izbranih območij, v
sledečem poglavju pa je podana interpretacija in sintezni opis njihovih geomorfoloških
značilnosti oz. interpretacija morfogeneze.
Zavedati se moramo, da so reliefne oblike, ki jih opazujemo danes, le trenutno stanje v
kontinuiranem procesu stalnega oblikovanja in spreminjanja površja. Tako se reliefne oblike
nahajajo v različnih razvojnih fazah, prvotne "čiste" oblike pa so lahko že močno zabrisane (Čar,
2001). Danes se v reliefu izražajo recentni geomorfni procesi, vidni pa so tudi ostanki
geomorfnih procesov, ki so se vršili v bližnjih preteklih obdobjih.
Večino kartiranih območij predstavljajo kotanje, kamor se z okoliških pobočij stekajo dolci in
erozijski jarki, pod katerimi so nasuti vršaji. Kotanje so izoblikovane na območju Ponikev,
Koprivnika, Nemške Loke, Golobinjeka ter Ribnika in Rese. Na območju Svetlega Potoka in
Travnika kotanje niso izoblikovane, ampak gre le za erozijske jarke in dolce, pod katerimi so
nasuti vršaji. Vsa omenjena vzorčna območja so izoblikovana v dolomitih in apnencih jurske
starosti. Območje med Lužo in Rdečim Kamnom, ki ga sestavljajo zgornjekredni klastični
sedimenti, leži v manjšem podolju in ga členijo večinoma le vrtače. Območje med Grintovcem,
Rigljem in Starim Bregom, ki ga sestavljajo eocenske flišne kamnine, pa predstavlja sleme
nekarbonatnih kamnin, s katerega se večinoma v smeri proti vzhodu v kras stekajo manjši
vodotoki – na stiku so izoblikovane značilne kontaktno-kraške oblike.
Najpogostejše reliefne oblike, ki se pojavljajo na izbranih območjih, in so tudi podrobneje
opisane in analizirane, so: erozijski jarki in dolci, kotanje različnih dimenzij, nasutine – predvsem
v obliki vršajev, na vseh kartiranih območjih pa so prisotni tudi vodni viri.

8.1. Erozijski jarki, dolci in vodni viri
8.1.1. Erozijski jarki
Erozijski jarki so reliefna oblika, ki se na preučevanih območjih pojavlja najpogosteje. Erozijski
jarki so oblikovani na vseh preučevanih območjih, razen na območju med Lužo in Rdečim
Kamnom. Ta reliefna oblika se je na območju med Grintovcem, Rigljem in Starim bregom
razvila na flišnih kamninah, na ostalih preučevanih območjih (Ponikve, Koprivnik, Nemška
Loka, Golobinjek, Travnik, Svetli Potok in Ribnik) pa so erozijski jarki nastali v dolomitih jurske
starosti. Erozijski jarki, ki so se razvili na dolomitih, so največkrat pogojeni s pretrtimi
kamninami oz. s kamninami, ki se nahajajo na območju prelomnih con – npr. na območju
Ponikev, Koprivnika, Nemške Loke, Golobinjeka ter Svetlega Potoka. Dimenzije erozijskih
jarkov so zelo različne – dolgi so od nekaj metrov, mreža jarkov pa je lahko dolga tudi nekaj
kilometrov (Nemška Loka). Krajši erozijski jarki so običajno prvega ali drugega reda (po
Strahlerju, 1952), večje dendritične mreže erozijskih jarkov (Grintovec – Rigelj – Stari Breg,
Koprivnik, Nemška Loka, Svetli Potok) pa lahko dosežejo tudi tretji red (po Strahlerju, 1952). Na
nekaterih območjih se v erozijske jarke stekajo dolci (Ponikve, Koprivnik, Golobinjek), ki skupaj
prav tako lahko tvorijo dendritično mrežo. Erozijski jarki se običajno končujejo na dnu kotanj oz.
na stiku s kraškimi kamninami (Grintovec – Rigelj – Stari Breg), kjer so pod njimi bodisi nasuti
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sedimenti v obliki vršajev (Ponikve, Koprivnik, Nemška Loka, Golobinjek, Travnik, Ribnik,
Svetli Potok) ali pa oblikovane slepe doline in ponorni zatrepi (Grintovec – Rigelj – Stari Breg,
Ponikve, Koprivnik, Svetli Potok). Vode, ki pritekajo iz erozijskih jarkov, se površinsko ne
stekajo v večje vodotoke, ampak poniknejo v sedimentu ali v slepih dolinah in ponornih zatrepih.
Nekateri erozijski jarki se končajo že na pobočju kotanj (npr. na pobočju nad Nemško Loko).

8.1.2. Dolci
Dolec je značilna oblika dolomitnega reliefa (Komac, 2006), kar je pokazalo tudi geomorfološko
kartiranje izbranih območij – vsi dolci, ki so bili kartirani, se namreč nahajajo na dolomitih jurske
starosti ali na stiku dolomitov in apnencev jurske starosti. Izmed preučevanih območij so dolci
prisotni na Ponikvah, Koprivniku, Nemški Loki, Golobinjeku, Svetlem Potoku ter Ribniku. Tudi
dolci se, tako kot erozijski jarki, večkrat pojavljajo na območju prelomnih con, kjer so kamnine
pretrte (Ponikve, Koprivnik, Nemška Loka, Golobinjek, Ribnik). Dolci, ki se pojavljajo na
vzorčnih območjih, so različnih dimenzij – nekateri so bolj globoki (Golobinjek, Ponikve), drugi
pa bolj plitvi (Nemška Loka, Koprivnik), dolgi so od nekaj metrov pa do približno 650 m
(Ponikve). Dolci se večinoma stekajo v dno kotanje, pod njimi pa so večkrat nasuti tudi sedimenti
v obliki vršajev (Ponikve, Koprivnik, Nemška Loka, Golobinjek). Nekateri dolci se končajo že na
robu kotanje (Golobinjek, Ponikve). Ponekod se dolci stekajo tudi v erozijske jarke (Ponikve,
Koprivnik, Golobinjek, Svetli Potok) in tako predstavljajo vrhnje dele erozijskih jarkov. Običajno
se dolci ne pojavljajo v obliki dendritične mreže (izjema so dolci na Koprivniku), ampak se
pojavljajo posamično. Dna dolcev pokrivajo nanosi dolomitnega grušča in sediment drobnejše
frakcije, ponekod pa na dnu ali na robu dolca izdanja matična podlaga.

