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Izvleček
Značilnosti površja in podzemlja kontaktnega krasa severozahodnega Matarskega
podolja
Matarsko podolje je uravnano kraško podolje jugozahodno od Brkinov. Je povečini suho, brez
tekočih površinskih vod s tipično kraško hidrologijo. Izjema so brkinske ponikalnice. Z
geomorfološkega vidika je zelo zanimivo zaradi stika karbonatnih kamnin podolja in flišnih
skladov Brkinov. Na stiku se je razvil tipičen primer kontaktnega krasa. Območje podolja
gradijo predvsem kredni in terciarni apnenci, Brkine gradijo flišni skladi iz eocena, slepe
doline, ki se pojavljajo na stiku pa kvartarni aluvialni nanosi iz Brkinov. Na območju so bile
identificirane različne oblike kontaktnega krasa, ki so bile tudi predmet raziskave. To so: slepe
doline, vršaji na kontaktu, udornice in jame na kontaktu. Namen raziskave je bil analizirati
severozahodno Matarsko podolje s poudarkom na oblikah kontaktnega krasa, izvesti
geomorfološko analizo in izdelati kartografsko gradivo. Metode dela so obsegale študij
literature, obstoječega kartografskega gradiva in daljinsko zaznanega gradiva ter terensko delo.
Na območju je bila izvedena morfografska in morfometrična analiza. Območje je bilo
opredeljeno kot ponorni kontaktni kras na katerem so se glede na pogoje razvile različne
geomorfološke oblike.
Ključne besede: Matarsko podolje, Brkini, geomorfologija, kras, kontaktni kras, slepe doline,
ponikalnice
Abstract
The characteristics of the surface and underground of the contact karst of northwestern
part of Matarsko podolje
Matarsko podolje is a planated karst lowland situated southwest od Brkini Hills. It has a mostly
dry surface due to the absence of surface streams and a typical karst hydrology. The sinking
streams from Brkini Hills represent an exception. This area is interesting from the
geomorphological aspect because of the contact between the carbonate bedrock and the flysch
bedrock. At the contact point a typical formation of contact karst has developed. The area of
Matarsko podolje is composed mainly of creataceous and tertiary limestone. Brkini are
composed of eocene flysch sediments, blind valleys at the contact consist of quarternary
alluvial material deposited from Brkini Hills. Several contact karst features were identified in
the area such as: blind valleys, alluvial fans, collapse dolines and contact karst caves. The
purpose of this research was to analyze the area of northwestern Matarsko podolje, with the
emphasis on contact karst features, to carry out a geomorphological analysis and to make
cartographic material. Methods of work consisted of an analysis of existing literature,
cartographic material, remotely sensed material and field work. In the field of research, a
morphometric and morphographic analysis have been carried out. The area of research has
been defined as a ponor contact karst, in which different features have developed under specific
circumstances.
Key words: Matarsko podolje, Brkini Hills, geomorphology, karst, contact karst, blind valleys,
sinking streams
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1. UVOD

