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Kontaktni kras med Kočevsko Reko in Kostelom
Izvleček
Kontaktni kras med Kočevsko Reko in Kostelom je območje kontaktnega krasa, ki se nahaja
na stiku treh občin in sicer občin Kočevje, Osilnica in Kostel v jugovzhodni Sloveniji. Namen
same diplomske naloge je preučiti dosedanjo literaturo v zvezi s kontaktnim krasom na
splošno ter še posebej preučiti literaturo vezano na preučevano območje. S pomočjo literature
in terenskega dela je tako opravljena geomorfološka analiza kraških oblik na območju ter tudi
analiza nekaterih jamskih sistemov kontaktnega krasa. Rezultat teh analiz je izdelano
kartografsko gradivo 11 podrobneje analiziranih oblik kontaktnega krasa na preučevanem
območju. 9 izmed 11 analiziranih oblik pripada ponornemu kontaktnemu krasu, niso pa vse
nastale na klasičnem stiku, torej na stiku kraške in nekraške kamnine, kar je posebnost
preučevanega območja. V zaledju ponornega kontaktnega krasa pa se pogostno nahajajo tudi
večji jamski sistemi, nekateri še neregistrirani. Ker je bilo to območje v preteklosti namenjeno
posebnim vojaškim operacijam oziroma je bilo strogo zavarovano vojaško območje, je bilo
njegovo preučevanje do nedolgo nazaj še precej omejeno. Ravno zaradi tega je preučevanje
tega primera kontaktnega krasa še toliko bolj zanimivo.
Ključne besede: kontaktni kras, Kočevska Reka, geomorfološka analiza, ponor, slepa
dolina, jamski sistem.

Contact karst between Kočevska Reka and Kostel
Abstract
Contact karst between Kočevska Reka and Kostel is an area of contact karst, which lies on
contact of three municipalities in southeast Slovenia. Those are Municipality of Kočevje,
Municipality of Osilnica and Municipalitiy of Kostel. The purpose of this thesis is to study
literature based on contact karst in general and literature based on contact karst which is
related to my study area. With the help of literature and field work was then made
geomorphologic analysis of karst features in my study area and also some analysis of
underground cave systems of contact karst. The result of those analysis was cartographic
material of eleven specifically analysed features of contact karst on my study area. Nine of
those features belong to ponor contact karst, yet not all of them lie on classic contact karst,
which is karst on contact between karstic and non-karstic rock. That is why the study area is
unique. Behind or in the hinterland of ponor contact karst there can usually be found large
cave systems, some of them not yet registered. In the past this study area was meant for
special military purposes and operations, so it was strictly secured military area. This is the
reason for limited research in this area in the past decades. And that is why this area of contact
karst is now even more interesting for further researches.
Key words: contact karst, Kočevska Reka, geomorphologic analysis, ponor, blind valley,
cave system.
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1. UVOD
Že od samih začetkov krasoslovnih raziskav, so se pojavljale različne delitve krasa na
posamezne tipe, saj so bile že zgodaj opažene razlike med kraškimi območji (Stepišnik,
2011). Kot tip zemeljskega površja je ime kras, dobil po pokrajini Kras v zaledju Tržaškega
zaliva. To pokrajino še danes imenujemo matični Kras. Kot tip reliefa je kraški tip vezan na
vodotopne kamnine, v katerih lahko nastanejo značilne kraške oblike kot so jame in brezna.
Sama opredelitev oziroma definicija krasa je težka, zato se kras definira ne po načinu
pretakanja vode, značilnih oblikah ali prevladujočih procesih, pač pa ga najbolje opredelimo z
značilnim delovanjem. Torej, da je neko površje kraško oziroma zakraselo, rečemo takrat,
kadar deluje odnašanje snovi v raztopini in prevladuje vertikalni odtok padavinskih voda ter je
akumulacija raztopljenega materiala zanemarljiva (Stepišnik, 2011). Kontaktni kras je le eden
izmed mnogih tipov krasa, ki se pojavlja na stičišču posebnih geoloških in hidroloških razmer
in ravno zaradi tega stika ga imenujemo kontaktni kras.
Glavna značilnost kontaktnega krasa je ta, da nastane na območjih, kjer pritekajo
površinske tekoče vode s fluvialnega reliefa na kras (Mihevc, 1991a). Torej pri samem
nastanku je ključen stik med kraškimi in nekraškimi kamninami, ki so zaradi drugačnih
kemičnih in fizičnih lastnosti različno odporne na mehansko in kemično preperevanje.
Posledica tega je nastanek kontaktnega krasa s svojimi značilnimi geomorfološkimi oblikami,
kjer prihaja do součinkovanja na eni strani fluvialnega reliefa ter na drugi strani kraških potez
(Gostinčar, 2016). Tako kot poznamo več tipov krasa, poznamo tudi več tipov kontaktnega
krasa. Najpogostejša oblika v Sloveniji je ponorni kontaktni kras, kjer vode pritekajo iz
višjega nekraškega površja v kras (Stepišnik, 2011). Primer takšnega tipa kontaktnega krasa
bo preučevan v tej diplomski nalogi. Drugi tip kontaktnega krasa pa je izvirni kontaktni kras,
kjer gladina podzemne vode sega do površja in je hidravlični gradient usmerjen iz krasa, torej
vode iztekajo iz krasa (Stepišnik, 2011).
Na območju Slovenije se kontaktni kras pojavlja na več lokacijah. Prav zagotovo je
najbolj znano območje kontaktnega krasa v Sloveniji kontaktni kras Matarskega podolja, ki je
poleg tega, da je najbolj znano tudi največje območje v Sloveniji (Gams, 2003). Eno takšnih
območij, v nekoliko manjši dimenziji in poznanosti, pa je tudi v okolici Kočevske Reke pri
Kočevju in se veže vse do doline reke Kolpe pri Kostelu.
V sami diplomski nalogi je bilo preučevano območje kontaktnega krasa južno od
Občine Kočevje med Kočevsko Reko in Kostelom. Ker je bilo to območje v preteklosti
namenjeno posebnim vojaškim operacijam oziroma je bilo vojaško strogo zavarovano
območje, je bilo izpuščeno iz praktično vseh raziskovanj, je sedaj še toliko bolj zanimivo za
preučevanje kontaktnega krasa. Območje je precej obsežno in se s svojimi 16 km2 razteza v
južnem delu Goteniške doline med Kočevsko Reko in Borovcem ter se nato nadaljuje proti
jugu na Dolnjo Brigo in Moravo ter se zaključi pri Kostelu. Gre za območje sestavljeno
pretežno iz nekarbonatnih laporjev, konglomeratov in peščenjakov permske starosti na katerih
tečejo številni potoki, ki ponikajo na robu v slepih dolinah, ponornih zatrepih v jame in brezna
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ter v različne kraške kotanje, kjer pride do stika z dobro zakraselimi apnenci in dolomiti
(Mihevc, 1991a).

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je preučiti geomorfološke značilnosti površja in podzemlja
kontaktnega krasa med Kočevsko Reko in Kostelom. Slednji leži na stiku nekarbonatnih
klastitov permske in triasne starosti ter apnenca jurske in dolomitov triasne starosti. Torej
namen naloge je identificiratiin analizirati oblike kontaktnega krasa na preučevanem območju,
jih nato kartografsko prikazati s pomočjo geografskih informacijskih sistemov, s pomočjo
jamskih načrtov pa analizirati brezna in jamske sisteme ter na koncu podati sintezne
ugotovitve nastanka in sedanjega razvoja površja in jam kontaktnega krasa.
Za izpolnitev osnovnega namena raziskave območja sem si pred izdelavo diplomske
naloge postavil naslednje cilje:






pregled dosedanje znanstvene literature o kontaktnem krasu in proučevanem območju,
geomorfološka analiza kraških oblik na območju,
analiza jamskih sistemov kontaktnega krasa,
izdelava kartografskega gradiva na podlagi terenskih raziskav in kabinetnega dela,
sinteza glavnih ugotovitev.

1.2. METODOLOGIJA
Metode s katerimi smo dosegli zastavljene cilje:






Pregled dosedanje znanstvene literature o kontaktnem krasu in proučevanem
območju. Cilj je bil dosežen s kabinetnim raziskovanjem oziroma pregledom
obstoječe strokovne literature, ki je obravnavala kontaktni kras na splošno in njegove
geološke značilnosti in literatura, katere vsebina je obravnavala širše območje
Kočevske Reke oziroma tamkajšnji kontaktni kras in njegove pojave;
geomorfološka analiza kraških oblik na območju.Cilj je bil dosežen s terenskim
zbiranjem podatkov in kartiranjem na preučevanem območju kontaktnega krasa med
Kočevsko Reko in Kostelom ter kasnejšo interpretacijo oblik in pojavov;
analiza jamskih sistemov kontaktnega krasa. Cilj je bil dosežen s pomočjo
podrobne kabinetne ter kasneje tudi terenske analize izbranih jamskih sistemov
kontaktnega krasa preučevanega območja;
izdelava kartografskega gradiva na podlagi terenskih raziskav in kabinetnega
dela. Cilj je bil dosežen s predhodno zbranimi podatki na terenu ter njihov vnos
digitalno obliko, kjer smo jih obdelali s pomočjo geografskih informacijskih sistemov.
Tako so bile izdelane karte, ki prikazujejo preučevano območje kontaktnega krasa in
njegove lastnosti ter pojavi;
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sinteza glavnih ugotovitev. Cilj je bil dosežen s pomočjo ugotovitev iz pregledane
strokovne literature ter ugotovitev iz terenskega dela. S pomočjo vseh metod smo vse
ugotovitve smiselno povezali v sintezo kot ključni in zaključni del diplomske naloge.