8.1.3. Vodni viri
Na vseh kartiranih območjih so prisotni vodni viri, ki so le občasno prisotni, toda periodika
pojavljanja večjih količin vode je na nekaterih območjih precej velika (Nemška Loka, Koprivnik,
Svetli Potok). Vodotoki, ki se pojavljajo na preučevanih območjih, so hudourniškega značaja. Na
večini kartiranih območij se občasni vodotoki pretakajo po erozijskih jarkih, ki se bodisi stekajo v
dna kotanj ali pa poniknejo na stiku s kraškimi kamninami. Vode nato poniknejo v ponornih
zatrepih ali slepih dolinah, lahko pa vode poniknejo med gruščem na vršajih. Nekateri vodotoki
imajo podaljšane struge, ki se napolnijo ob vodnih viških (Ponikve, Koprivnik, Nemška Loka).
Občasni vodotoki so običajno prvega ali drugega reda (po Strahlerju, 1952) na območju med
Grintovcem, Rigljem in Starim Bregom, na Koprivniku, Nemški Loki na Svetlem Potoku pa
lahko dosežejo tudi tretji red (po Strahlerju, 1952).
Vode površinsko tečejo le ob večjih količinah padavin in takrat ponekod delujejo intenzivno
erozijsko in akumulacijsko (npr. Nemška Loka).
Nekateri vodotoki so bili za potrebe lokalnega prebivalstva zajezeni – zajezitve vodotokov se
pojavljajo na Ponikvah in Koprivniku, manjši jezovi, za katerimi pa danes voda ne zastaja več, pa
so prisotni na Golobinjeku, Travniku in Ribniku.
Na robu nekaterih kotanj, predvsem na območju Ponikev, se ob prelomnih strukturah pojavljajo
manjši izviri. Na Rdečem Kamnu se nahaja vodno zajetje, kamor se izceja voda, ki se nabira v
debelejših sedimentih na tistem območju.

133

8.1.4. Interpretacija erozijskih jarkov, dolcev in vodnih virov
Erozijski jarki in dolci se na večini preučevanih območij nahajajo na območju pretrtih dolomitov
oz. dolomitov, ki se nahajajo v prelomni coni. Prav tako se vodni viri (vodotoki in izviri)
pojavljajo na tektonsko preoblikovanih območjih oz. območjih prelomnih con. Pojavljanje
erozijskih jarkov, dolcev in vodnih virov je torej odvisno od hidroloških lastnosti prelomnih con
(po Čarju, 1982), saj ima vsaka prelomna cona svojo hidrogeološko vlogo. Fizikalne lastnosti
prelomnih con se zelo razlikujejo od fizikalnih lastnosti matične kamnine, saj so strukturno
heterogene in anizotropne (Lapanje, 2000). Pretrte kamnine v zdrobljeni coni delujejo kot
hidrološke bariere prečno na prelom, kar je razlog, zaradi česar so vodotoki (oz. pojavljanje
erozijskih jarkov) usmerjeni v smeri prelomov. Razpoklinska cona, ki deluje kot akumulator
podzemne vode, pa je najpomembnejša hidrološka prevodnica. Voda zapolnjuje razpoke in pore
v kamnini. Ker razpoklinska cona obsega največji del ozemlja, je v njej akumulirano največ vode
(Čar, 1982).
Dolci morda predstavljajo ostanek nekdanje hidrološke mreže, saj so pod njimi nasuti vršaji.

8.2. Kotanje
Kotanje, ki so izoblikovane na območju Ponikev, Koprivnika, Nemške Loke, Golobinjeka,
Ribnika in Rese, so večinoma pogojene s prelomnimi strukturami, saj potekajo v smeri lokalnih
prelomnih con. Večina teh kotanj ima sklenjen višji obod (le-ta je lahko na nekaj mestih le nekaj
metrov nad robom ravnice), široko ravno dno ter ponikalnico.
Na preučevanih območjih se nahajajo številne manjše kotanje oz. konkavne reliefne oblike:
vrtače, plitve kotanje, sufozijski grezi, slepe doline idr. Konkavne reliefne oblike, ki se pojavljajo
najpogosteje, so vrtače. Na apnencih se pojavljajo pogosteje, na dolomitih pa so bolj redke in
običajno plitvejše. Na območjih, kjer so nasuti sedimenti v obliki vršajev, se vrtače običajno
nahajajo neposredno za spodnjim robom vršaja. Na nekaterih območjih (zahodni rob Nemške
Loke) so vrtače razporejene v liniji. Nekatere vrtače imajo v dnu debelejšo plast sedimentov.
Poleg vrtač se predvsem v dnu kotanj pojavljajo plitve kotanje (Ponikve, Golobinjek, Ribnik) in
sufozijski grezi (Ponikve). Na Koprivniku pa se v dnu kotanje nahajajo podolgovate konkavne
reliefne oblike, izoblikovane v dolomitni matični podlagi, na dnu katerih se ponekod občasno
pretaka voda. Na območju med Grintovcem, Rigljem in Starim Bregom so na kontaktu med
eocenskimi flišnimi kamninami in krednimi apnenci izoblikovane številne slepe doline in ponorni
zatrepi, ki so v dnu večinoma zapolnjeni s sedimenti flišnega izvora. Neizraziti slepi dolini sta
izoblikovani tudi pri Svetlem Potoku.

8.2.1. Interpretacija kotanj
Glede na morfološke značilnosti kotanj na območju Ponikev, Koprivnika in Nemške Loke, lahko
te kotanje opredelimo kot kraška polja, saj v veliki meri ustrezajo kriterijem za določitev kraških
polj. Glede na nastanek jih lahko opredelimo kot robna kraška polja, glede na način pritekanja in
odtekanja vode pa gre za pritočno-ponorniška polja (Gams, 2003). Vsa kraška polja na
preučevanem območju potekajo vzdolž prelomnih con, kar je značilno za mnoga kraška polja v
Sloveniji (npr. kraška polja v Notranjskem podolju75).