Matarsko podolje je 20 kilometrov dolgo in 2 do 5 kilometrov široko kraško podolje, ki je na
prvi pogled nekakšen podaljšek matičnega Krasa (Mihevc, 1994a). Nekateri ga imenujejo tudi
Podgrajsko podolje (Melik, 1960; Gams, 1962). V literaturi večkrat naletimo na ime Matarsko
podolje. Gre za dokaj uravnan, zakrasel svet, prepreden s številnimi vrtačami, jamami, brezni
in drugimi kraškimi oblikami. Najvišje je na jugovzhodu kjer dosega nadmorske višine do okoli
650 metrov, proti severozahodu se spusti do 490 metrov nadmorske višine (Mihevc, 1994a).
Matarsko podolje se nahaja v jugozahodni Sloveniji, na severu je omejeno z Brkini, terciarnim
flišnim gričevjem, na severozahodu s Krasom na jugu pa z apnenčastim pogorjem Slavnika.
Proti jugovzhodu se nadaljuje na Hrvaško v Brgudsko podolje.
Gre za območje na stiku kraškega in fluvialnega reliefa, na katerem se razvijejo posebne oblike.
Zaradi vzajemnega delovanja in prepletanja fluvialnih in kraških procesov taka območja
imenujemo kontaktni kras. Najznačilnejše kraške oblike zaradi katerih je to območje najbolj
znano in ki dajejo največji pečat pokrajini so slepe doline. Izoblikovalo jih je 17 ponikalnic, ki
pritekajo iz flišnih Brkinov na pretežno apnenčast svet Matarskega podolja (Mihevc, 1994b).
Posvetil sem jim posebno pozornost.
V nalogi sem zajel severozahodni del Matarskega podolja od območja vršajev na kontaktu pri
Rodiku do slepe doline Velike Loče in vključno z njo. Območje je dokaj znano in je bilo v
preteklosti velikokrat predmet preučevanja, sam pa sem se odločil dodati še podrobnejšo
analizo in izdelavo boljšega kartografskega gradiva.

1.1. Namen in cilji

Namen naloge je preučiti geomorfološke značilnosti severozahodnega dela Matarskega podolja
s poudarkom na kontaktnem krasu, ki je nastal na območju stika gričevja, ki ga gradijo fliši in
podolja, ki ga gradijo karbonatne kamnine. Dalje je namen identificirati in analizirati oblike
kontaktnega krasa na območju, jih kartografsko prikazati s pomočjo geografskih
informacijskih sistemov, razširiti poznavanje jamskih sistemov na tem območju in podati
sintezne ugotovitve nastanka in zdajšnjega razvoja površja in podzemlja kontaktnega krasa.
Zastavil sem si naslednje cilje:
- pregledati dosedanjo strokovno in znanstveno literaturo tega območja
- opredeliti in analizirati kontaktni kras in z njim povezane geomorfološke oblike
- analizirati jame in jamske sisteme
- izdelati kartografski prikaz območja s poudarkom na geomorfoloških oblikah
- sintetizirati ugotovitve
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2. Metodologija

Prvi korak je predstavljal pregled literature s področja preučevane tematike in preučevanega
območja Matarskega podolja in Brkinov. Najbolj podrobno se sta se z območjem ukvarjala
Gams v delu Slepe doline v Sloveniji ter Mihevc (1994a) v Morfološke značilnosti ponornega
kontaktnega krasa in drugih. Oprl sem se tudi na splošno krasoslovno literaturo, oziroma dela
kot so Fizična geografija krasa (Stepišnik, 2011), Kras v Sloveniji v prostoru in času (Gams,
2004) ter Karst hydrogeology and Geomorfology (Ford, Williams, 2007). V njih sem se
osredotočil na tematiko kontaktnega krasa, in kraške hidrologije. Iz teh del sem črpal snov za
teoretska izhodišča, razlago oblik in pojavov ter oporo pri sintezi ugotovitev.
Po pregledu literature sem se odločil za geomorfološko analizo območja, ki je vključevala
korake geomorfološke analitske metode (Pavlopoulos, Evelpidou, Vassilopoulos, 2009):
morfografsko analizo skupaj z morfografskim kartiranjem, morfostrukturno analizo in
morfometrično analizo.
V naslednjem koraku sem pregledal gradivo Katastra jam jamarske zveze Slovenije in
analiziral podatke o registriranih jamah in jamskih sistemih na območju severozahodnega
Matarskega podolja. Zatem sem pridobil in analiziral kartografsko gradivo s tega območja.
Podrobnih geomorfoloških kart za to območje ni veliko, obstaja nekaj starejših skic, na katere
sem se oprl pri pregledu. V veliko pomoč mi je bil digitalni model višin (DMV 5), ortofoto
posnetki in posnetki pridobljeni s tehnologijo LIDAR (Light Detection and Ranging), ki so bili
pridobljeni s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (2015). Na podlagi geoloških kart
in tolmača sem naredil morfostrukturno analizo, morfometrične elemente pa sem izvedel
večinoma v programu ArcMap. Tega sem tudi uporabljal za izdelavo kartografskega gradiva.
Preučevanje morfografskih elementov je obsegalo študij prej omenjenega gradiva in terensko
delo, pri katerem sem identificiral geomorfološke oblike s poudarkom na oblikah kontaktnega
krasa, jih popisal in preučil ter kasneje kartografsko prikazal. Izdelal sem pregledne
geomorfološke karte preučevanega območja in zapisal glavne značilnosti jamskih sistemov na
območju.
V naslednjem koraku sem na podlagi vseh elementov geomorfološke analize s pomočjo študija
literature podal morfogenetsko interpretacijo površja in podzemlja severozahodnega
Matarskega podolja. Na koncu sem ugotovitve v sklepu strnil v sintezo in podal povzetek
geomorfologije severozahodnega Matarskega podolja.