2. TEORETSKA IZHODIŠČA
2.1.

KONTAKTNI KRAS

S kontaktnim krasom oziroma njegovim preučevanjem se je na prostoru dinarske
verige ukvarjalo večje število raziskovalcev iz Slovenije kot tudi iz tujine. Kontaktni kras na
stiku med nekraškimi kamninami in kraškimi kamninami so na območju Slovenije
obravnavali številni avtorji zaradi česar obstaja dokaj veliko literature. Najpogostejše je
opisovanje slepih dolin, ponornih jam, sufizijskih vrtač ter rek ponikalnic kot tipičnih oblik
ponornega kontaktnega krasa.
Eden prvih, ki se je ukvarjal z morfogenetskimi študijami krasa ter v nekoliko manjši
meri kontaktnega krasa je bil Melik (1955, 1961)v delih Kraška polja Slovenije v pleistocenu
in Fluvialni elementi v krasu, kjer je pisal o novih spoznanjih, torej kako močno so različni
klimatski pogoji v različnih geoloških dobah vplivali različno na oblikovanje kraškega reliefa.
Skratka pove, da imamo v krasu današnje dobe opravka z oblikami in pojavi v kraškem
reliefu in hidrologiji, ki niso produkt razvoja vse v istem obdobju, temveč so nastale v
posameznih zaporednih klimatsko in morfogenetsko različnih obdobjih. Učinke posameznega
obdobja oziroma specifične morfogeneze pa so v Sloveniji proučevali predvsem na kraških
poljih in v manjši meri na slepih dolinah kot tipičnih oblikah kontaktnega krasa.
Kot prvi je pojem ʺkontaktni krasʺ podrobneje definiral Gams (1974) v delu Kras:
zgodovinski, naravoslovni in geografski oris, kot kras na stiku med prepustnimi in
neprepustnimi kamninami. Pred tem (1962) se ukvarjal s slepimi dolinami v Sloveniji v delu
Slepe doline v Sloveniji, kjer je definiral slepo dolino kot sestavljeno kraško obliko, ki se
pojavlja na prehodu nadzemeljskega hidrografskega ožilja v kraškega podzemeljskega.
Omeni, da gre za prehodno stopnjo med navadno rečno dolino in uvalo ter kraškim poljem.
Poleg tega pa je popisal in analiziral ter tudi skiciral nekaj slepih dolin po Sloveniji. Kasneje
(2001) jev delu Notion and forms of contact karstdefiniral oblike kontaktnega krasa v
Sloveniji.Leta 1986 je v Krasoslovnem zborniku 1985 – 1986 preučeval kontaktni kras kot
poseben tip fluviokrasa, ki nastaja na prehodu površinske vode v podzemeljsko rečno mrežo.
Gams (1995) je kontaktni kras razdelil na 4 tipe, glede na ugodne in neugodne faktorje
za formacijo kontaktnega krasa. Pri prvem tipu gre za mejni kras na vodoravnem stiku pod
vplivom alogene vode. Slednji tip je nato razdelil še na 4 podtipe. Drugi tip kontaktnega krasa
je definiral kot izoliran kras na območju koncentriranih ponikanj alogenih voda. Tretji tip je
definiral kot kras z neprepustnimi sloji, ki tvorijo pregrado koncentriranim površinskim
tokovom. Zadnji, četrti tip pa je označil kot kras z navpičnimi lito-hidrološkimi kontakti,
katerega je nadaljnje razdelil še na 4 podtipe.
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Slika 1: Klasifikacija kontaktnega krasa po Gamsu (Gams 1995, 2004)
Legenda: 1: prepustna (kraška) kamnina, 2: neprepustna (nekraška) kamnina, 3: aluvij, 4: ledenik, 5: jama, 6: tekoča
voda, 7: ponor, 8: izvir, 9: piezometrični nivo, 10: soteska, kanjon, 11: kraška depresija

O slepih in zatrepnih dolinah je kot naslednji pisal Radinja (1972) v delu Zakrasevanje
v Sloveniji v luči celotnega morfogenetskega razvoja, kjer je med drugim pisal tudi o
značilnostih stičnega reliefa. Kot je sam napisal se ob stiku z neprepustnimi kamninami na
robu kraških pokrajin izoblikujejo značilne reliefne poteze, ki nastajajo na enih in na drugih
kamninah, a se na apnencih vsekakor bolje ohranijo. Same oblike je razvrstil po medsebojni
odvisnosti nekdanje hidrološke povezave med apnenci in neprepustnim sosedstvom. Ločil je
oblike na povirnih apnencih, kjer je vrsta zatrepnih oblik kot so zatrepni doli in doline,
zatrepne uvale in zatrepna kraška polja. Vse te oblike pa visijo proti neprepustnem obrobju.
Naslednje oblike nastajajo na sotočnih apnencih, kjer so nastajale uravnave in terase, ki imajo
v primerjavi s povirnimi apnenci nasproten vodni tok in so nagnjene od neprepustnega
obrobja proti apneniškem reliefu. Zadnje oblike pa nastanejo na prečnih apnencih, kjer se
doline z zakrasevanjem spreminjajo v recentne dole ali v suhe doline, če je vodni tok
prekinjen ter v primeru postopnega razvoja v suhe doline razpadle v tri dele (slepa dolina,
suha dolina, zatrepna dolina).
Veliko se je s kontaktnim krasom ukvarjal tudi Mihevc (1991), ki je magistriral iz
področja kontaktnega krasa z nalogo Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega krasa:
izbrani primeri s slovenskega krasa (1991a), kjer loči med ponornim kontaktnim krasom in
izvirnim kontaktnim krasom ter napiše, da je najbolj razširjen ponorni kontaktni kras,
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kinastane tam, kjer alogeni vodni tokovi s svojo količino, režimom in naplavino preoblikujejo
kraško oblikovanje reliefa ter ustvarjajo svojevrstne in edinstvene površinske reliefne oblike.
Izvirni kontaktni kraspa se formira na kontaktu kraškega in fluvialnega reliefa, kjer nivo
piezometra seže do površine in je hidravlični gradient usmerjen stran od krasa oziroma se
vode iztekajo izven kraškega sistema.Najbolj tipična oblika izvirnega kontaktnega krasa so
zatrepne doline, katere Tičar (2015) definira kot površinsko reliefno obliko, ki nastane na
območju izvirov, kjer vode pritekajo iz kraške kamnine. Izviri se nato z retrogradno erozijo
zarezujejo v kamnino in sčasoma oblikujejo dolini podobno obliko. Mihevc je istega leta izdal
tudi članek Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega krasa v Sloveniji (1991b). Kasneje
(1994) se je ukvarjal geomorfologijo oziroma kontaktnim krasom v jugozahodni Sloveniji v
delih Contact Karst on Brkini Hills (1994) in Morfološke značilnosti Matarskega podolja.
Prav tako se je s kontaktnim krasom ukvarjal Stepišnik (2011), kjer je v delu
Reliktnivršaji kontaktnega krasa morfografsko proučil in opisal naplavinske in reliktne vršaje
kot površinske geomorfološke oblike kontaktnega krasa, kateri so posledica akumulacije
materiala, ki je intenzivnejše napram koroziji. Posledično nastanejo fluvialni vršaji, ki so v
tlorisu pahljačaste oblike, v podolžnem prerezu pa konkavne oblike. V primeru intenzivnejše
korozije, bi torej nastale slepe doline.
Stepišnik (2006) udornice definira kot vse kotanje na kraškem površju, ki so nastale
zaradi labilnosti podzemnih rovov, katerih osnovni mehanizem nastanka je torej rušenje
jamskih stropov oziroma udor. V delu Udornice v Sloveniji (2010) loči udornice glede na
morfološke in morfogenetske značilnosti dna udornic in sicer v prvi skupini so udornice, ki
izključno ležijo v vadozni coni ter v drugi skupini udornice, katerih dna segajo do epifreatične
oziroma freatične cone. Ugotovi, da se ravno slednje največkrat pojavljajo na izvirnem in
ponornem kontaktnem krasu, kjer imajo dna občasno poplavljena ali pa po njihovem dnu teče
aktivni vodni tok, nad katerim je udornica nastala. Stalno poplavljenih udornic pa na
slovenskem krasu ne poznamo.
Kot naslednja avtorica, ki se je na območju Slovenije ukvarjala s kontaktnim krasom
je Gostinčar, ki je doktorirala leta 2016 s tega področja z doktorsko disertacijo
Geomorphological characteristics of karst on contact between limestone and dolomite in
Slovenia. V tem delu je obravnavala karakteristike kontaktnega na stiku med apnencem in
dolomitom, torej ne gre za klasičen kontaktni kras na stiku med karbonatnimi in
nekarbonatnimi kamninami pač pa stik med dvema karbonatnima kamninama, zaradi katerega
pride do drugačnih, ne toliko razpoznavnih oblik kontaktnega krasa zaradi manjše korozivne
moči alogenih vodnih tokov iz območja dolomita za razliko od območij nekarbonatnih
kamnin.
Od tujih avtorjev se je s kontaktnim krasom ukvarjal Lauritzen (2001), ki je ta kras
definiral kot vmesni člen oziroma pojav, definiran kot kras, kjer neposreden stik z
nekarbonatnimi kamninami oziroma nekraškimi kamninami spreminja intenziteto in
prostorski vzorec procesa zakrasevanja.
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Ford in Williams (2007) v svojem delu Karst Hydrogelogy and Geomorphology,
kontaktni kras preučujeta kot enega izmed delov površinskih oblik, katerih nastanek je
povezan z alogenimi vnosi in definiranih s hidrološkega vidika oziroma se oblike kontaktnega
krasa pojavljajo na območjih, kjer je dotok alogene vode v kraški del stika večji, kot ga sam
kras lahko ʺvpijeʺ. V poglavju o kontaktnem krasu pišeta tudi o nastanku slepih dolin, katere
so različnih oblik zaradi različnih razmer kot so na primer geološke razmere pa tudi količina
alogene vode in naplavin, hidravličnega gradienta in prevodnosti ter načina in smeri dotoka
vode v kras.
Sauro (2001) je v delu Aspects of contact karst in the Venetian Fore-Alps kontaktni
kras deli na dva dela in sicer kontaktni kras v ožjem smislu, kjer kraški pojavi in oblike
nastanejo na stiku med kraškimi in nekraškimi kamninami. Nato pa je preučevanje
kontaktnega krasa še razširil in uvedel kontaktni kras v širšem pomenu, kjer pa gre za kraške
oblike in pojave, ki nastanejo zaradi alogenih vodnih tokov na stik med dvema kraškima
kamninama, ki pa se po nekaterih značilnostih razlikujeta kot so na primer kemična sestava,
poroznost in gostota razpok. Po tej tipologiji je kontaktni kras lahko stratigrafski, tektonski ali
sedimentni.
Pri slovenskih avtorjih je kras v širšem pomenuRoglić (1959) poimenoval kot
fluviokras , kjer na zakraselih karbonatnih kamninah, lokalno deluje tudi fluvialni geomorfni
sistem. Fluviokras se najpogosteje pojavlja na nečistih ali tankoplastovitih apnencih, lahko
tudi na apnenčastih laporjih in dolomitih. Kasneje pa se je s takšnim krasom, torej krasom v
širšem pomenu ukvarjala že prej omenjena Gostinčar (2016).

2.2.

KONTAKTNI KRAS NA ŠIRŠEM OBMOČJU KOČEVSKE

Območje Kočevske in njene okolice v preteklosti z vidika kontaktnega krasa ni toliko
zastopano, saj prevladujejo raziskave, proučevanja in opisi najbolj značilnega primera
kontaktnega krasa v Sloveniji, to je kontaktni kras na Matarskem podolju. Veliko avtorjev v
preteklosti kontaktni kras na Kočevski zgolj omenja invse do leta 1991 ni podrobnejših
raziskav.
Gams (1974) je v delu Kras: zgodovinski, naravoslovni in geografski oris v poglavju
Kras visoke Dolenjske omenjal Kočevsko polje, kot največje kraško polje na Slovenskem,
kjer na severozahodu polja dolomit prisili podzemeljske vode, da se kot vodotok Rinža
pojavijo na površju in polju dajejo značaj prelivnega polja. Kasneje pa je v posodobljenem
delu Kras v Sloveniji v prostoru in času (2003) omenil ter tudi analiziral kontaktni kras na
območju med Kočevsko Reko in Kostelom. To območje je poimenoval kot kočevsko-reškimoravski ravnik, ki ima okoli sto metrov višjo nadmorsko višino kot Kočevsko polje (520 m)
ter tam tudi analiziral eno izmed tamkajšnjih slepih dolin (slepa dolina Milžuk).
Mihevc (1991) je bil prvi, ki je podrobneje proučeval območjemed Kočevsko Reko in
Kostelom v svojimagistrski nalogi Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega
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krasa:izbrani primeri s slovenskega krasa, kjer je preučil geološke značilnosti kontakta, razne
fizične in kemične lastnosti ponikalnic na območju, morfometrično precej podrobno analiziral
nekatere večje slepe doline, kot sta Milžuk in Mošenik in ju tudi kartografsko prikazal ter
analiziral tudi same sedimente na dnu slepih dolin.
Na območju širše okolice Kočevske je kontaktni kras preučevala tudi Gostinčar (2011)
in sicer v delu Kontaktni kras v Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori, kjer je proučila
geomorfološke oblike in procese na štirih območjih kontaktnega krasa. Ugotovila je, da se na
tem območju pojavljata dva tipa kontaktnega krasa in sicer na stiku med nekarbonatnimi in
karbonatnimi kamninami ter na stiku med različnimi karbonatnimi kamninami. Kasneje, leta
2016, je iz slednjega tipa kontaktnega krasa v Sloveniji, torej stik med različnimi
karbonatnimi kamninami, napisala doktorsko disertacijo z naslovom Geomorphological
characteristics of karst on contact between limestone and dolomite in Slovenia.