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Logaško polje, ki se nahaja v Notranjskem podolju, se ne pojavlja vzdolž prelomne cone.
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Vrtače – njihove dimenzije, oblika in razporeditev, ki se pojavljajo na preučevanih območjih, so
odvisne od lokalnih geološko-petrografskih (Kranjc, 1977a) in hidroloških značilnosti. Zaradi
večje dinamike zakrasevanja in zaradi strukturnih značilnosti kamnin so na apnencih vrtače
globlje in se pojavljajo pogosteje, na dolomitih pa so plitvejše, imajo manj stme robove (so bolj
"skledaste") in se pojavljajo redkeje. Vrtače, ki so razporejene v liniji, so najverjetneje pogojene s
potekom lokalne prelomne cone.
Vrtače, ki se pojavljajo neposredno za spodnjim robom vršajev, so nastale ali s sufozijo, ali pa
predstavljajo nekdanje ponore oz. ostanek nekdaj aktivnega kontaktnega krasa.
Podolgovate kotanje na Koprivniku, v katerih se občasno pojavlja voda, so prav tako morda
ostanek kontaktnega krasa. Danes se v njih voda pretaka le še takrat, ko se poveča višina
lokalnega piezometričnega nivoja.
Na območju eocenskih flišnih kamnin so se na območju kontakta s krednimi apnenci izoblikovale
reliefne oblike, značilne za kontaktni kras. Območje stika oz. kontaktnega krasa med silikatnimi
in karbonatnimi kamninami predstavlja pomembno območje značilnega geomorfološkega in
speleogenetskega razvoja, saj se voda v obliki večjih, združenih kanalov usmerja v kraško
podzemlje. Silikati tako predstavljajo zbiralnike agresivne vode, ki ponikne na kraških kamninah.

8.3. Sedimenti
Na preučevanih območjih se večkrat pojavljajo nasutine oz. debelejše plasti sedimentov. Nasutine
se največkrat pojavljajo v obliki vršajev, debelejše plasti sedimentov pa se nahajajo še v dnu
različnih kotanj (dolci, vrtače, kraške kotanje, slepe doline idr.), ponekod pa je celotno površje
prekrito s plastjo sedimenta oz. prepereline.
Debelejše plasti sedimenta oz. prepereline se pojavljajo predvsem na območju med Grintovcem,
Rigljem in Starim Bregom ter med Lužo in Rdečim Kamnom, kjer se nahajajo eocenske flišne
kamnine ter zgornjekredni klastični sedimenti. Nekoliko debelejša plast prepereline se nahaja tudi
na robu nekaterih kotanj, kjer se nahajajo dolomiti jurske starosti (Koprivnik, Nemška Loka,
Travnik, Resa, zahodno pobočje Ribnika, Svetli Potok). Na prisotnost debelejše plasti prepereline
na teh območjih sklepamo na podlagi manjše kamnitosti površja.
Debelejše plasti sedimentov se nahajajo tudi na dnu različnih kotanj. Slepe doline, ki se nahajajo
na stiku eocenskih flišnih kamnin in krednega apnenca (vzorčno območje Grintovec – Rigelj –
Stari Breg), so zapolnjene z nekarbonatnim sedimentom, ki izvira z območja eocenskih flišev. S
temi sedimenti so zapolnjeni aktivni in neaktivni (oz. fosilni) deli slepih dolin. Z nekarbonatnim
sedimentom so na tem vzorčnem območju zapolnjene številne podolgovate konkavne oblike,
brezstrope jame ter številne vrtače. Na območju med Lužo in Rdečim Kamnom, kjer se nahajajo
zgornjekredni klastični sedimenti, so z debelejšo plastjo sedimenta zapolnjene podolgovate
konkavne oblike in dna vrtač. Na ostalih vzorčnih območjih, kjer se večinoma nahajajo dolomiti
jurske starosti (Ponikve, Koprivnik, Nemška Loka, Golobinjek, Ribnik in Resa), se debelejše
plasti sedimentov nahajajo v posameznih vrtačah, v dneh dolcev ali pa prekrivajo večja območja
kraških kotanj (Resa, Golobinjek).
Vršaji so prisotni na naslednjih vzorčnih območjih: Ponikve, Koprivnik, Nemška Loka,
Golobinjek, Travnik, Ribnik in Svetli Potok. Vršaji so nasuti pod erozijskimi jarki in dolci, dolgi
so od nekaj metrov do 1100 m (Nemška Loka), široki pa do 350 m (Koprivnik). Zgornji deli
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vršajev imajo večji naklon, spodnji pa manjšega. Večinoma se v zgornjem delu na površju
pojavlja sediment v obliki dolomitnega grušča. Dolomitni grušči so na Travniku veliki do 1,5 cm,
na Koprivniku in Svetlem Potoku do 2 cm, na Ponikvah do 0,6 cm, v Nemški Loki do 3 cm, na
Golobinjeku pa do 4,5 cm. Spodnje dele nekaterih vršajev pa gradijo drobnozrnati sedimenti.
Profil, skopan v spodnjem delu vršaja na Golobinjeku, je razkril, da je debelina drobnozrnatih
sedimentov več kot en meter. Drobnozrnate sedimente na spodnjem delu vršajev na Koprivniku
in Ribniku sestavljajo večinoma boksitna zrna, ki se prav tako pojavljajo v sedimentih s spodnjih
delov vršajev na Ponikvah, v manjši meri pa tudi na Svetlem Potoku. Vršaje na jugovzhodnem
delu Koprivnika pa skoraj v celoti sestavljajo boksitna zrna, pojavljajo pa se tudi limonitna zrna.
Debelina vršajev se od zgornjega proti spodnjemu delu zmanjšuje – na Koprivniku je bila v
zgornjem delu s pomočjo vrtine ugotovljena debelina sedimenta, ki znaša 5 m (Lapanje, 2008).