3. Pregled literature in dosedanjega preučevanja

Kontaktni kras je posebna oblika krasa, ki je v pokrajini dokaj prepoznavna, zato so jo dokaj
zgodaj začeli preučevati. Obstaja precej literature predvsem na temo ponornega kontaktnega
krasa, ki je tudi predmet našega preučevanja. Največ je opisovanja slepih dolin, ponikalnic in
ponornih jam. Tudi območje stika Matarskega podolja in Brkinov je bilo že velikokrat
omenjeno in preučevano, saj gre za najlepši primer kontaktnega krasa v Sloveniji (Mihevc,
1994b).

3.1 Kontaktni kras

Začetki preučevanja kontaktnega krasa na slovenskem so povezani s hidrotehničnimi deli za
preprečevanje poplav na kraških poljih in pred ponornimi jamami (Mihevc, 1991). Eden prvih,
ki so se ukvarjali s kontaktnim krasom je bil Melik (1955), čeprav le v manjši meri. Bil je
zagovornik teorij o predkraški fazi in zakrasevanju. Ob zakrasevanju površja naj bi se reke
vrezovale v kraške kamnine, posledica tega pa so današnje suhe doline in slepe doline. Te so
posledica površinskih tokov iz še ne zakraselega površja, ki ob stiku s krasom ustvarijo takšne
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v procesu zakrasevanja prehodne oblike. Slepe doline so torej po Meliku zadnji ostanek
predkraške faze.
Roglić je v krasoslovje uvedel izraz fluviokras, ki se nanaša na območja kot je moje. Pomeni
površje na katerem prevladuje kraška hidrologija, nima pa vidnejših kraških oblikih (Roglić,
1965). Gams (1986) je nato kontaktni kras imenoval konatktni fluviokras, ki se razvije na stiku
površja s fluvialno rečno mrežo s površjem s kraško hidrologijo.
Gams (1962) je bil prvi, ki se je bolj podrobno ukvarjal s ponornim kontaktnim krasom.
Definiral je slepo dolino, popisal, analiziral in skiciral številne slepe doline po Slovenije ter se
ukvarjal z razlagami njihovega nastanka. Slepe doline so najznačilnejše oblike ponornega
kontaktnega krasa v vlažnem podnebju. Slepa dolina pomeni sestavljeno kraško obliko, ki se
pojavlja na prehodu fluvialne hidrografske mreže v ozemlje s kraško hidrologijo. Del doline je
tako neprepustnih kamninah, del pa na kraških, kjer se končuje pod strmimi pobočji, kjer so
ponori in ponikve. Na sredini je običajno uravnava prekrita z naplavinami. Oblikujejo jih
ponikalnice, ki vtekajo na kras in prinašajo naplavine, ki uravnavajo dno doline. Doline se
poglabljajo s korozijo. Preučeval je tudi vpliv velikosti povodij in letnega odtoka na nastanek
slepih dolin, ukvarjal pa se je tudi s sledenjem nekaterim ponikalnicam (1966). Gams (1973)
je med drugim tudi zaslužen za izdajo Slovenske kraške terminologije v kateri razlaga pojme.
Z vidika hidrologije kontaktnega krasa je pomembno definiranje načinov vtoka v kras. Ponori
so večje večinoma skalnate vodoravne odprtine skozi katere ponikalnice tečejo v podzemlje.
Če je mesto vtoka prekrito z naplavino ga imenujemo ponikev. Ponikve ponavadi nastopajo v
skupinah in so značilnost slepih dolin. Požiralniki so odprtine v skalnem koritu, ki požirajo