2.3.

JAMSKI SISTEMI KONTAKTNEGA KRASA

Jame znotraj kontaktnega krasa se formirajo zaradi alogenih pritokov, kjer se kasneje
izoblikujejo ponorne jame, v katere točkovno ponika površinski vodotok. V splošnem pa se
nahajajo na stiku med nekraškimi in kraškimi kamninami (Gostinčar, 2016).
Gre torej za značilne daljše vodoravne jame, v katere vtekajo reke ponikalnice, ki pa
imajo drugačne značilnosti od avtigene vode. S stališča formacije jam se alogene vode od
avtogenih razlikujejo po treh značilnostih in sicer voda v kras ne vteka razpršeno, pač pa je
voda zbrana že v večje tokove. Druga značilnost je ta, da voda ni nasičena s karbonati
oziroma priteka iz nekarbonatne, silikatne podlage, ki je sorazmerno agresivnejša, kar
povzroča nastanek raznoraznih oblik. Zadnja značilnost pa je ta, da voda s seboj nosi
mehanski material, s katerim struži jame oziroma pride do mehanske erozije, kjer silikatni
delci z večjo trdoto od okoliških karbonatov, drgnejo ob jamske stene ali pa se material zgolj
odlaga v podzemlju. Upoštevati pa je potrebno dejstvo, da je oblikovanje oziroma
preoblikovanje daljših vodoravnih jam kontaktnega krasa nujno vezano na že obstoječe jame
v freatični coni, saj obstaja zelo majhna možnost, da bi voda, ki prenaša mehanski material,
razpoklinski vodonosnik preoblikovala v kraški, saj bi si z mehanskim materialom zamašila
pot (Stepišnik, 2011).
Zaradi vtekanja alogene vode z mehanskim materialom oziroma tovorom in njegovim
kasnejšim odlaganjem v jamo, se postopoma zapolnjujejo spodnji deli freatičnih zank, kar
vodi do tega, da vodotok teče po lastni naplavini in se vrezuje v jamski strop. Temu proces
pravimo parageneza (Stepišnik, 2011). Pojem prvi uvedel Renault (1968), nekoliko
preoblikoval pa ga je kasneje Pasini (1975) v antigravitacijsko erozijo. Do njega pride takrat
kadar sedimentacija oziroma usedanje alogenega tovora v freatičnih rovih, povzroči
vertikalno ter včasih tudi lateralno korozijo v topno podlago, torej v tem primeru, strop
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(Lauritzen, 2012). Skratka, gre za proces erodiranja in korodiranja jamskega stropa do gladine
podzemne vode in hkratne akumulacije alogenega tovora na dno jamskega rova, pri čemer
nastajajo daljše vodoravne jame, v obliki nekakšnega kanjona. Takim jamam zaradi tega
rečemo paragenetske oziroma zaradi občasne lege v epifreatični coni tudi epifreatične jame
(Stepišnik, 2011).

Slika 2: Proces parageneze (Ford, Williams, 2007)

Daljši vodoravni odseki jam pa niso nujno rezultat antigravitacijske erozije, pač pa so
lahko tudi rezultat vrezovanja ob spuščanju podzemne vode oziroma erozije in korozije dna
epifreatičnega rova. Ko se gladina podzemne vode začne spuščati se proces parageneze
prekine, začne pa se proces vrezovanja v lastno naplavino zaradi prilagajanja podzemne vode
novim pretočnim razmeram. Znižanje gladine podzemne vode je posledica bodisi klimatskih
sprememb bodisi tektonskih premikov ali drugih sprememb, ki bi lahko vplivale na pretočne
razmere podzemne vode. Tako lahko nastanejo podzemni kanjoni, ki lahko dosegajo globine
do okoli 100 metrov in dolžine nekaj kilometrov. V Sloveniji so najlepši primer jame na
kontaktnem krasu, ki je nastala z vrezovanjem v lastno naplavino, Škocjanske jame oziroma
okoli 500 metrov dolg Hankejev kanal (Stepišnik, 2011).
Poleg procesa parageneze ter vrezovanja pa so za jame kontaktnega krasa značilni tudi
obhodni rovi in sifoni. Prvi nastanejo tam, kjer se rovi pod gladino podzemne vode zapolnijo
z alogenim materialom. Ker se spremeni hidravlični gradient, prej neprepustne razpoke v
jamskih stenah, postanejo dovzetne na razjedanje, voda pa ob večjih poplavljanjih naredi nov
rov nad oviranim oziroma zapolnjenim rovom. Slednji nato postane hidrološko neaktiven, ves
pretok in transport alogenega materiala pa prevzame novonastali, obhodni rov (Ford,
Williams, 2007).
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Slika 3: Proces nastanka obhodnega rova (Ford, Williams, 2007)

Še ena oblika, ki je značilna za kontaktni kras, so jame v etažah. Njihov nastanek je
vezan na denudacijsko zniževanje površja, kjer se vodni tokovi prestavljajo navzdol.
Posledično nastanejo novi, nižje ležeči rovi medtem, ko pa višje ležeči postanejo neaktivni
oziroma ostanejo nekdanji ponori na različnih nadmorskih višinah. Večkrat kot se situacija
ponovi, torej zniževanje površja, več etaž nastane (Stepišnik, 2011).

3. SPLOŠNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI PROUČEVANEGA OBMOČJA
3.1.

LEGA

Proučevano območje se nahaja v jugovzhodni Sloveniji, natančneje na območju stika
treh občin, to so občina Kočevje, Osilnica in Kostel, kjer se največji del območja nahaja v
občini Kočevje. Začne se na vznožju južnega dela Goteniške gore pri Goteniškem Snežniku
ter se v jugovzhodni smeri vleče proti Kočevski Reki, Borovcu, Dolnji Brigi in Moravi vse do
doline reke Kolpe, do naselja Žaga. Gams (2003) je kraški del stika kontaktnega krasa tega
območja poimenoval reško-moravski ravnik, prepreden z vrtačami, ki ima približno 100
metrov višjo nadmorsko višino kot Kočevsko polje. Južneje se ravnik strmo spusti proti 200
metrov nižjemu kanjonu Kolpe pod Kostelom, kar nakazuje na višjo starost ravnika od
kanjona.
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Karta 1: Lokacija ter obseg proučevanega območja kontaktnega krasa

3.2.

GEOLOGIJA

Iz geološke karte Delnice (Savić, Dozet, 1984) lahko razberemo kamnine, ki gradijo
površje na proučevanem območju oziroma so pomembne za nastanek kontaktnega krasa
jugovzhodno od Kočevske Reke.Ključni gradniki kontakta so glinene kamnine z vložki
peščenjaka permske starosti, po katerih tečejo vodotoki ter na drugem delu stika apnenci s
pasovi dolomita jurske starosti in dolomiti triasne starosti, kjer vodotoki ponikajo in hkrati
ustvarjajo značilne oblike.
Čeprav v večjem delu kraškega ravnika Goteniške doline prevladujejo jurski apnenci,
je med naseljema Novi Lazi in Štalcerji, torej severno od kontakta, kraški ravnik grajen iz
triasnih dolomitov, ki je mestoma prepreden z pliokvartarnimi sedimenti. Slednji se pojavljajo
tudi nekoliko južneje, pri naselju Morava ter pri samem naselju Kočevska Reka. Zatrepna
dolina, zahodno od Kočevske Reke, se zanimivo nahaja na stiku med apnencem in
dolomitom,enako velja za slepe doline na južnem delu tako imenovane podkve kontaktnega
krasa (Savić, Dozet, 1985). Torej južno od pasu permskih kamnin, med naseljema Borovec in
Jesenov vrt, se nahaja še nekaj potočkov, ki vodo zbirajo na dolomitu ter ponikajo ob stiku z
jurskimi apnenci, torej ne gre za klasičen kontaktni kras, temveč za kontaktni kras med dvema
kraškima kamninama (Mihevc, 1991).
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3.3.

HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI

Na proučevanem območju teče 9 vodotokov z znanim imenom, ostali nimajo znanega
imena. Največji od teh devetih je potok Kočevska Reka oziroma v nadaljevanju Reški potok,
ki izvira v zatrepni dolini pri sv. Frančišku zahodno od naselja Kočevska Reka, na nadmorski
višini 520 metrov. Kot je bilo omenjeno že v prejšnji točki, je zatrepna dolina nastala na stiku
med dolomitom in apnencem. Slednji potok je južno od naselja zajezen, posledično je nastalo
umetno jezero, Reško jezero. Za jezom Reški potok meandrira po dolomitni podlagi ter
običajno ponika kar v lastni strugi jugovzhodno od Kočevske Reke, po obilnejših padavinah
pa se lahko priključi tudi k naslednjemu proučevanemu potoku, Mokri potok (Mihevc, 1991).
Reški potok in Mokri potok med seboj loči zgolj suha struga Reškega potoka. Mokri
potok se začenja vzhodno od istoimenske vasi, vodo pa na svoji poti dobiva še z občasnih
pobočnih hudournikov na jugozahodni strani vodotoka. Sprva se potok vije v vzhodni smeri,
vzporedno s kontaktom nekraških in kraških kamnin, nato pa zavije proti severu v 550 metrov
dolgo slepo dolino Milžuk, kjer tudi ponika (Mihevc, 1991).
Južneje od slepe doline Milžuk se nahaja še druga večja slepa dolina na proučevanem
območju, Mošenik. V njej na višini 470 metrov ponika Mošeniški potok, katerega porečje
znaša okoli 1,5 km2. Vodo zbira z okoliških razvodnih slemen visokih okoli 600 metrov,
najvišji pa je vrh Veliki Mošenik s 752 metri nadmorske višine. Nekoliko vzhodneje teče še
en potok, Potok pod malim Mošenikom, ki je izdelal 50 metrov globok ponorni zatrep
(Mihevc, 1991).
Še nekoliko južneje med naseljema Briga in Suhor izvira potok Potok, ki se strmo
spušča proti dolini reke Kolpe, kamor se tudi pri naselju Žaga izliva. Na svoji poti se spusti iz
400 metrov na 200 metrov nadmorske višine pri Žagi. V samem naselju se nahaja še en krajši
potok, ki pa je brez imena, pomemben pa je z vidika pitne vode, saj ga domačini še danes
uporabljajo kot vir pitne vode.
Med naseljema Borovec in Jesenov vrt, torej južno od Kočevske Reke, se nahajata še
dva potoka z znanim imenom. Oba vodo zbirata na dolomitu. Prvi, Briški potok, vodo zbira
pod 942 metrov visokim vrhom Krempa ter ponika v dolomitu oblikovani dolini pri naselju
Dolnja Briga. Dolina se slepo konča pod 901 metrov visokim vrhom Kapič. Pod slednjim
vrhom pa vodo v plitvih dolomitnih grapah zbira potok Mrzle vode. Potok kratek čas ostane
na površju, saj severozahodno od naselja Jesenov Vrt priteče na apnenčasto podlago, kjer tudi
ponikne, nad ponorom pa se nadaljuje vrtačasta suha dolina z več kot 10 vrtačami (Mihevc,
1991).
Južno in jugozahodno od vrha Krempa tečeta še dva potoka. Prvi, Mirtovički potok,
izvira na južnem pobočju Krempe, na 609 metrov nadmorske višine ter se strmo spusti do kar
253 metrov nadmorske višine pri naselju Mirtoviči, kjer se izliva v reko Kolpo. Drugi potok je
potok Sušica, ki izvira še višje, kar na 1000 metrih, na južnem pobočju vrha Krokar ter se
tako kot Mirtovički potok izliva v reko Kolpo, na 259 metrov nadmorske višine. Oba potoka
tečeta po strmih dolomitnih grapah(Savić, Dozet, 1985).
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Preplet nekarbonatnih ter kraških kamnin povzroča dinamično razporeditev rečne
mreže na območju kontaktnega krasa med Kočevsko Reko in Kostelom. Veliko vodotokov je
zelo kratkih, saj prihaja do prehajanja iz neprepustnih na prepustne kamnine na zelo kratke
razdalje. Posledično pride do ustvarjanja mnogih suhih, zatrepnih in slepih dolin, na različnih
stikih različnih kamnin, kar se odraža tudi v morfologiji oblik kontaktnega krasa.