8.3.1. Interpretacija sedimentov
Območja z debelejšo plastjo prepereline, ki se pojavljajo na območju med Grintovcem, Rigljem
in Starim Bregom ter Rdečim Kamnom in Lužo, so posledica preperevanja eocenskih flišnih
kamnin in zgornjekrednih klastičnih kamnin. Te kamnine preperevajo relativno hitro in dajejo
veliko netopnega ostanka. Pri korozijskemu preoblikovanju dolomitov običajno ostaja več
netopnega ostanka kot pri koroziji apnencev, zato se na nekaterih pobočjih kraških kotanj
pojavlja debelejša plast sedimenta. Ne smemo pa izključiti možnosti, da je bil sediment v
določeni fazi geološkega razvoja površja na to območje presedimentiran.
Debelejše plasti sedimentov, s katerimi so zapolnjene kotanje na kontaktnem krasu ali pa v
njegovi bližini (območje Grintovec – Rigelj – Stari Breg), so posledica erozijskega delovanja
vodotokov na območju eocenskih flišnih kamnin ter akumulacije na stiku s krednimi apnenci. S
sedimenti zapolnjene podolgovate oblike v bližini kontaktnega krasa morda predstavljajo ostanke
nekdaj večjega območja kontaktnega krasa, prav tako pa na to nakazujejo z nekarbonatnimi
sedimenti zapolnjene vrtače in brezstrope jame. Na enak način so morda nastale tudi podobne
morfološke oblike na območju Rdečega Kamna, kjer se pojavljajo zgornjekredne klastične
kamnine.
Debelejše plasti sedimentov, kjer se v bližini ne pojavljajo erozijski jarki, dolci ali nekarbonatne
kamnine, se pojavljajo na območju Rese. Reso v celoti gradijo različni jurski dolomiti, v dnu
kotanje pa se nahajajo debelejše plasti dolomitnih gruščev. Predvidevam, da je debelejša plast
sedimentov v dnu kotanje morda posledica periglacialnega preoblikovanja reliefa v pleistocenu,
ko so bili intenzivni procesi denudacije in soliflukcije, s pomočjo katerih je bil presedimentiran z
okoliških pobočij.
Vršaji različnih dimenzij, ki se pojavljajo na vzorčnih območjih, so posledica fluvialnega
preoblikovanja reliefa in so nasuti pod erozijskimi jarki in dolci. Sediment na vršajih je različne
velikosti, splošno gledano pa se v zgornjih delih vršajev pojavljajo večji sedimenti kot v spodnjih
delih. Sedimentacija na vršajih je namreč specifična. Zaradi zmanjšanja transportne moči
vodotoka se najbolj grobi sedimenti odlagajo na zgornjem delu vršaja, proti robovom pa se
odlaga vse bolj fin material. Prav tako prihaja tudi do različne sedimentacije v prečnem profilu,
saj vodotoki prestavljajo svojo strugo po površini vršaja (Summerfield, 1996).
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Zgornje dele, ponekod pa tudi spodnje dele vršajev sestavljajo pretežno ostrorobi dolomitni
grušči. Količine dolomitnih gruščev so relativno velike, zato predvidevamo, da so nanosi gruščev
morda fluvioperiglacialnega nastanka. V periglacialnih razmerah je prevladovalo intenzivno
mehansko razpadanje zaradi zmrzali, intenzivna je bila tudi denudacija in soliflukcija. Mehansko
bolj odporni apnenci in dolomiti so v višjih legah intenzivno mehansko razpadali, zato so vode
prenašale velike količine gradiva, ki so ga sedimentirale v obliki vršajev.
Vršaje na območju Koprivnika v spodnjem delu skoraj v celoti sestavljajo boksitna zrna,
pojavljajo pa se tudi zrna dolomita (boksitna zrna se pojavljajo tudi na vršajih na območju
Ponikev). Boksiti oz. boksitna zrna nastajajo pri preperevanju iz apnencev in dolomitov v
tropskem podnebju, kjer najprej nastane terra rossa, iz nje pa boksit (Vidrih, Mikuž, 1995). Dozet
je ugotovil, da so kočevsko-ribniške ilovice, ki so po sestavi zelo podobne boksitnim glinam na
območju Koprivnika, nastale v pleistocenu in holocenu oz. naj bi bile takrat presedimentirane.
Predvidevamo, da vršaji na vzorčnih območjih, ki jih sestavljajo boksitne gline oz. vsebujejo
boksitna zrna, sestavljajo sedimenti, ki so bili presedimentirani iz svoje prvotne lege.
Predstavljajo torej sedimente, ki so najverjetneje nastali v pliocenu, ko je bilo na tem območju
tropsko podnebje. Te sedimente so vodotoki v pleistocenu in holocenu verjetno presedimentirali
in na območju Koprivnika odložili v obliki vršajev. Morda so boksiti mlajši ostanek netopnih
ostankov apnencev in dolomitov, vendar je to bolj malo verjetno, saj debelejše plasti boksitnih
glin, ki jih najdemo na Koprivniku, nastajajo precej dolgo.
Na območju Koprivnika lahko govorimo tudi o izoblikovanosti reliktnih vršajev. To posredno
lahko ugotovimo na podlagi dejstva, da je debelina sedimenta v zgornjem delu, ki je bila
izmerjena (5 m), manjša od višinske razlike med zgornjim delom vršaja in dnom kotanje oz.
spodnjim delom vršaja. Prav tako se reliefna oblika vršaja nadaljuje v spodnjem delu vršajev, kjer
se pojavlja pretežno dolomitna matična podlaga s tanko plastjo sedimentov. Plitva preperelina
sicer pospešuje preperevanje, na določeni stopnji pa postane preperelina tako debela, da
površinska vlažnost ter vpliv rastlin in atmosfere ne doseže več podlage. Stopnja preperevanja se
zato upočasni (citirano v. Komac, 2006; Gams, 1962), posledica pa je lahko nastanek reliktnih
vršajev. V karbonatni matični podlagi se tako ohranjajo oblike vršajev; ohranjanje reliefnih oblik
pa je značilno za kras.