vodo, največ v strugah rek (Gams, 1973).
Naslednji je o slepih dolinah pisal Radinja (1972). Podal je nekatere teorije o njihovem
nastanku predvsem je znan po razlagah bočne korozije na dnu kraških polj in slepih dolin. Bil
je zagovornik klimatske geomorfologije. Pisal je da je v pliocenu ob povečani denudaciji zaradi
tektonskega dvigovanja prihajalo do selektivnega zniževanja tal zaradi klimatskih sprememb.
Zaradi tople in vlažne klime je bilo raztapljanje apnenca bolj intenzivno. Tako se je kljub temu,
da Brkine sestavljajo eocenski fliši, ki so mehansko manj odporni od apnenca Matarsko podolje
zniževalo hitreje. To je ustvarilo višinsko razliko in omogočilo nastanek slepih dolin. Radinja
(1972) je pisal tudi o ostalih kontaktno kraških oblikah.
Veliko je na temo kontaktnega krasa in še posebej mojega območja prispeval Mihevc (1991a).
Napisal je magistrsko delo na to temo in številna druga dela, ki se ukvarjajo s tematiko
ponornega kontaktnega krasa. Istega leta je izdal članek Morfološke značilnosti ponornega
kontaktnega krasa v Sloveniji (1991b), tri leta kasneje pa še članka Contact Karst of Brkini
Hills in Morfološke značilnosti Matarskega podolja (1994a, 1994b). Ta dva sta temeljni deli,
ki posebej predstavita geomorfologijo Matarskega podolja. Po Mihevcu (1991a) obstaja več
vrst kontaktnega krasa. Najbolj razširjen in tudi preučevan v tej nalogi je ponorni kontaktni
kras, pri katerem voda priteka iz nekraškega površja na kraško. Nekraško mora biti torej višje,
hidravlični gradient mora biti usmerjen v kras, ne sme pa biti večji od naklona površja v smeri
vodnih tokov. Oblike ponornega kontaktnega krasa delimo na zakrasele rečne doline,
sufozijske kontaktne oblike, ponorne zatrepe in doline s korozijsko razširjenim dnom.
Omeniti moramo še dela s področja sledenja tokovom rek na kontaktnem krasu. Izvedena so
bila večkratna sledenja Reki, Ljubljanici in nekaterim dolenjskim rekam, za nas pa so
najpomembnejša sledenja brkinskim ponikalnicam (Gams, 1966; Krivic, Bricelj, Zupan, 1989).
Ugotovili so, da se vode z brkinskih ponikalnic stekajo na tri območja: do vključno z Jezerino
vode tečejo proti izvirom Rižane, se pravi s celega mojega območja. Tukaj poteka razvodje.
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Od Malih loč naprej se vode izlivajo v Kvarnerski zaliv, iz nekaterih dolin vmes pa jih nekaj
konča tudi v porečju reke Mirne na Hrvaškem.
Gams (2001) je kot oblike kontaktnega krasa izpostavil še rečne doline, ki prečkajo kras in
kraške ravnike, Stepišnik (2006) pa je ugotovil, da se udornice oblikujejo večinoma na
kontaktnem krasu v zaledju večjih ponorov in sicer zaradi spodjedanja s strani alogene vode,
ki vteka v kras in je na začetku blizu površja. Stepišnik (2007) se je med drugim ukvarjal tudi
z vršaji na kontaktnem krasu. V primeru, da alogene vode na kraško površje prinašajo velike
količine materiala, vodotoki pa se pojavljajo le poredko, ne nastanejo slepe doline, saj je