3.4.

PODNEBNE ZNAČILNOSTI

Podnebne značilnosti proučevanega območja sem črpal iz klimatske klasifikacije Slovenije
(Ogrin, 1996), katere izhodišče za podnebno členitev je Koppenov podnebni sistem, nadaljnja
členitev pa je odvisna od padavinskega režima, povprečne temperature najhladnejšega in
najtoplejšega meseca ter razmerja med oktobrskimi in aprilskimi temperaturami. Sprva je
Slovenija ločena na 3 glavne tipe podnebja, kateri imajo vsi skupaj 9 podtipov. Proučevano
območje spada pod tip 2.1.. Gre za zmernokontinentalno podnebje zahodne in južne
Slovenije, za katerega so značilne višje povprečne oktobrske temperature od aprilskih,
submediteranski padavinski režim in povprečna letna količina padavin znaša med 1300 in
2800 mm (Ogrin, 1996).
Merilne postaje na proučevanem območju ni, najbližja se nahaja v mestu Kočevje. Ker
oddaljenost med območjem in merilno postajo ni velika oziroma ne pride do zaznavnih
klimatskih sprememb, je slednja postaja lahko rezprezentativna. Tako je za obdobje 19812010 letna povprečna temperatura 8,8˚C, kar je za 0,4˚C višje kot za referenčno obdobje
1961-1990. Povprečna letna višina padavin v Kočevju za obdobje 1981-2010 je 1449 mm,
leta 2014 pa je padlo kar 1972 mm padavin, kar je peta najvišja letna vrednost padavin od
vseh razpoložljivih 130 letnih podatkov v obdobju 1875-2014. Največ padavin pa je na
območju Kočevske zapadlo leta 1941 in to kar 2562 mm padavin (Nadbath, 2015).

Slika 4: Klimadiagram za merilno postajo Kočevje v referenčnem obdobju 1981-2010 (ARSO, 2007)
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4. IZBRANI PRIMERI KONTAKTNEGA KRASA NA PROUČEVANEM
OBMOČJU
Na kontaktnem krasu med Kočevsko Reko in Kostelom, torej proučevanem območju
je prisotnih kar nekaj tipičnih oblik kontaktnega krasa. V nadaljevanju je podrobneje
analiziranih 6 zatrepnih dolin oziroma bolje rečeno 2 območja zatrepnih dolin zahodno od
naselja Kočevska Reka, 9 slepih dolin, ki ležijo vzdolž kontakta kraških in nekraških kamnin
ter tudi na kontaktu med kraškimi kamninami. Na območju je tudi 32 jam in brezen od tega je
podrobneje analiziranih 7 največjih jam.

4.1.

ZATREPNE DOLINE

Zatrepne doline so tipična površinska reliefna oblika kontaktnega krasa oziroma
izvirnega kontaktnega krasa. Nastajajo na območju izvirov, kjer vode pritekajo iz kraških na
nekraške kamnine. Samo obliko doline dobijo s procesom zadenjske oziroma retrogradne
erozije, ko se izviri postopoma zarezujejo v kraško kamnino, kjer se posledično oblikuje
amfiteatru podobna oblika. Na samem začetku zatrepne doline je nad izvirom oblikovano
strmo pobočje oziroma tako imenovan zatrep (Tičar, 2012). Večina zatrepne dolin na
proučevanem območju nad izvirom nimajo izoblikovane strme stene oziroma pobočja, temveč
gre za bolj blažjo obliko zatrepa.
4.1.1. ZATREPNE DOLINE REŠKEGA POTOKA

Reško jezero je umetnega nastanka, torej gre za umetno, akumulacijsko jezero, ki ima
južno od naselja Kočevska Reka postavljen jez. Jezero polnita dva potoka, ki izvirata iz dveh
zatrepnih dolin. Prva, večja leži 800 metrov severozahodno od naselja Kočevska reka, Mihevc
(1991) je slednjo poimenoval zatrepna dolina pri svetem Frančišku, iz nje pa izvira Reški
potok ali Može, kot je potok poimenovan na osnovni geološki karti. Druga, precej manjša pa
leži slabih 500 metrov zahodno od že prej omenjenega naselja. Slednja nima imena, tudi
potok, ki tam izvira ni stalen.
Obe zatrepni dolini sta nastali na tako imenovanem neklasičnem kontaktnem krasu,
torej na stiku dveh kraških kamnin. In sicer kontakt tvorita apnenec gornje jurske starosti ter
dolomit gornje triasne starosti. Reški potok nato nekaj časa teče po aluvialnih nanosih, vendar
kmalu zopet preide na dolomitno matično podlago ter se 500 metrov vzhodneje od zapornice
izgubi oziroma presahne v lastni strugi (Savić, Dozet, 1984).
Večja zatrepna dolina ima dolžino slabih 300 metrov in širino 200 metrov ter ima
južno smer. Ravninski del, torej dno zatrepne doline brez pobočij ima širino 70 metrov. Po
sredini teče potok, na obeh straneh potoka pa so močvirnata tla, porasla z vlagoljubno
vegetacijo. Manjša zatrepna dolina je sestavljena iz več zatrepov oziroma bolje rečenih
nekdanjih zatrepov, sedaj suhih dolin, torej gre bolj za sistem zatrepnih dolin, ki se nato
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stekajo v Reško jezero. Voda izvira oziroma je vidna na površini le v spodnjem delu 200
metrov severno od obale jezera.
Reški potok ima pravzaprav dva izvira v razmaku 50 metrov. Prvi, ki izvira na
skrajnem začetnem delu zatrepne doline, je na nadmorski višini 517 metrov, drugi pa se
nahaja na vzhodnem pobočju, 4 metre višje od prejšnjega izvira, vendar se vseeno kmalu
združita. V jezero oziroma iz zatrepne doline potok izstopi na višini 515 metrov. Potok v
drugi, manjši zatrepni dolini se na površini pojavi na nadmorski višini 518 metrov ter se v
jezero izliva na višini 515 metrov.
Celotna zatrepna dolina svetega Frančiška je obdana s strmimi pobočji z nakloni do
40˚, medtem ko manjša zatrepna dolina oziroma sistem le-teh, ni obdana s strmimi pobočji,
vseeno pa gre za naklone do 30˚.

Karta 2: Geomorfološka karta zatrepne doline Reškega potoka

4.1.2. OBMOČJE ZATREPNIH DOLIN ZAHODNO OD NASELJA KOČEVSKA REKA

Območje zatrepnih dolin zahodno od naselja Kočevska Reka se nahaja še bolj zahodno
kot v prejšnji točki opisani zatrepni dolini. Območje leži približno 1.8 kilometra zahodno do
severozahodno od Kočevske Reke. In sicer gre za 4 zatrepne doline, srednjih velikosti, z
orientacijo proti jugu. Le ena od štirih ima na dnu doline stalen vodotok ter še pri dveh je
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jasno razviden izvir. Zaradi lažje predstavnosti sem zatrepne doline oštevilčil od 1 do 4 v
smeri od vzhoda proti zahodu.
Tako kot zatrepni dolini analizirani v prejšnji točki, so tudi te štiri zatrepne doline
nastale na neposrednem kontaktu med apnenci s pasovi dolomita gornje jurske starosti
oziroma iz obdobja tako imenovane Bele Jure ter dolomiti gornje triasne starosti, kar zopet
pomeni da gre za neklasičen kontaktni kras oziroma kontaktni kras, ki se je razvil na stiku
med dvema kraškima kamninama (Savić, Dozet, 1984).
Po velikosti največja zatrepna dolina na tem območju druga po vrsti ter je tudi edina
po kateri teče vodotok. Dolžina te zatrepne doline je 260 metrov, vodotok pa je dolg le 80
metrov ter ima stalen izvir pod navpično steno v srednjem delu zatrepne doline. Potok
ponikne po 80 metrih vijuganja po površini, v ponoru, ki je zapolnjen z aluvialnim
materialom. 10 metrov južneje je opaziti še en ponor, ki pa je najverjetneje funkcionalen le ob
visokih vodah. V zaledju zatrepa je opaziti sledi hudourniške struge ter na koncu te struge
manjši, z vejevjem, listjem in preperelino zapolnjen ponor, le 10 metrov pred prej omenjenim
zatrepom. Sama zatrepna dolina se nadaljuje še nekoliko južneje, čez makadamsko cesto, kjer
je opaziti sledi občasnega vodotoka, ki se konča z dvema ponoroma, ki sta zapolnjena s prstjo
in listjem.
Prva zatrepna dolina na območju je tudi najmanjša z 80 metri ter nima stalnega
vodotoka. Na začetku zatrepne doline, torej na severnem pobočju je opaziti dva potencialna
izvira, ki vodo na površino dovajata le ob večjih nalivih. V njuni okolici so tla precej
mokrotna in porasla z vlagoljubno vegetacijo.
Tretja zatrepna dolina po vrsti ima dolžino 200 metrov ter tudi nima stalnega
vodotoka. Na začetku doline je razvidna suha struga ter izviru podobna oblika. Na skrajnem
južnem delu doline se je ustvarila velika vrtača, katere dno je precej mokrotno, torej gre
očitno za podzemno povezavo z zatrepno dolino. Sama vrtača je zapolnjena tudi z odpadki.
Posebnost te zatrepne doline pa so nekakšni jarki, globoki do 4 metre, na vzhodnem pobočju
zatrepne doline. Ti so verjetno nastali na stiku bolj in manj odporne kamnine ali pa gre za
manjšo prelomno cono.
Najbolj zahodna, četrta zatrepna dolina ima dolžino 110 metrov ter precej strma
pobočja, predvsem na začetnem delu, kjer je tudi izvir. Izvir se nahaja na sredini severnega
pobočja zatrepne doline, voda, ki tam izvira pa po površju teče le dobrih 5 metrov ter se nato
zgubi v preperelini. Dolina se nadaljuje do makadamske ceste
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Karta 3: Geomorfološka karta območja zatrepnih dolin zahodno od naselja Kočevska Reka

4.2.