Vršaje na nekaterih vzorčnih območjih lahko obravnavamo kot tip kontaktnega krasa (Stepišnik
et al., 2007b). V pleistocenu, ko je bilo na tem območju intenzivno periglacialno preoblikovanje,
naj bi bili dolomiti, kot poudarjajo številni avtorji, neprepustni. Stiki med apnenci in dolomiti naj
bi imeli za morfogenezo podobno vlogo kakor stiki med apnenci in neprepustnimi
nekarbonatnimi plastmi (Radinja, 1972). Na stiku apnencev in dolomitov so vode prenašale
relativno veliko količino materiala, ki so ga nanašale na sosednja apnenčasta območja. Na tak
način so vodotoki z dolomita podaljševali svoj tok po prepustnem apnencu (c.v. Komac, 2006),
na kontaktu pa so se oblikovali vršaji.

8.4. Sinteza
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore se pojavljajo območja, kjer je prisotno
fluvialno preoblikovanje reliefa – reliefne oblike in njihova morfogeneza je bila opisana v tem
diplomskem delu.
Reliefne oblike, ki jih lahko opazujemo na preučevanih območjih, odražajo stanje različnih
razvojnih faz oz. recentnega preoblikovanja površja ter bližnjih preteklih geoloških obdobij –
nekatere od njih danes v reliefu še lahko identificiramo. Ostanki pliocenskega preoblikovanja
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reliefa v tropski klimi so najverjetneje boksitne gline, ki so odložene na območju Koprivnika. Na
pliocensko preoblikovanje pa nakazujejo tudi uravnave v različnih nadmorskih višinah, kamor so
bile premaknjene zaradi kasnejšega tektonskega delovanja. V obdobju pleistocena, ko je bilo na
tem območju intenzivno periglacialno preoblikovanje, so se na tem območju odložili
fluvioperiglacialni vršaji, nekatere kotanje pa so bile zapolnjene s periglacialnim gruščem.
Fluvialni transport je potekal po erozijskih jarkih in verjetno tudi tam, kjer so danes v reliefu
izoblikovani dolci. Recentno fluvialno preoblikovanje, ki ima danes največji vpliv na
preoblikovanje reliefa na vzorčnih območjih, se vrši predvsem na območjih, kjer so v pretrtih
kamninah izoblikovani erozijski jarki. Vode zaradi zmanjšanja transportne moči pod erozijskimi
jarki odlagajo naplavine v obliki vršajev.
Na območjih, kjer so prisotne nekarbonatne kamnine (eocenske flišne kamnine), so fluvialni
procesi še bolj intenzivni. Ostanki nekdanjega reliefa ter sedimenti na površju in v jamah
nakazujejo na dejstvo, da je bilo nekdaj območje nekarbonatnih kamnin večje, današnje območje
nekrabonatnih kamnin pa predstavlja njegov erozijski ostanek.
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9. ZAKLJUČEK
Z diplomskim delom smo uresničili namen raziskave, to je preučitev fizičnogeografskih in
geomorfoloških značilnosti Kočevskega Roga in Kočevske Male gore s posebnim ozirom na
elementih fluvialnega preoblikovanja.
V skladu s cilji, to je razlaga geomorfološkega razvoja območij, kjer se pojavljajo elementi
fluvialnega preoblikovanja, smo si zastavili delovne hipoteze. Z izbiro reprezentativnih območij
pojavljanja fluvialnega reliefa, ki so bila natančno preučena, smo prišli do naslednjih ugotovitev:
Hipoteza 1: Na območjih, kjer se pojavljajo elementi fluvialnega preoblikovanja, se danes ali pa
so se v preteklosti pojavljala naselja.
Hipotezo je bila potrjena. Na vseh območjih, kjer se pojavljajo elementi fluvialnega
preoblikovanja, se danes ali pa so se v preteklosti pojavljala naselja. Vodni viri in območja z
debelejšimi nanosi sedimentov so predstavljala v pretežno zakraselem območju Kočevskega
Roga in Kočevske Male gore primerna območja za naselitev.
Hipoteza 2: Elementi fluvialnega preoblikovanja se pojavljajo na območjih, kjer se pojavljajo
klastične kamnine.
Hipoteza je bila delno potrjena in delno zavrnjena. Elementi fluvialnega preoblikovanja se
pojavljajo na klastičnih kamninah eocenske starosti, na zgornjekrednih klastičnih kamninah pa se
ti elementi ne pojavljajo.
Med izbranimi območji sta bili namreč tudi dve območji, kjer se pojavljajo klastične kamnine. Na
območju med Grintovcem, Rigljem in Starim Bregom se pojavljajo eocenske flišne kamnine, na
katerih je razvit fluvialni relief, na kontaktu s kraškimi kamninami pa so se razvile številne
reliefne oblike, tipične za kontaktni kras. Na območju med Lužo in Rdečim Kamnom pa se
nahajajo zgornjekredni klastični sedimenti, na katerih pa elementi fluvialnega preoblikovanja
reliefa niso bili opaženi.
Hipoteza 3: Elementi fluvialnega preoblikovanja se pojavljajo v bližini območij, kjer se nahajajo
vodoravni jamski objekti.
Hipoteza je bila delno potrjena. Vodoravni jamski objekti se nahajajo na preučevanem območju v
bližini območij, kjer je razvit t. i. kontaktni kras (npr. območje med Grintovcem, Rigljem in
Starim Bregom). Vodoravne jame, ki kažejo značilnosti preoblikovanja na kontaktnem krasu pa
se prav tako nahajajo na območjih, kjer se nekraške oz. nekarbonatne kamnine ne pojavljajo več,
saj so bile s tega območja že odstranjene.
Vodoravne jame tako sicer lahko nakazujejo na recentno fluvialno preoblikovanje površja, lahko
pa nakazujejo na območja, kjer je bilo površje nekdaj fluvialno preoblikovano.