akumulacija materiala intenzivnejša od korozije. Naplavine kras tedaj prekrijejo v obliki
fluvialnega vršaja, ki je pahljačaste oblike, v tlorisu pa konkaven. Vode na njem odlagajo
naplavine in ga širijo, na robovih pa odtekajo v kras. Če se dotok vode in materiala prekine
oziroma močno zmanjša, se nasipavanje močno zmanjša in vršaj ne nastaja več. Postane
neaktiven in podvržen procesom erozije in akumulacije materiala iz drugih virov. Ko je večina
materiala odstranjena in ima vršaj drugačno strukturno zgradbo kot v dobi nasipavanja, novo
obliko imenujemo reliktni vršaj. Ta ima še vedno obliko vršaja in ostanke fluvialnega
nasipavanja, vendar drugačno strukturo. Na krasu to največkrat pomeni, da je zakrasel, na vrh
pridejo karbonatne kamnine (Stepišnik, 2011).
Pri geomorfologiji kontaktnega krasa ne moremo mimo jam, ki se tu oblikujejo v specifičnih
razmerah. V jame na kontaktu vtekajo ponikalnice, ki so alogene vode in se od avtigenih
razlikujejo po teh značilnostih – voda v kras ne vteka razpršeno, temveč je že zbrana v tokove,
voda je agresivnejša, ker ni nasičena s karbonati, voda s seboj nosi mehanski tovor, ki ga
akumulira v podzemlju ali z njim struži jame. Vode tako odlagajo material v spodnjih delih
freatičnih zank, s kombinacijo korozije in abrazije zaradi prinesenega materiala, pa rove širijo
veliko hitreje. Po določenem času, material zasuje večino jamskega sistema pod epifreatično
cono, po voda pa teče približno po nivoju gladine kraške vode po lastni nasipini. Ta proces
imenujemo parageneza. Za kontaktni kras so zelo značilne paragenetske jame. To so daljše
vodoravne jame približno v višini gladine kraške vode. Zanje sta značilna obokan strop, ki je
nastal zaradi erodiranja sten z materialom, s čimer se je jama širila navzgor in nasip materiala
po dnu po katerem ponikalnica na videz teče v obliki podzemne reke. Paragenetske jame se
oblikujejo le v epifreatični coni. Če voda vteka v kras visoko nad njo, se bo bolj ali manj
navpično prelivala do gladine kraške vode, kjer se bo začela parageneza. Z denudacijskim
zniževanjem površja se vodotoki prestavljajo navzdol in oblikujejo nove paragenetske rove,
starejši nad njimi pa postanejo neaktivni. Take jame imenujemo jame v etažah (Stepišnik,
2011).
Od tuje literature sta se s krasom ukvarjala predvsem Ford in Williams (1989, 2007). V svojem
delu sta pisala kraških geomorfolgiji in hidrologiji, eno poglavje pa sta posvetila tudi krasu na
stiku med kraškimi in nekraškimi kamninami, med drugim sta pisala tudi o nastanku slepih
dolin. Po njiju se oblike kontaktnega krasa se pojavljajo na območjih kjer je vtok alogene vode
v kras večji, kot ga kras lahko absorbira pod površje. Različne se nato oblikujejo glede na
razmere. Te so odvisne od količine alogene vode in prinesenih naplavin, hidravličnega
gradienta in hidravlične prevodnosti, načina in smeri vtoka v kras, geoloških in geomorfoloških
razmer ter časa (Ford, Williams, 2007).