SLEPE DOLINE

Slepe doline so sestavljena kraška oblika, ki se pojavlja na prehodu površinskega
hidrografskega omrežja v kraškega, torej podzemeljskega (Gams, 1962). Če so zatrepne
doline najbolj tipična oblika izvirnega kontaktnega krasa, so slepe doline najbolj tipična
oblika ponornega kontaktnega krasa. Ključen pogoj za nastanek slepih dolin je poleg
geologije, torej stik apnenca ali dolomita z vododržne kamnino, še kombinacija površinskega
in podzemnega vodnega toka. Slednjo značilnost oziroma vodne tokove s takšno sposobnostjo
imenujemo ponikalnice (Mihevc, 1991).
4.2.1. SLEPA DOLINA MILŽUK

Mihevc (1991) je v svoji Magistrski nalogi to slepo dolino poimenoval slepa dolina
Kočevske Reke, domačini pa jo imenujejo Milžuk. Glede na to, da se nahaja 3,6 kilometra
jugovzhodno od naselja Kočevska Reka ter ni edina v okolici tega naselja, je za moje pojme
boljše poimenovanje slepa dolina Milžuk. Izoblikoval jo je potok Mokri potok oziroma potok
Kočevska Reka. Slednji se z Mokrim potokom spoji le ob višjih vodah.
Slepa dolina Milžuk je nastala na stiku neprepustne, glinene kamnine, skrilavci z
vložki peščenjaka in konglomerata spodnje in srednje permske starosti ter prepustnih
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apnencev s pasovi dolomita gornje jurske (Bela Jura) starosti in dolomitov gornje triasne
starosti. Pred vstopom vodotoka v slepo dolino, je nastala velika naplavna ravnica, po kateri
vijuga rečna struga ter se počasi prestavlja z bočno erozijo v same nanose (Savić, Dozet,
1984).

Slika 5: Skrilavci v rečni strugi potoka Mokri potok (Lan Hočevar, 2016)

Sama slepa dolina ima dolžino 550 metrov ter se od juga proti severu zajeda v
Goteniški ravnik. Najširša z 250 metri je v srednjem delu , kjer je na zahodni strani
izoblikovana tudi rečna terasa na višini 480 metrov nadmorske višine. Konča se z navpično
steno, pod katero je tudi glavni ponor na višini 460 metrov. Na slednji steni so razvidni tudi
nekdanji ponori na različnih višinah, kar nakazuje na postopno vrezovanje vodotoka oziroma
ob višjih vodostajih tudi več dejavnih ponorov (Mihevc, 1991).
Vodotok, ki je izoblikoval slepo dolino, torej Mokri potok v slepo dolino vstopi na
višini 479 metrov nadmorske višine ter ponika v ponoru na 460 metrov nadmorske višine.
Pred vstopom vodotoka Mokri potok v slepo dolino, ki teče iz zahodne smeri, se mu iz južne
smeri pridruži struga, hudourniškega značaja.
Na vseh glavnih straneh neba razen na jugu, slepo dolino obdaja vrtačast ravnik na
nadmorski višini 530 metrov od katerega se proti slepi dolini pobočja spuščajo z naklonom
40˚. Postopno vrezovanje vodotoka je povzročilo nastanek dveh živoskalnih rečnih teras. Prva
leži v začetnem delu slepe doline, na zahodni strani, 10 metrov nad strugo vodotoka. V samo
teraso je vrezana nekdanja rečna struga, ki je ob višjem vodostaju še delujoča, večino časa pa
je suha ter se konča z aluvialnimi ponori. Terasa se nato v srednjem delu prekine z drugo
teraso, sledimo ji lahko ponovno v zadnjem delu slepe doline, torej pred ponorom. Na tej
terasi je 6 metrov na sedanjim vodotokom vrezana struga, ki občasno prevaja visoke vode. Ta
struga deli teraso na južni del iz ravnega, z naplavinami pokritega in razčlenjenega površja ter
severni del, ki je oblikovan v ozek greben. Med obema deloma je izoblikovana ravnica, po
kateri vijugajo plitve struge, ki se končujejo z aluvialnimi ponori. Že prej omenjena druga
terasa je nastala v srednjem delu, prav tako na zahodni strani, 20 metrov višje od recentnega
vodotoka. Njeno površje je živoskalno in razčlenjeno s številnimi vrtačami (Mihevc, 1991).
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Slika 6: Višje ležeči ponor, delujoč le ob izjemno visokih vodah (lahko tudi fosilni) (Lan Hočevar, 2016)

Na vzhodnem delu slepe doline je terasa precej neizrazita, opazna je le na začetnem
delu, kjer je nastala na nadmorski višini 485 metrov. V končnem delu slepe doline je prišlo na
vzhodnem pobočju do večjega podora, ki je še precej mladega nastanka, sklepajoč po
navpičnih stenah ter velikih podornih blokih in nepreperelem materialu ob vznožju. V
začetnem delu torej višje po pobočju je sedaj ohranjen manjši spodmol.
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Karta 4: Geomorfološka karta slepe doline Milžuk

4.2.2. SLEPA DOLINA PRI PREŽI

Slepa dolina pri Preži se nahaja 1300 metrov zahodno od naselja Morava oziroma 250
metrov jugovzhodno od krmišča za divje živali. Izoblikovaliso jo trije potoki, ki pritekajo iz
južne in zahodne smeri.
Stik, ki ključen za nastanek te slepe doline je kontakt med neprepustnimi glinenimi
kamninami z vložki konglomerata in peščenjaka spodnje in srednje permske starosti ter
prepustnimi apnenci gornje jurske starosti. Pravokotno na navpično steno nad glavnim
ponorom poteka tudi prelom (Savić, Dozet, 1984).
Slepa dolina je zelo ozka, razširi se le v končnem delu, kjer je širina aluvialne ravnice
južnega potoka 30 metrov, širina aluvialne ravnice zahodnih potokov potoka pa 35 metrov. O
dolžini je nesmiselno govoriti, saj do prej omenjenih aluvialnih ravnicah poteka zgolj struga
občasnih vodotokov. Dolžina južnega občasnega vodotoka je 800 metrov, prvega zahodnega
350 metrov, drugega pa 170 metrov. Glavni ponor se nahaja na nadmorski višini 535 metrov,
nad njim pa se dviguje 15 metrska navpična stena, ki se z ostrim pregibom nadaljuje v
vrtačast ravnik na nadmorski višini 550 metrov. Glavni ponor je zapolnjen s prstjo in
aluvialnim materialom.
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Slika 7: Glavni ponor, zapolnjen z aluvialnim materialom (Gal Hočevar, 2018)

Južni občasni vodotok zadnjih 150 metrov do glavnega ponora na desni strani
spremljajo navpične stene. Kot je bilo omenjeno že v prejšnjem odstavku, je širina aluvialne
ravnice 30 metrov. Struga vodotoka je 5 metrov nižje od aluvialne ravnice, vrezan na levi
strani slepe doline. Razvidni so znaki, da je struga nekoč potekala po desni strani, kjer se
danes tam nahaja suha struga, ki se zaključi s fosilnim ponorom, popolnoma zapolnjenim z
aluvialnim materialom in listjem.
Občasna vodotoka, ki pritekata iz zahodne smeri sta prav tako v končnem delu, torej
pred ponorom ustvarila aluvialno ravnico, široko 35 metrov. Vsak izmed njiju teče po
skrajnem desnem ali levem robu aluvialne ravnice ter je vrezan v strugo 3 metre nižje.
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Karta 5: Geomorfološka karta slepe doline pri Preži

4.2.3. SLEPA DOLINA MOŠENIK

Slepa dolina Mošenika leži 1 kilometer jugozahodno od naselja Morava. Izoblikoval jo
je Mošeniški potok, ki izvira na severovzhodnem pobočju hriba Veliki Mošenik na 752 metrih
nadmorske višine. Potok je slepo dolino vrezal pravokotno na geološki kontakt, torej v
severovzhodni smeri (Mihevc, 1991).
Tako kot slepa dolina Milžuk, je slepa dolina Mošenik nastala na kontaktu med
neprepustnimi, glinenimi kamninami z vložki konglomerata in peščenjaka spodnje in srednje
permske starosti ter prepustnimi apnenci in dolomiti gornje jurske starosti (Savić, Dozet,
1984).
Pomembna razlika med njima je v velikosti. Slepa doline je dolga 500 metrov, vendar
seže na apnence manj kot 100 metrov. Po dolžini je krajša, a precej širša od slepe doline
Milžuk, in sicer ima največjo širino v srednjem delu, kjer je široka 360 metrov. Vrtačast
ravnik, ki obdaja slepo dolino je na višini 550 metrov nadmorske višine (Mihevc, 1991).
Mošeniški potok v slepo dolino vstopi na višini 510 metrov nadmorske višine ter
ponika v ponoru na 490 metrov nadmorske višine, ki je zapolnjen za aluvialnim materialom,
tako da je vstop v sam ponor za razliko od ponora v slepi dolini Milžuk, onemogočen. Potok
se je na svoji poti po slepo dolini vrezal v naplavino, ki je do višine približno 520 metrov
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zapolnila slepo dolino. Struga živoskalno podlago doseže le pri koncu, torej pri ponoru
(Mihevc, 1991). Preden potok vstopi v slepo dolino, teče po robu naplavne ravnice, vanj pa se
s pobočij stekajo hudourniški potoki.
Rečne terase so ohranjene v srednjem in končnem delu slepe doline. V srednjem delu
so terase 5 metrov višje od recentne rečne struge, v končnem delu pa 10 metrov na sedanjim
ponorom, torej severno in vzhodno od ponora. 30 metrov severno od ponora se nahajajo
navpične stene, pod katerimi se nalaga posipni material. Nekoliko manj kot 100 metrov
vzhodno od ponora pa je tik pod pobočjem niz grezov in aluvialnih, ponornih vrtač, ki so
občasno zapolnjene s poplavno vodo (Mihevc, 1991).

Slika 8: Glavni ponor Mošeniškega potoka (Gal Hočevar, 2018)

Celotna leva, torej severozahodna stran slepe doline je obdana 20 metrskimi
navpičnimi stenami, pod katerimi se nabira podorni material, tudi v večjih velikosti, kot so
podorni bloki. Desna oziroma vzhodna stran slepe dolina ni obdana z navpičnimi stenami,
vseeno pa so nakloni preko 30˚.
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Karta 6: Geomorfološka karta slepe doline Mošenik

4.2.4. SLEPA DOLINA JUGOZAHODNO OD NASELJA MORAVA

Slepa dolina pri ranču se nahaja 1 kilometer jugozahodno od naselja Morava oziroma
400 metrov jugozahodno od manjše kmetije zahodno od Morave. Pravzaprav gre za slepo
dolino, ki sta jo izoblikovala dva potoka, vzhodni in zahodni, ki sta danes pomaknjena nazaj
oziroma ponikata višje v strugi v dveh izrazitih ponorih, prvotni ponor doseže le zahodni
potok ob višjih vodah.
Z vidika geologije gre za identičen kontakt kot pri slepi dolini pri Preži, torej za stik
med neprepustnimi glinenimi kamninami z vložki konglomerata in peščenjaka spodnje in
srednje permske starosti ter prepustnimi apnenci gornje jurske starosti. Tudi tukaj poteka
prelom s tem, da je prelom vzporeden z navpično steno nad nekdaj prvotnim ponorom (Savić,
Dozet, 1984).
Zahodni potok ima dolžino 300 metrov ter ponika 50 metrov južneje od nekdanjega
glavnega ponora. Ponor tega potoka se nahaja na nadmorski višini 531 metrov ter je zapolnjen
z aluvialnim materialom skozi katerega ponika voda. Sama struga potoka je v končnem delu
vrezana 1 meter nižje v lastne nanose. Ob višjih vodah potok doseže nekdaj glavni ponor na
nadmorski višini 530 metrov. Slednji se nahaja pod 15 metrsko navpično živoskalno steno,
širina tega dela slepe doline pa je 13 metrov.
27

Vzhodi potok pa ima dolžino 150 metrov, vanj pa je speljan še en občasen vodotok.
Recentni glavni ponor, torej ponor, ki je pomaknjen višje po strugi se nahaja na nadmorski
višini 538 metrov, pod 15 metrsko navpično živoskalno steno. Je precej globlji od ponora
zahodnega potoka, vseeno pa je zapolnjen z aluvialnim ter tudi posipnim materialom. Severno
od recentnega ponora se nadaljuje nekdanja struga, ki je sedaj suha. Na njeni poti do nekdaj
glavnega ponora obeh potokov, je opaziti še dva ponora, ki sta sedaj nedelujoča, fosilna.
Razlog, da je nekoč glavni ponor sedaj le fosilni ponorni del slepe doline, je najverjetneje ta,
da je upadla gladina talne vode ter s tem nezmožnost vodotoka, da doseže nekoč glavni ponor.
Slepo dolino obdaja vrtačast ravnik na nadmorski višini 550 metrov. V preteklosti, ko
sta še oba potoka dosegala glavni ponor ter se posledično vrezovala vsak v svoj rob, torej
zahodni in vzhodni rob slepe doline. Med njima je tako nastala na višini 540 metrov velika
rečna terasa, katere raba tal je danes travnik.