Hipoteza 4: Elementi fluvialnega preoblikovanja reliefa se pojavljajo na tistih območjih, kjer se
pojavljajo elementi, ki niso značilni za kraški geomorfni sistem.
Hipoteza je bila potrjena. S pomočjo terenskega dela na vzorčnih območjih je bilo ugotovljeno,
da se na tistih območjih, kjer se pojavljajo elementi, ki niso značilni za kras (npr. daljše konkavne
oblike, nasutine), res pojavljajo elementi fluvialnega preoblikovanja.
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Na podlagi natančne preučitve geomorfoloških značilnosti vzorčnih območjih so bili ugotovljeni
dejavniki, zaradi katerih se v kraškem reliefu Kočevskega Roga in Kočevske Male gore
pojavljajo elementi fluvialnega preoblikovanja.
Elementi fluvialnega preoblikovanja se pojavljajo na območju eocenskih klastičnih kamnin. Na
teh območjih je izoblikovan tipičen fluvialni relief, na stiku s kraškim geomorfnim sistemom pa
so oblikujejo reliefne oblike, ki so tipične za kontaktni kras. Tovrstne kamnine se na Kočevskem
Rogu in Kočevski Mali gori nahajajo le na območju med Grintovcem, Rigljem in Starim Bregom,
se pa podobne kamninske razmere pojavljajo na območju Suhe krajine (npr. Hinje).
Elementi fluvialnega preoblikovanja se pojavljajo na območjih prelomnih con, kjer so kamnine
ob prelomu zdrobljene in se jim zato spremeni hidrološka funkcija (Čar, Placer, 1984).
Na večini območij, kjer so prisotne prelomne cone, se na Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori
pojavljajo dolomiti predvsem jurske starosti. Dolomiti so veliko bolj deformirani na območjih
prelomnih con, zato je večina območij z elementi fluvialnega preoblikovanja nastala na
območjih, kjer se pojavljata oba dejavnika skupaj: močna tektonska pretrtost in dolomitna
matična podlaga. Take razmere so bile ugotovljene na območju Golobinjeka, Ponikev, Nemške
Loke, Koprivnika, Travnika, Ribnika ter Svetlega Potoka.
Ugotovili smo tudi, da pojavljanje elementov fluvialnega reliefa ni vezano le na strukturne
značilnosti kamnine, temveč je tudi časovno oziroma klimatsko pogojeno.
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore kljub natančni preučitvi reliefnih
značilnosti ostaja še veliko geomorfoloških neznank. Z vidika fluvialnega preoblikovanja obstaja
še nekaj območij, ki v diplomskem delu niso bila obravnavana in bi jih bilo v prihodnosti
potrebno še natančno preučiti – npr. območje Topličic, Planine, Škrilja in Starega Brezja. Preučiti
bi bilo potrebno tudi nekatere kraške kotanje (Jelendol, Podstenice, Mrzla draga) in reliktne
vršaje kot tipe kontaktnega krasa. V diplomskem delu je bilo ugotovljeno, da so v reliefu prisotni
tudi sledovi pliocenskega in pleistocenskega preoblikovanja reliefa, kar bi bilo v prihodnje prav
tako smiselno natančneje preučiti.
Na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore pa se nahajajo še neodkrite oz. neznane
jame, ki bi morda lahko omogočile boljši vpogled v v geomorfološko in speleološko dogajanje na
tem območju.
V diplomskem delu je bilo torej dokazano, da se poleg kraškega geomorfnega sistema na
območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore pojavlja tudi fluvialni relief, morfološka
analiza površja pa je pokazala, da se pojavljajo tudi sledovi pliocenskega in pleistocenskega
preoblikovanja reliefa, kar na začetku analize oz. pri pisanju naloge ni bilo predvideno. S to
ugotovitvijo diplomsko delo presega svoj namen – tj. dokaz obstoja fluvialnega preoblikovanja
na območju Kočevskega Roga in Kočevske Male gore.
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10. SUMMARY
Introduction
This diploma thesis examines some geomorphological characteristics of Kočevski Rog and
Kočevska Mala gora – the elements of fluvial landscape, which appear rather sporadically were
examined in detail. In order to analyse fluvial landscape nine sample areas were morphologically
studied in detail. Cartographic material was thoroughly examined but the most important source
of data was field work and detailed mapping. The aim of the thesis is an interpretation of
geomorphological development of sample areas and graphic presentation of their characteristics
on geomorphological maps.
Caracteristics of Kočevski Rog and Kočevska Mala gora
Kočevski Rog and Kočevska Mala gora are high Dinaric karst plateaus situated in southeastern
part of Slovenia between Kočevsko polje in the west, Suha krajina in the north, the valley of
Krka, Črmošnjica, Divji potok and Bela krajina in the east and Poljanska gora in the south. The
plateaus are elongated in Dinaric direction (NW–SE), with a length of 19–25 km and a width of
approximately 18 km (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). The elevation of the plateaus is
between 180 and 1099 m and they cover an area of 363,1 km2. The main characteristics of this
area are predomination of karst relief, underground water flow in west–east direction, forest as
predominant land use category, sparse population, soils of poor fertility and a harsh climate.
From a geological point of view, the area of Kočevski Rog and Kočevska Mala gora is a part of
Outer Dinarides (Premru et al., 1977) and it is mostly composed of Mezozoic carbonate rocks and
partly of Tertiar and Quaternary sediments. The area is modified with tectonic structures of
dinaric and anti-dinaric direction (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
On karbonate rocks a karst aquifer is present. The groundwater flow is influenced by geological
structure which is linked to lithological characteristics of rocks (limestone or dolomite) and
tectonic processes (the importance of fractured zones) (Čar, 1982; Lapanje, 2000). Due to
prevailing underground water flow direction of water flow and underground connections were
determined with the use of tracers. Surface waters (e.g. streams) rarely appear on the study area –
there is no permanent surface water flow, although the water occasionally appears in a form of
smaller streams. There are also numerous water sources and other water-related objects (e.g.
wells) to be found.