3.2. Matarsko podolje

Veliko zgoraj navedenih avtorjev se je ukvarjalo tudi z mojim območjem severozahodnega
Matarskega podolja. To ni presenetljivo saj so slepe dolina Brezovica, Odolina in Jezerina
verjetno najbolj znane slepe doline v Sloveniji. Omenjal ga je že Melik (1960), ki je menil, da
sta po njem v pliocenu tekli dve reki z razvodjem pri Starodu. Ena proti severozahodu, druga
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proti jugovzhodu. Za slepe doline je predvideval, da so ostanki predkraških zajezitvenih jezer.
Prvi, ki je obširneje pisal o tem območju pa je bil Gams (1962). Popisal in analiziral je vse
slepe doline in razlagal njihov nastanek, ter se posvetil njihovemu zaledju. Po Gamsu v slepih
dolinah prevladuje bočna korozija na robovih, ki je zaradi dotoka vode pospešena, talna pa je
oslabljena zaradi neprepustnih naplavin, ki jih nasuvajo ponikalnice.
Matarsko podolje sta omenjala tudi Roglić (1957) in Radinja (1972), ki sta razlagala nastanek
slepih dolin. O sledenju brkinskim ponikalnicam sem že pisal. Največ se je z območjem
ukvarjal Mihevc (1991a), ki je med drugim obširno razlagal kontaktni kras in tudi sam nastanek
Matarskega podolja in Brkinov v delih Contact Karst of Brkini Hills in Morfološke značilnosti
Matarskega podolja (1994a, 1994b). V slednjem je razložil nastanek podolja s tektoniko in
sicer naj bi območje podolja zastalo v dviganju, medtem ko so se Slavnik in Čičarija na eni ter
Brkini na drugi strani tektonsko dvigali. To je povzročilo padec nivoja kraške vode, kar je
vplivalo na nastanek slepih dolin. Le te so se takrat začele pospešeno vrezovati in obenem
nasipati naplavine. To je vrezovanje še pospešilo zaradi retenzije, voda je tako počasneje
pronicala, torej je raztapljanje trajalo dlje. Poleg tega so naplavine poskrbele za večje količine
CO2 v vodi zaradi vegetacije in s tem večjo agresivnost. Nasipanje in poglabljanje dolin je bilo
najintenzivnejše ob koncu pleistocena. Ob kasnejšem še hitrejšem padcu gladine kraške vode
je voda s površja ponikala hitreje, oblikovali so se ponori, ki prevajajo tudi del naplavin in
širjenje in poglabljanje dolin se je upočasnilo, naplavine zdaj celo spira v podzemlje. Tektonika
je vzrok tudi temu, da so kotanje proti vzhodu Matarskega podolja vedno globje, saj je bilo tam
dviganje močnejše. Kot posebno obliko ponornega kontaktnega krasa Mihevc (1991) navaja
ponorni zatrep, ki se oblikuje kjer alogene vode poniknejo v kras na znižanem površju, zaradi
premalo vode in materiala pa se ne oblikujejo tipične slepe doline.
S tem območjem se je med drugimi v svoji doktorski disertaciji ukvarjal Stepišnik (2006), ki
se je osredotočil predvsem na udornice, nato pa je s sodelavci izdal še članek o vršajih pri vaseh
Rodik in Slope (Stepišnik in sod., 2007). Na temo geomorfologije Matarskega podolja sta bili
napisani tudi dve zaključni seminarski nalogi (Fabjančič, 2013; Novljan, 2015) in članek o
morfogenezi slepe doline Brdanska dana (Kozamernik, 2016).
Stepišnik (2006) je analiziral vse večje udornice na tem območju. Ugotovil je, da se vse velike
udornice pojavljajo v zaledju slepih dolin in da so veliko vlogo pri njihovem nastanku imele
ponikalnice, ki so spodjedale in odnašale material. Nobena udornica ne sega do nivoja kraške
vode, saj je ta globoko pod zemljo. Vse so torej v vadozni coni. Večina jih ima uravnano dno
zapolnjeno z ilovnatimi sedimenti.
Vršaje na kontaktu po Stepišniku (2007) delimo v dve skupini in sicer aktivne, ki so podobni
fluvialnim ter reliktne. Vršaji na kontaktu nastajajo zaradi nestalnega dotoka alogene vode na
apnenec, ki takrat ko ga doseže s seboj prinaša velike količine materiala. V Matarskem podolju
je aktiven le še vršaj pri Rodiku, ki je v celoti pokrit s flišno naplavino, ki jo še vedno naplavlja,
pri vasi Slope pa najdemo tri reliktne vršaje, na katere naplavina ne naplavlja več, spodnji del
je že zakrasel zaradi denudacije, proces se nadaljuje proti vrhu vršaja. Večino dotoka naplavin
je vršajem odrezal potok Podseč, ki sedaj vodo odvaja proti slepi dolini Brezovica.
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4. Fizičnogeografski opis območja
4.1. Lega in omejitev območja