Karta 7: Geomorfološka karta slepe doline jugozahodno od naselja Morava

4.2.5. SLEPA DOLINA MALEGA MOŠENIKA

Slepa dolina Malega Mošenika se nahaja 1,3 kilometra južno od naselja Morava.
Izdelal jo je Potok pod Malim Mošenikom, ki izvira na južnem pobočju hriba Mali Mošenik.
Gre za tretjo večjo slepo dolino po vrsti, v smeri od severozahoda proti jugovzhodu, torej za
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slepo dolino Milžuk ter slepo dolino Mošenik, sledi še slepa dolina Malega Mošenika, ki ima
tudi enako smer kot slepa dolina Mošenik.
Tako kot slepi dolini opisani v prejšnjih dveh točkah, gre pri tej slepi dolini za klasičen
kontaktni kras, saj je nastala na stiku med neprepustnimi, glinenimi kamninami z vložki
konglomerata in peščenjaka spodnje in srednje permske starosti ter apnenci srednje in gornje
jurske starosti (Savić, Dozet, 1984).
Posebnost slepe doline Malega Mošenika je ta, da ima dva večja ponora na razdalji kar
300 metrov, čeprav bi lahko rekli, da gre za isto slepo dolino. Razlog je ta, da oba ponora,
čeprav je med njima velika razdalja, obkroža vrtačast ravnik na višini 550 metrov. Širina
slepe doline je 400 metrov, znotraj slepe doline pa je več rečnih teras oziroma stopenj, kar
nakazuje vrezovanje v lastno naplavino.

Slika 9: Navpična stena pri glavnem ponoru Malega Mošenika (Gal Hočevar, 2018)

Prvi ponor, ki se nahaja v bolj zahodnem delu slepe doline, je izdelal potok, ki nima
znanega imena. Dolžina potoka je 135 metrov ter v tej razdalji pade za 20 metrov, ponor pa je
na višini 520 metrov. 50 metrov južno od ponora se nahaja še ena večja globel, ki je lahko
potencialen ponor, saj je na dnu zelo mokrotna, iz južne smeri pa je vanjo speljana suha
struga, najverjetneje hudourniškega značaja.
Drugi, precej večji in izrazit ponor, se nahaja na vzhodnem delu slepe doline, ki jo je
izdelal Potok pod Malim Mošenikom. Slednji je z obdobnim vrezovanjem izdelal dve izraziti
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rečni terasi. Prva, starejša se nahaja na višini 533 metrov ter se nahaja na obeh straneh potoka.
Druga terasa se nahaja 5 metrov pod prejšnjo, nekaj metrov nižje pa aluvialna ravnica. V
slednjo se je vrezal Potok pod Malim Mošenikom. Sam ponor se nahaja na višini 515 metrov.
Potok v končnem delu ostro zavije proti jugovzhodu, kjer ga zadnjih 60 metrov na levi strani
spremlja navpična stena visoka 20 metrov. V srednjem delu te stene se nahajajo še 4 večje
luknje, ki najverjetneje delujejo kot ponori ob višjih vodah.
Dno zadnjega dela slepe doline je široko 10 metrov ter zapolnjeno z aluvialnim
materialom oziroma materialom, ki ga je bočno in navpično erodiral potok ter ga odložil v
končnem, položnem delu. Prav tako je s tem materialom popolnoma zapolnjen tudi sam
ponor, ki se nahaja, kot je bilo omenjeno že v prejšnjem odstavku, na nadmorski višini 515
metrov.

Karta 8: Geomorfološka karta slepe doline Malega Mošenika

4.2.6. FOSILNA SLEPA DOLINA NAD SUHORJEM

Slepa dolina nad Suhorjem se nahaja pol kilometra severozahodno od naselja Suhor
oziroma 2 kilometra jugovzhodno od naselja Morava. Gre za četrto slepo dolino v nizu,
začenši s slepo dolino Milžuk. Posebnost te slepe doline je ta, da gre pravzaprav za fosilno
slepo dolino, saj je bil povirni oziroma fluvialni del slepe doline popolnoma erodiran, medtem
ko pa se je ponorni del na karbonatnih kamninah ohranil. Sama fosilna slepa dolina je
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sestavljena iz dveh delov oziroma bolje rečeno iz dveh ponornih delov, kar pa bom
podrobneje analiziral v naslednjih odstavkih.
Tako kot ostale prej opisane slepe doline, se je tudi ta slepa dolina ustvarila na
klasičnem kontaktnem krasu, na stiku med kraškimi in kraškimi kamninami, s to razliko, da je
bil povirni del, torej del stika, ki leži na glinenih kamninah z vložki peščenjaka in
konglomerata spodnje in srednje permske starosti, popolnoma erodiran. Ostal je zgolj ponorni
del zaradi česar taki obliki rečemo fosilna slepa dolina. Slednji del tako kot pri prejšnjih
opisanih slepih dolinah leži na apnencih gornje jurske starosti (Savić, Dozet, 1984).
Kot sem že omenil, je ta fosilna slepa dolina sestavljena iz dveh ponornih delov,
katerih povirni del je bil odnešen, posledično pa v fosilni slepi dolini ni več vodotokov.
Razdalja med fosilnima ponoroma je 280 metrov, širina fosilne slepe doline pa je kar 515
metrov. Oba fosilna ponora sta zapolnjena z alogenim materialom, ter prekrita s preperelino in
listjem. Pri obeh je opaziti znake nekdanje rečne, sedaj suhe struge, ki je pritekala iz južne
smeri.
Sam vrtačast ravnik, ki obdaja fosilno slepo dolino je na nadmorski višini 535 metrov.
Fosilni ponor oziroma ponorni del, ki leži zahodneje je nekoliko bolj izražen ter leži na
nadmorski višini 482 metrov. Drugi ponorni del, ki leži na vzhodni strani fosilne slepe doline
je dejansko sestavljen iz dveh delov. Sam ponor leži na višini 487 metrov, vanj pa sta se
stekala dva potoka. Prvi potok, katerega povirni del je bil erodiran je pritekal iz južne smeri,
sedaj je struga suha. Drugi potok pa priteka iz zahodne smeri ter je danes hudourniškega
značaja. V končnem delu, torej v okolici ponora je razviden aluvialen material, ki ga je
nanesel nekdanji potok, dno pa je ponekod še vedno precej mokrotno, naredil se je tudi kal.
Slepa dolina nad Suhorjem je edina proučevana fosilna slepa dolina na zastavljenem
območju ter ni več aktivna z vidika stalnih vodotokov. Voda, ki se je nabrala na dnu na
vzhodnem delu fosilne slepe doline je najverjetneje meteornega izvora ter sedaj funkcionira
kot občasno vodno napajališče za divje živali, sodeč po stopinjah okoli kala.
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Karta 9: Geomorfološka karta fosilne slepe doline nad Suhorjem

4.2.7. SLEPA DOLINA POTOKA MRZLE VODE

Slepa dolina potoka Mrzle vode oziroma kot je na karti 1: 25.000 poimenovan potok
tudi Vodena draga, se nahaja 5.5 kilometra jugovzhodno od naselja Borovec pri Kočevski
Reki, le pol kilometra zahodno majhne vasice Jesenov vrt. Slepa dolina ima severno smer ter
je precej manjša kot prej analizirane slepe doline, njena posebnost pa so sufizijske vrtače,
katere so nastale v lastni naplavini v zaledju glavnega ponora suha ter da ne gre za klasičen
kontaktni kras, torej stik med kraško in nekraško kamnino, temveč gre za stik med dvema
kraškima kamninama.
Torej geološke značilnosti tega kontakta so nekoliko drugačne od prej analiziranih
slepih dolin in sicer gre za kontakt med pretežno dolomitom in apnencem. Slednji kontakt je
preučevala Petra Gostinčar (2016). Razlog, da slepa dolina potoka Mrzle vode ni tako izrazita
oziroma ne toliko razpoznavna je manjše korozivne moč alogenih vodnih tokov iz območja
dolomita za razliko od območij nekarbonatnih kamnin. Slepa dolina je nastala na stiku
dolomita gornje triasne starosti in glinenih kamnin z vložki peščenjaka permske starosti ter
glineno lapornatih peščenih in dolomitno peščenih sedimentih gornje triasne starosti (Savić,
Dozet, 1984).
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Potok Mrzle vode izvira na severnem pobočju hriba Kapič na stiku dolomita gornje
triasne starosti in apnenca srednje jurske starosti, na nadmorski višini 645 metrov. Vodotoku
se pridruži še en potok, ki izvira na južnem pobočju hriba Špurjevka na nadmorski višini 583
metrov. Ob sotočju obeh potokov se je ustvarila manjša naplavna ravnica. 25 metrov pred
ponorom se potoku priključi še en vodotok iz južne smeri. Slednji izvira 400 metrov vzhodno
od izvira potoka Mrzle vode na nadmorski višini 634 metrov. Mrzle vode v srednjem delu
tečejo po glinenih kamninah permske starosti, na koncu pa ponika v ponorni jami.
Sama slepa dolina ima dolžino 100 metrov, širina pa nikjer ne preseže 20 metrov.
Leva oziroma zahodna stran slepe doline je obdana z navpičnimi stenami, prav tako se pod
navpičnimi stenami nahajata dve ponorni jami. Glavna ponorna jama ima dolžino 8 metrov ter
je v manjši meri zapolnjena z aluvialnim materialom. Druga ponorna jama je 3 metre višje ter
4 metre vzhodneje od glavne ponorne jame ter je popolnoma zapolnjena z vejevjem, večjimi
hlodi, nad njo pa so vidni znaki zemeljskega podora. Vsa prst je posledično zapolnila ponorno
jamo. Vzhodna stran ima naklon do 30˚.