Two types of landscape are developed on Kočevski Rog and Kočevska Mala gora: fluvialdenudational and karst relief (Lapanje, 2000). Many different land forms appear on all of these
types of landscape: micro-, mezo- and macrokarst forms (karren, grikes, and other minor karst
features, dolines, uvalas, collapse dolines, karst poljes, levelled surface, cone-shaped peaks) and
land forms typical of fluvial relief and/or contact karst (dry valleys, blind valleys, dells and
accummulational land forms).
On the study area there are 316 caves alltogether. Dry caves, especially shafts (45,7 %), are the
most common type of a cave on this area. But on the other hand there are some horizontal caves,
of which some are water caves (4,8 %) (Kataster jam JZS, 2008). Horizontal caves usually appear
where the water sinks or emerges from the carbonate massif but there are a few horizontal caves
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outside these areas which pinpoint at small-scale contact karst on Kočevski Rog and Kočevska
Mala gora (e.g. around Grintovec, Rigelj,Stari Breg, and Macesnova gorica).
Analysis of sample areas
Nine sample areas, on which we presumed the elements of fluvial relief appear, were analysed in
detail. A geomorphological map based on data obtained by field work was drawn. Sediment and
soil samples from the surface and some caves were taken and then analysed in a laboratory where
lithological composition of the samples was determined.
1. Grintovec – Rigelj – Stari Breg:
Around former Gottschee settlements Grintovec (Grintowitz), Rigelj (Riegel) and Stari Breg
(Altbacher) there is an approximately 1 km2 big segment of impermeable Eocene flysch
sediments on which fluvial landscape was formed. Surface water flows in erosional gullies
and typical contact-karst features on the contact between flysch and limestone appear. Some
relict fluvial land forms are also present. Non-carbonate sediments were also found in dolines
and caves in carbonate rocks that are distant from today's contact karst.
2. Luža and Rdeči Kamen:
At Luža (Lacknern) and Rdeči Kamen (Rottenstein) Upper Cretaceous clastic sediments are
present. A thicker layer of sediments on karst surface and dolines together with elongated
concave land forms are typical of this sample area. The water sources are also abundant.
3. Ponikve:
Ponikve (Sporeben) is a karst depression or a small-scale karst polje which is about 900 m
long and 800 m wide. It is formed mainly on Jurrasic dolomites and partially on Jurrasic
limestone. A bottom covered in sediment, errosional gullies, dells and water sources on the
edges of this karst depression are typical of this study area.
4. Koprivnik:
Koprivnik (Nesselthal) is a karst depression or a small-scale karst polje which is about 1500
m long and 650–700 m wide. It is formed mainly on Jurrasic dolomite but the bottom of this
depression is covered with Quaternary sediments in a form of alluvial fans. Erosional gullies
and dells appear on the eastern part. On the bottom shallow depressions and dolines are
present.
5. Nemška Loka:
A depression of Nemška Loka (Oberdeutschau) is a small-scale karst polje which is about
1170 m long and up to 310 m long. It is formed mainly on Jurrasic dolomite and limestone.
Erosional gullies are present in the western part. The central part is levelled due to fluvial
deposits (alluvial fan) from the western part. Recent fluvial geomorphological processes are
present at this study area.
6. Golobinjek:
Golobinjek (Taubenbrunn) is a karst depression which is formed mainly on Jurrasic dolomite
and partially on limestone. Deposits in a form of alluvial fans, erosional gullies and dells are
typical of this study area.
7. Travnik:
Travnik is an alluvial fan which was deposited over Jurrasic dolomite and limestone bedrock.
Erosional gullies under which an alluvial fan was deposited and three water sources are
typical of this study area.
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8. Ribnik and Resa:
The area of depressions Resa (Ressen) and Ribnik (Ribnig) was formed mainly on Jurrasic
dolomite and partially on Jurrasic limestone. The depression at Resa is about 450 m long and
300 m wide and from a geomorphological point of view not many different land forms are
present. The bottom of depression is covered with a thick layer of sediment. Ribnik is a
small-scale karst polje which is about 1000 m long and 260 m wide. Erosional gullies on the
west, alluvial fans and gradual transition to karst landscape in the west is typical of Ribnik.
9. Svetli Potok:
Around former Gottschee settlement Svetli Potok (Lichtenbach) a fluvial relief is formed on
Jurrasic limestone and dolomite. In the western part of this study area numerous erosional
gullies and a stream appear. Two alluvial fans were deposited. In the eastern part the karst
features are well developed.
Interpretation of relief characteristics and presence of fluvial landscape
On the area of Kočevski Rog and Kočevska Mala gora recent fluvial processes are present. Relief
forms which were observed in the sample areas are a result of several different stages of
development in different geological periods. Remnants of Pliocene, Pleistocene and recent
(Quaternary) geomorphological processes are present on today's surface.
Detailed studies of the sample areas where potentially fluvial landscape was present enabled us to
either confirm or deny these hypotheses:
- Hypothesis 1: Where elements of fluvial landscape appear settlements were founded in the
past or in the present time.
Hypothesis was confirmed.
- Hypothesis 2: Elements of fluvial landscape appear where clastic sediments are present.
Hypothesis was partially confirmed and partially denied.
- Hypothesis 3: Elements of fluvial landscape appear where horizontal caves are present.
Hypothesis was partially confirmed.
- Hypothesis 4: Elements of fluvial landscape appear on areas where non typical elements on
karst geomorphological system are present.
Hypothesis was confirmed.
Based on the findings about the landscape of the sample areas certain factors which result in
occurance of fluvial landscape on Kočevski Rog and Kočevska Mala gora were determined.
Fluvial landscape (or elements of fluvial landscape) appear where Eocene clastic rocks appear,
where the fractured zones and mainly Jurrasic dolomites are present.
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Priloga 1
Šifrant tipov jam
Šifrant tipov jam je sestavljen iz dveh številk: prva označuje tip, druga pa podtip; ločeni sta s
piko. Delitev na tipe sloni na hidrologiji jame, delitev na podtipe pa na obliki jame ali natančnejši
opredelitvi vodnega režima. Sistem je sicer že nekoliko zastarel, vendar ga zaradi ustaljene
opredelitve vseh jam ohranjamo. Ker je bil širše zastavljen, kot šifrant kraških pojavov, ne le jam,
obsega tudi nekaj tipov, ki ne ustrezajo nobeni jami.