Matarsko podolje leži v jugozahodni Sloveniji, v občinah Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica.
Tukaj je preučevan njegov severozahodni del, ki je v celoti v občini Hrpelje-Kozina in s tem v
Obalno-kraški statistični regiji. Nahaja se le nekaj kilometrov od državne meje z Republiko
Italijo na zahodu. Preučevani del podolja leži med hribovjem Brkini na severu in severovzhodu
ter Slavniškim pogorjem na jugu. Melik (1946) je preučevani predel uvrstil v fizičnogeografsko
regijo Kraško hribovje z nižjimi planotami in podolji ter subregijo Kras, kasneje (1960) pa v
regijo Koprsko primorje ter subregijo Podgrajsko podolje. Ilešič (1958) ga je v svojem delu
Pokrajinsko-fiziognomske regije Slovenije uvrstil v makroregijo Primorske pokrajine,
mezoregijo Submediteransko-subdinarske pokrajine, ter mikroregijo Podgorski in Hrpeljski
kras. Po Gamsu, Kladniku in Orožen Adamiču (1995) pa bi preučevani del Matarskega podolja
uvrstili v makroregijo Primorje, mezoregijo Severnoistrski kras in mikroregijo Podgrajsko
podolje. Obstajajo pa še številne druge regionalizacije Vsem je skupno, da območje uvrščajo v
Slovensko primorje in v kraške regije Slovenije, pri čemer si niso edini ali spada pod matični
Kras ali ne.
Odločil sem se za preučevanje le dela Matarskega podolja, saj je celo preveliko in je bilo kot
celota že precej raziskano. Omejil sem se na severozahodni del in ga temeljiteje analiziral.
Omejil sem ga takole: na zahodu do Videža in začetka flišne doline Glinščice, proti jugovzhodu
sem potegnil mejo po vznožju kopastih vrhov Slavniškega pogorja do vasi Skadanščina od
koder poteka severovzhodno proti slepi doline Velike Loče, ki jo zaobjame. Od tam poteka
proti severozahodu nad stikom fliša in apnenca, tako da zajame vodozbirna zaledja slepih dolin,
do rodiškega vršaja, katerega še zaobjame. Omejitev območja sem prikazal na spodnji karti.
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Karta 1: Lokacijska karta severozahodnega Matarskega podolja
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4.2. Geološke značilnosti