Slika 10: Ponorna jama potoka Mrzle vode (Gal Hočevar, 2018)

Manjše rečne terase so se ustvarile pred vstopom potoka v slepo dolino, torej pred že
prej omenjenim sotočjem dveh potokov, kjer prihaja tudi do bočne erozije in postopnega
premikanja obeh potokov.
Kot je bilo omenjeno že prej, so posebnost te slepe doline tudi sufizijske vrtače v
zaledju glavnega ponora v severni smeri. Gre torej za 9 sufizijskih vrtač, s strmimi stenami ter
zelo mokrotnim dnom, nekatere imajo na dnu celo manjše jezerce. Vrtače so nastale na lastni
naplavini na dolomitni podlagi gornje triasne starosti (Savić, Dozet, 1984).
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Karta 10: Geomorfološka karta slepe doline potoka Mrzle vode

4.2.8. SLEPA DOLINA DOLNJE BRIGE

Slepa dolina Dolnje Brige se nahaja 800 metrov jugovzhodno od naselja Dolnja Briga.
Tudi v tem primeru ne gre za klasično slepo dolino, temveč gre za sistem dveh nekoliko
daljših, a ne tako izrazitih slepih dolin ter dveh večjih vrtač z izjemno mokrotnim dnom v
zaledju ponorov. Zaradi lažje predstave sem jih razdelil na zahodno in vzhodno slepo dolino.
Potok izvira na dolomitni podlagi gornje triasne starosti ter teče v severni smeri po
glinenih kamninah z vložki peščenjaka permske starosti. Po 100 metrih in zavoju struge v
vzhodno smer, potok vstopi v slepo dolino. Potok ponika na dolomitni podlagi gornje triasne
starosti, kar pomeni, da gre za klasičen stik med kraškimi in nekraškimi kamninami (Savić,
Dozet, 1984).
Izvir potoka se nahaja na nadmorski višini 570 metrov, glavni ponor pa na višini 560
metrov nadmorske višine. Vodotok v srednjem delu izgine oziroma teče po površini le do
vstopa v slepo dolino. Na površju se pojavi pred strmim spustom struge v ponor, ki je
popolnoma zapolnjen z aluvialnim materialom ter ni opaziti nobene ponorne jame. Skratka
vmesni del je torej suha rečna struga, ki pa je najverjetneje z vodo zapolnjena ob večjih
nalivih. Še en potok izvira na skrajni vzhodni strani sistema slepih dolin pod makadamsko
cesto ter teče v zahodni smeri približno 100 metrov. Slednji ponika v manjši ponorni jami,
katera je tudi zapolnjena z aluvialnim materialom. Tretji potok pa izvira 50 metrov južno od
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sistema slepih dolin, na travniku. Po površini teče le 2 metra, torej ob večjih nalivih nastane
kal, ki pa presahne.
Zahodna, nekoliko bolj izrazita slepa dolina ima dolžino 130 metrov ter je precej ozka,
obdajajo pa jo strma pobočja, ponekod tudi navpične stene. Vzhodna slepa dolina slepa dolina
je dokaj neizrazita, njena dolžina pa je enaka kot zahodna. Njene stene so strme le na levi
strani potoka, desna stran je precej položna. V zaledju ponora zahodne slepe doline se nahaja
tudi večja vrtača, katere dno je na višini 567 metrov ter je zelo mokrotno.
Slepa dolina je najmanjša od vseh analiziranih, posebna pa je prav zaradi sistema dveh
slepih dolin oziroma dveh potokov, ki si tečeta nasproti ter sta kljub temu ustvarila vsak svojo
slepo dolino in ponikata vsak v svojem ponoru.

Karta 11: Geomorfološka karta slepe doline Dolnje Brige

4.2.9. SLEPI DOLINI PRI DREŽNIKU

Sistem dveh slepih dolin se nahaja 700 metrov južno od naselja Briga oziroma le pol
kilometra vzhodno od naselja Drežnik. Torej kot je v naslovu napisano, gre za dve slepi
dolini, katerih ponora sta med seboj oddaljena zgolj 70 metrov. Oba ponora se nahajata na
enaki nadmorski višini, 500 metrov, ločuje ju pa 1o metrov višji obod, zgrajen iz bolj
odpornih kamnin. Slepi dolini sem obravnaval ločeno, saj slepi dolini ni ustvaril isti potok.
Prva, vzhodna slepa dolina oziroma potok, ki jo je izdolbel izvira na glinenih
kamninah z vložki peščenjaka in konglomerata spodnje in srednje permske starosti. Kmalu
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preide na apnence gornje jurske starosti, kar pomeni, da gre za klasičen kontaktni kras ter
kasneje ponika na stiku med apnenci gornje jurske starosti ter apnenci gornje triasne starosti.
Druga, zahodna slepa dolina oziroma potok, prav tako kot prvi izvira na glinenih kamninah z
vložki peščenjaka in konglomerata, vendar za razliko od prvega, ta sprva teče po dolomitni
podlagi gornje triasne starosti ter ponika na stiku med prej omenjenimi dolomiti in apnenci
gornje jurske starosti (Savić, Dozet, 1984).
Dolžina potoka, ki je izdolbel vzhodno slepo dolino, je 450 metrov. Slednji izvira na
nadmorski višini 545 metrov ter ponika na višini 500 metrov. Na svoji poti se je precej
globoko vrezal ter posledično ustvaril strma pobočja obeh strani. Proti koncu, torej že v
ponornem delu slepe doline, se je potok vrezal v lastno naplavino. Tam je slepa dolina široka
50 metrov, tla pa so izjemno mokrotna. Ponor je zapolnjen z aluvialnim materialom, obdaja
pa ga 2 metra višja rečna terasa.
Potok, ki je izdolbel zahodno slepo dolino, je nekoliko krajši in sicer meri 240 metrov.
Izvir je na nadmorski višini 540 metrov, ponor pa na 500 metrov. Ima precej večji strmec kot
prejšnji potok ter na koncu ni naredil tako velike aluvialne ravnice, saj je dno na pri koncu
slepe doline široko le 7 metrov. Slepa dolina se zaključi z več kot 40 metrov globokim
ponorom oziroma Jelenjo jamo, v katero je spust brez profesionalnega znanja nemogoč
(Kataster jam, 2018). Stena severno nad ponorom je tudi navpična ter se dviga 10 metrov nad
ponorom. Gre za prvi ponor od vseh proučevanih slepih dolin, ki ima navpičen in zelo globok
ponor ter hkrati ni zapolnjen z aluvialnim materialom.

Karta 12: Geomorfološka karta slepe doline pri Drežniku
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Slika 11: Globok ponor (Jelenja jama) zahodne slepe doline(Gal Hočevar, 2018)

4.3.

JAME IN BREZNA

Kot je bilo omenjeno že v poglavju Jamski sistemi kontaktnega krasa, so za kontaktni
kras značilne jame, ki so povezane s procesom parageneze. Gre torej za postopno stropno
erozijo in korozijo, do nivoja podzemne vode. V primeru, da se ta nivo spusti, se vodotok
začne vrezovati v lastne, aluvialne nanose v jami, kar povzroči nastanek podzemnih kanjonov.
Na proučevanem območju jam, povezanih s procesom parageneze, v večjih dimenzijah ni.
Torej na proučevanem območju se po virih iz Katastra jam nahaja 32 jam in brezen.
Od tega je bilo analiziranih 10 brezen in 22 jam. 6 jam je bilo podrobneje opisanih. Največja
jama na območju je Prepadna jama, ki z dolžino 1246 metrov ter globino 148 metrov z vidika
teh dimenzij prevlada nad ostalimi. Nahaja se nad naseljem Suhor, na vrtačastem ravniku na
nadmorski višini 540 metrov(Kataster jam, 2018).
Zaradi same velikosti je bila podrobneje analizirana Prepadna jama. Nahaja se nad
naseljem Suhor oziroma le 450 metrov severovzhodno od fosilne slepe doline nad Suhorjem.
Praktično gre za zelo globoko brezno, saj se vhod nahaja na dnu večje globeli, vrtače. Sam
vhod je ločen z naravnim mostom na dva dela. 30 metrov nižje se nahaja živoskalna polica, na
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kateri se ustavlja posipni material ter večja debla in kamniti bloki. Rov oziroma brezno se
nadaljuje na zahodni strani, kjer se navpično vleče do dna brezna. Kot je bilo omenjeno že v
prejšnjem odstavku, je globina Prepadne jame 148 metrov ter dolžina 1246 metrov. Vhod z
vseh strani obdajajo precej strma pobočja, kar naredi to jamo še toliko bolj nevarno (Kataster
jam, 2018).

Slika 12: Vhod v Prepadno jamo na dnu večje globeli (Lan Hočevar, 2018)

Druga podrobneje analizirana jama je Ledena jama pri Ograji. Za podrobno analizo je
bila izbrana zaradi zanimivosti, saj se na dnu nahaja skoraj 10 metrov visok kup skozi
desetletja akumuliranega snega, posutega s posipnim materialom, listjem in drevesnimi debli.
Kataster jam poda podatek, da je globina te jame 24 metrov, kar pa bi lahko zaradi nedavnega
obiska jame zavrnil. Jama ima minimalno globino 40 metrov. Jama ima dva vhoda in sicer pri
enem vhodu gre za naravno jamsko okno oziroma navpično brezno s premerom 20 metrov, ki
se zaključi z velikim kupom snega. Drugi vhod, pri katerem je možen spust v jamo se nahaja
veliko nižje. Gre za strmo in nestabilno pobočje, po katerem navzdol drsi velika količina prsti
ter manjši kamniti bloki. Celotno dno jamske dvorane je pokrito s preperelimi drevesnimi
debli ter velikimi kamnitimi bloki. 10 metrov nad dnom jame se nahaja velika jamska polica,
ki obdaja jamsko dvorano z južne in vzhodne strani,na kateri je opaziti znake dejavnosti divjih
živali.
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Slika 13: Dvorana Ledene jame pri Ograji z akumulacijo snega na dnu in naravnim oknom (Lan Hočevar, 2018)

Tretja analizirana jama je Drežniška jama, ki se nahaja 300 metrov vzhodno od naselja
Drežnik. Gre za stopnjasto jamo oziroma tudi za občasen ponor, saj tamkajšnji vodotok ni
stalen. Njena dolžina znaša 288 metrov, globina pa 96 metrov. Nastanek jame je povezan s
stikom dveh kamnin točno na lokaciji jame. Gre torej za stik jurskih apnencev malmske
starosti in triasnih dolomitov (Ladišič, 2006).
Analizirani sta bili tudi Kotnička oziroma Mihova jama in Jelovička jama. Gre za dve
izvirni jami, 360 metrov severno od naselja Žaga pri Kolpi. Obe jami delujeta kot občasni
izvir ob visokih vodah, kjer se voda po 330 in 160 metrov dolgih hudourniških strugah izliva
v reko Kolpo. Jelovička jama, precej večja od Kotničke, ima dolžino 184 metrov ter globino
25 metrov. Vhod ima pod 20 metrsko navpično steno, v sami jami pa v vzhodnem delu
dvorane teče potok, ki v jami tudi ponika. Slednji se iz jame izliva le ob višjih vodah.
Kotnička jama se nahaja nekoliko nižje, njena dolžina pa je 18 metrov ter globina 8 metrov. V
izvir Kotnice se največkrat stekajo vode ponikalnic, ki prihajajo iz paleozojskih kamnin in
poniknejo v apnenec vzdolž preloma, ki poteka od Kočevske Reke, Novih Lazov, mimo slepe
doline Mošenika in Ajblja do reke Kolpe (Simić, 1987).
Na terenskem ogledu je bila najdena še ena jama, ki ni registrirana v Katastru jam,
zato točnih dimenzij kot je globina in dolžina ni moč podati. Jama se nahaja le 150 metrov
vzhodno od Prepadne jame oziroma se nahaja med Prepadno jamo in Ledeno jamo pri Ograji.
Kot lahko razberemo iz Osnovne geološke karte, preko vseh treh jam poteka prelom, ki je
verjetno glavni dejavnik za nastanek jam v takšni liniji. Sama jama ima 3 vhode, od tega gre
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pri dveh praktično za 40 metrsko brezno. Na dnu se nahajajo večji podorni bloki, kar nakazuje
na aktivnost podiranja jamskih sten in stropa.