1 Izvirne jame
Obsega tiste jame, kjer je vhod (vsaj občasno) tudi izvir vode.
1.1 Jama stalni izvir: vhod v jamo je vodoraven in stalni izvir vode.
1.2 Jama občasni izvir: vhod v jamo je vodoraven in občasni izvir vode, sicer pa je jama suha.
1.3 Jama občasni izvir ob stalnem toku: v jami je sicer stalna tekoča voda, vhod pa je kljub temu
le občasno izvir. Vhod je vodoraven.
1.4 Jama občasni izvir ob občasnem toku: v jami je občasno tekoča voda, tedaj pa je bodisi vhod
suh ali pa izvir vode. Vhod je vodoraven.
1.5 Brezno stalni izvir: vhod v jamo je navpičen in stalni izvir vode.
1.6 Brezno občasni izvir: vhod v jamo je navpičen in občasni izvir vode, sicer pa je jama suha.
1.7 Brezno občasni izvir ob stalnem toku: v jami je sicer stalna tekoča voda, vhod pa je kljub
temu le občasno izvir. Vhod je navpičen.
1.8 Brezno občasni izvir ob občasnem toku: v jami je občasno tekoča voda, tedaj pa je bodisi
vhod suh ali pa izvir vode. Vhod je navpičen.
2 Ponorne jame
Obsega tiste jame, kjer je vhod (vsaj občasno) tudi ponor vode.
2.1 Jama stalni ponor: vhod v jamo je vodoraven in stalni ponor vode.
2.2 Jama občasni ponor: vhod v jamo je vodoraven in občasni izvir ponor, sicer pa je jama suha.
2.3 Jama občasni ponor ob stalnem toku: v jami je sicer stalna tekoča voda, vhod pa je kljub temu
le občasno ponor. Vhod je vodoraven.
2.4 Jama občasni ponor ob občasnem toku: v jami je občasno tekoča voda, tedaj pa je bodisi vhod
suh ali pa ponor vode. Vhod je vodoraven.
2.5 Brezno stalni ponor: vhod v jamo je navpičen in stalni ponor vode.
2.6 Brezno občasni ponor: vhod v jamo je navpičen in občasni ponor vode, sicer pa je jama suha.
2.7 Brezno občasni ponor ob stalnem toku:76 v jami je sicer stalna tekoča voda, vhod pa je kljub
temu le občasno ponor. Vhod je navpičen.
2.8 Brezno občasni ponor ob občasnem toku: v jami je občasno tekoča voda, tedaj pa je bodisi
vhod suh ali pa ponor vode. Vhod je navpičen.
3 Estavele
Obsega tiste jame, kjer je vhod včasih izvir, včasih pa ponor vode.
3.1 Jama: vhod je vodoraven.
3.2 Brezno: vhod je navpičen.
3.3 Neprehodna:* že po definiciji ni jama.
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4 Vodne jame z neaktivnim vhodom
Obsega tiste jame, kjer je vhod sicer stalno suh, v jami pa je stalna voda.
4.1 Jama z bazeni nakapane vode: v jami sicer ni tekoče vode, so pa bazeni nakapane vode.
Oblika vhoda ni pomembna.
4.2 Jama s stalnim tokom: v jami je stalni vodni tok. Vhod je vodoraven.
4.3 Jama z občasnim tokom: v jami je občasen vodni tok. Vhod je vodoraven.
4.4 Brezno s stalnim tokom: v jami je stalni vodni tok. Vhod je navpičen.
4.5 Brezno z občasnim tokom: v jami je občasen vodni tok. Vhod je navpičen.
4.6 Brezno vodokaz: navpična jama, kjer je vodna gladina na nivoju talne vode.
5 Suhe jame
Obsega suhe jame (z izjemo stalno pristone vlage).
5.1 Spodmol, kevderc: majhna jama z vodoravnim vhodom, v celoti izpostavljena zunanjim
vplivom.
5.2 Vodoravna jama: tako vhod kot notranji deli jame so pretežno vodoravni.
5.3 Jama z breznom in etažami, poševna jama: v jami so tako vodoravni kot navpični deli. Vhod
je lahko vodoraven ali navpičen.
5.4 Jamski sistem: jama je zaradi velikosti in razvejanosti morfološko zelo raznolika.
5.5 Brezno: jamo sestavlja enovito brezno.
5.6 Poševno in stopnjasto brezno: jamo sestavlja več povezanih brezen, brez vodoravnih delov.
6 Ledene in snežene jame
Obsega jame, v katerih je (vsaj občasno) prisoten led ali sneg.
6.1 Jama s stalnim ledom: jama z vodoravnim vhodom, v kateri je stalen led.
6.2 Jama z občasnim ledom: jama z vodoravnim vhodom, v kateri je občasno led.
6.3 Jama s snegom: jama z vodoravnim vhodom, v kateri je občasno sneg.
6.4 Brezno s stalnim ledom: jama z navpičnim vhodom, v kateri je stalen led.
6.5 Brezno z občasnim ledom: jama z navpičnim vhodom, v kateri je občasno led.
6.6 Brezno s snegom: jama z navpičnim vhodom, v kateri je občasno sneg.
6.7 Vodnjakasto brezno s snegom: manjše brezno, na dnu katerega je občasno sneg.
7 Dihalniki
Obsega dihalnike, tj. mesta na površju, kjer je stalna izmenjava zraka s podzemljem. Že po
definiciji ni jama∗.
8 Kraški izviri – neprehodni
Obsega izvire, ki so sicer kraškega značaja, vendar niso jame. Obsega tudi izvire, ki so prekratki
za registracijo*.
9 Požiralniki in ponori – neprehodni
Obsega požiralnike in ponore, ki so sicer kraškega značaja, vendar niso jame. Obsega tudi
ponore, ki so prekratki za registracijo*.
Vir: Navodila za izpolnjevanje zapisnikov Katastra jam, 2008
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