Slika 14: Vhod v še neregistrirano jamo (Gal Hočevar, 2018)

Kot največja slepa dolina na proučevanem območju, slepa dolina Milžuk, je bil
analiziran tudi njen ponor oziroma Veliki Milžuk. Njegova dolžina je 164 metrov ter globina
33 metrov. Ta sistem ima pravzaprav dva vhoda. Prvi, nižji je glavni ponor potoka Mokri
potok, drugi vhod pa se nahaja 20 metrov nad glavnim ponorom, v navpični steni. Po vstopu v
jamo se rov spusti po 15 metrskem jašku do dvorane. Temu sledi še veliko navpičnih delov in
dvoran, po 164 metrih pa se jama zaključi s podorom (Kljun, Oberstar, 1994).
Večina jam in brezen se nahaja na severnem delu podkve kontaktnega krasa med
Kočevsko Reko in Kostelom, tako na samem stiku krasa z nekrasom ter še nekoliko severneje
na vrtačastem ravniku, torej na apnencih spodnje in gornje jurske starosti. Lokacije jam nam
dobro prikažejo, kje gre za kraško, torej bodisi apnenčasto bodisi dolomitno matično podlago
in kje gre za nekraško matično podlago ter s tem tudi jasno razviden kontaktni kras (Savić,
Dozet. 1984).
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IME JAME
Prepadna jama
Drežniška jama
Jelovička jama
Lukova jama pri Zdihovem
Veliki Mižuk
Kobilna jama
Jelenja jama
Kenina jama
Mižuk 2
Obrh pri Gašparcih
Ajbeljska jama
Ebis Loch
Ledena jama pri Ograji
Jama pri Mošeniku
Tauben Loch bei Unter Skrill
Sperker Loch
Vrtačna jama pri Novih selih
Smetišče
Jama v Lesarjevem talu
Longe Loch
Breites Loch
Može
Velika Ograja
Brezno pri Mižuku
Kotnička jama
Mala Kobilna jama
Jama ob poti na Reber
Jot Loch
Brezno udora
Babja luknja pri Borovcu
Ravbarjevo brezno
Brezno izgube

KRATKA OZNAKA
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Stopnjasta jama, občasni ponor
Jama, občasni izvir ob stalnem toku
Vodoravna jama
Jama, občasni ponor
Jama, občasni izvir
Brezno, ponor
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Jama, občasni ponor
Jama, občasni izvir ob stalnem toku
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Poševno ali stopnjasto brezno
Jama s stalnim ledom
Vodoravna jama
Brezno
Brezno s stalnim tokom
Brezno
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Jama z breznom in etažami, poševna jama
Jama z občasnim tokom
Brezno
Poševno ali stopnjasto brezno
Jama, občasni izvir
Spodmol, kevdrc
Spodmol, kevdrc
Brezno
Brezno
Vodoravna jama
Brezno
Poševno ali stopnjasto brezno

REŽIM VSTOPA
prost vstop
prost vstop
prost vstop
nadzorovan vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop
prost vstop

DOLŽINA JAME [m] GLOBINA JAME [m]
1246
148
288
96
184
25
174
12
164
33
112
11
72
40
65
41
65
18
53
16
51
20
49
49
42
45
40
5
38
38
38
30
37
37
34
22
28
17
28
14
27
13
25
3
21
21
20
17
18
8
14
4
13
5
12
8
11
11
10
0
10
10
8
8

Tabela 1: Tabelarični prikaz vseh jam na proučevanem območju

5. ZAKLJUČEK
Kontaktni kras med Kočevsko Reko in Kostelom je primer prepleta tako izvirnega kot
tudi ponornega kontaktnega krasa. Gre za 16 km2 veliko območje, bogato z značilnimi
oblikami obeh vrst kontaktnega krasa. Prav tako gre za območje, kjer prihaja do stika tako
med kraško, prepustno ter nekraško, neprepustno oziroma klasičen kontaktni kras, kot tudi do
stika med dvema kraškima kamninama, apnencem in dolomitom, kar prispeva k večji
zanimivosti preučevanja tega območja.
Prvi, ki se je podrobneje ukvarjal s kontaktnim krasom na območju Kočevske Reke je
bil Mihevc (1991), kjer je ločil med izvirnim kontaktnim krasom ter ponornim kontaktnim
krasom ter ju tudi podrobneje definiral. Prav tako je analiziral tudi fizične in kemične
tamkajšnjih vodotokov, ki so ustvarili značilne slepe doline, nekatere od njih je podrobneje
preučil in kartografsko prikazal. Poleg tega je analiziral tudi sedimente na dnu slepih dolin. V
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svoji magistrski nalogi je kartografsko prikazal 2 največji slepi dolini na območju
kontaktnega krasa Kočevske Reke, sam pa sem na preučevanem območju raziskal in analiziral
še dodatnih 7 območij slepih dolin ter dva območja zatrepnih dolin. Nekoliko v manjši meri je
16 km2 veliko območje analiziral tudi Gams (2003), kjer je to območje poimenoval kočevskoreški-moravski ravnik. Gostinčar (2016) pa se ni ukvarjala z območjem kontaktnega krasa
med Kočevsko Reko in Kostelom, pač pa s kontaktnim krasom v Kočevske Rogu, kjer je
definirala karakteristike stika med dvema kraškima kamninama, kar je zelo pripomoglo k
razlagi takšnega tipa kontaktnega krasa na mojem preučevanem območju.
Kot je bilo omenjeno v prejšnjem odstavku je bilo analiziranih 9 območij slepih dolin
in 2 območji zatrepnih dolin. Največja slepa dolina je prav zagotovo z dolžino več kot pol
kilometra slepa dolina Milžuk, ki je bila analizirana s strani Mihevca (1991), kot tudi Gamsa
(2003). Njena posebnost je velik ponor Milžuk, ki se nahaja na koncu slepe doline pod več
kot 50 metrsko navpično steno ter še en ponor, ki se nahaja precej višje od glavnega ponora
ter deluje le ob višjih vodah. Najmanjša analizirana slepa dolina pa je slepa dolina Dolnje
Brige, ki nima stalnih vodotokov, posebna pa je zaradi dveh občasnih vodotokov, katera sta
oba izoblikovala svojo slepo dolino in imata svoj ponor, čeprav je razdalja med njima le 20
metrov. Slepa dolina potoka Mrzle vode izstopa po devetih sufozijskih vrtačah, ki ležijo v
zaledju glavnega ponora. Slednji ponor ima tako kot pri primeru slepe doline Milžuk, še en
višje ležeči ponor, ki deluje ob višjih vodah. Edinstvena je tudi fosilna slepa dolina na
Suhorjem, katere povirni oziroma fluvialni del slepe doline je bil popolnoma erodiran, ostal je
zgolj ponorni del zaradi česar sedaj taki obliki rečemo fosilna slepa dolina.
Dve preučevani območji zatrepnih dolin se nahajata bolj v severozahodnem delu
preučevanega območja. Gre za eno večje območje zatrepnih dolin in območje 4 manjših
zatrepnih dolin. Večje območje je zelo izrazito, iz njega izvira Reški potok (Može), ki napaja
umetno zajezeno Reško jezero.
Območje je prepredeno z jamskimi sistemi, saj se po virih iz Katastra jam nahaja 32
jam in brezen, od tega jih je bilo analiziranih 22, podrobneje opisanih pa 6 jam. Izmed teh 6
jam je daleč največja Prepadna jama, ki z dolžino 1246 metrov in globino 148 metrov
prevlada nad drugimi. Večina jam oziroma jamskih sistemov se nahaja na vrtačastem ravniku,
severno in severovzhodno od severnega dela podkve kontaktnega krasa med Kočevsko Reko
in Kostelom, kar nam jasno dokazuje da gre za kraški relief.
Območje kontaktnega krasa med Kočevsko Reko in Kostelom ni tako klasičen in je v
literaturi nekoliko manj primer kontaktnega krasa ter je posledično nekoliko manj raziskan,
čeprav obstaja že kar nekaj strokovnih del, ki analizirajo to območje. Vsekakor pa je še
ogromno oblik značilnih za kontaktni kras, na tem območju še neraziskanih, kar vzpodbuja k
dodatnim raziskavam. Prav tako območje izstopa po izjemno bogati favni, kateri sem bil priča
na terenskem delu. Skratka samo območje ima še ogromno manevrskega prostora za nadaljne
raziskave kakršnekoli vrste.
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6. SUMMARY
The contact karst between Kočevska Reka and Kostel is an example of a terrain where
two types of contact karst are functioning: spring contact karst and ponor contact karst. The
area extends at 16 km2 and has many features of both types of contact karst. The area is also
distinct because it does not only consist of classic contact karst, that is the contact between
karstic and non-karstic rock, but also the contact between two karstic rocks, that is limestone
and dolomite.
The first ever, who studied contact karst between Kočevska Reka and Kostel more in
detail, was Mihevc (1991), where he distinguished between spring and ponor contact karst
and defined them. He analysed physical and chemical characteristics of the streams, which
created blind valleys, some of them were also cartographic displayed. He also analysed
sediments, which were deposited on the bottom of blind valleys. In his master's degree, he
cartographically displayed the two largest blind valleys, while I studied and cartographically
displayed extra seven areas of blind valleys and two areas of steep-head valleys. Not so
specifically this area also studied Gams (2003), where he mentioned some of important
features. Gostinčar (2016) did not actually study this area (contact karst between Kočevska
Reka and Kostel), rather she studied contact karst in Kočevski Rog area, where she defined
the characteristics of non-classic contact karst, that is the contact between two karstic rocks,
which was helpful for my research.
As it was mentioned before, there were analysed nine areas of blind valleys and two
areas of steep-head. The largest blind valley is the Milžuk blind valley, which was also
analysed by Mihevc (1991) and Gams (2003). It is special not only because of its size but
because of big ponor Milžuk at the end of the valley, which lies under 50 meters vertical wall.
There is also one ponor in the vertical wall that is active only during high waters. The smallest
analysed blind valley is Dolnja Briga blind valley, which has no permanent active
watercourses. It is special because of two occasional watercourses, which shaped its own
blind valley and have its own ponor. The two ponors lie only 20 meters apart. The Mrzle vode
blind valley stands out because of nine suffusion sinkholes that lie in the hinterland of the
main ponor. Like Milžuk blind valley, the Mrzle vode blind valley also has one more ponor,
which lies higher and is only active during high waters. The unique blind valley is actually the
fossil blind valley above Suhor settlement, where the fluvial part of the blind valley was
carried away, eroded, but the ending part or the ponor part stayed. That is why this feature is
called fossil blind valley, where the relict ponor can be seen, yet there is no watercourse.
The two areas of steep-head valley lie in the northwestern part of the study area. The
first steep-head valley area is much bigger than the second one. The first one is special due
the stream that comes from this steep-head valley charges the artificial lake named
Kočevskoreško jezero. The second steep-head valley area consists of four small steep-head
valley, some of them have permanent watercourse.
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The area is also dissected with cave systems. There are 32 caves and abyss, 22 of those
were analyzed, 6 of them more in detail. The largest cave is Prepadna jama cave, which has
the length of 1246 meters and depth of 148 meters. Most of the cave systems in this study area
are positioned in the northern or northeastern part, which is typical karstic relief.
The area of contact karst between Kočevska Reka and Kostel is not the most typical
and in literature not so represented example of contact karst. Nonetheless, there are some
published researches made for this area that helped me a lot with this thesis. Still there are
many not studied features in this contact karst area, which encourages for further researches.
Also is this area rich for its flora and fauna, which I witnessed during fieldwork, so there is a
lot of manoeuvring space for further researches of any kind.
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