Karta 2: Geološka karta severozahodnega Matarskega podolja

Površje severozahodnega Matarskega podolja je pretežno kraško. Kraške kamnine zavzemajo
71,4% površja, od tega je daleč največ apnenca. Le dve kamnini nista kraški in sicer flišni
sedimenti ter aluvialni nanosi. Fliš najdemo v pasu na severovzhodnem robu, na območju
Brkinov. Stik z apnencem je lepo viden zaradi različnega geomorfnega sistema, na kontaktu se
močno spremeni površje. Fliš je sklad sedimentov, ki se je s pomočjo turbiditnih tokov odložil
na dnu morja, potem ko je več plasti kamnin zdrsnilo po podmorskem pobočju na dno. Gradijo
ga predvsem laporji, peščenjaki, konglomerati, gline in peski. V Brkinih je fliš pretežno
nekarbonaten. V terciarju se je območje tektonsko dvignilo in fliš je prišel na površje, Brkini
so zato eocenske starosti. Na flišu se je razvila fluvialna rečna mreža, površje je močno
razčlenjeno zaradi neodpornosti podlage (Šikić, Pleničar, 1967).
Aluvialni nanosi so kvartarne starosti, torej najmlajša kamnina na območju. Najdemo jih na
dnu slepih dolin, ki so nastale na stiku fliša in apnenca. Nasule so jih ponikalnice, ki so
prinašale material z Brkinov in ga odlagale na dnu slepe doline. Gre za klastičen material,
različnih tekstur, ki je različno debelo naložen na dnu dolin. Obdan je z apnenčastimi pobočji,
na severu pa s flišem, večinoma je prekrit z dokaj debelimi prstmi (Šikić, Pleničar, 1967).
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Celoten kraški ravnik Matarskega podolja zavzemajo apnenci. Razvrščeni so po različnih
vrstah, ki so razporejene v pasovih od Brkinov do Slavniškega pogorja. Na stiku s flišem na
severovzhodu se razteza pas foraminifernih apnencev in kozinskih apnencev. Te dva tipa sta
edina nastala v terciarju, natančneje v paleocenu in eocenu. Gre za temnosive, lepo plastovite
apnence, ki so zelo bogati s fosili. Ostali apnenci so kredne starosti. Južno od kozinskih
apnencev je širok pas zelo čistih, gostih, sivih in temnosivih apnencev iz zgornje krede. Še
južneje je pas rudistnih apnencev z vložki dolomita. Najjužneje ob vznožju Slavniškega
pogorja je dolomita še več, pojavlja se tudi breča, še vedno pa prevladuje apnenec. Za območje
so značilni zelo čisti, debeli skladi apnenca. Površje je močno zakraselo, prepredeno je s
številnim jamami, brezni, vrtačami, značilna je odsotnost rečne mreže (Šikić, Pleničar, 1967;
Pleničar, Polšak, Šikić, 1973).
Po območju poteka nekaj prelomov, predvsem na vzhodnem delu, kjer potekajo večinoma v
smeri vzhod-zahod. Večina jih je fotogeološko določenih, nekaj je ugotovljenih, predvsem na
območju slepih dolin pa predpostavljajo še nekaj nepotrjenih prelomov (Šikić, Pleničar, 1967).

4.3. Hidrogeografske značilnosti

Matarsko podolje je kraško območje. Gradi ga predvsem apnenec in nekaj dolomita, območje
je močno zakraselo, zato je površinske vode zelo malo. Na površju ni nobenih stalnih
vodotokov, stoječe vode so izključno antropogenega nastanka v obliki raznih kalov, če ne
štejemo lokalnih škavnic, ki se pojavljajo v živi skali. Zanimive in posebne hidrološke razmere
se pojavljajo na severovzhodnem robu preučevanega območja kjer se stikata fliš in apnenec.
Na flišu se je razvil fluvialni geomorfni sistem, na apnencih pa kraški, na njunem stiku se
pojavljajo posebne geomorfološke oblike, ki so odraz posebnih hidroloških značilnosti na
kontaktu. Območje severozahodnega Matarskega podolja spada v povodje Jadranskega morja,
natančneje v vodozbirno zaledje reke Rižane. Vode z območja se podzemeljsko stekajo v izvire
Rižane pod kraškim robom, kar so dokazali z barvanjem. Mogoče je, da nekaj vode konča tudi
v reki Mirni na Hrvaškem (Krivic, Bricelj, Zupan, 1989).
Na območju Matarskega podolja v kras vteka 24 alogenih vodotokov (Mihevc, 1991). To so
brkinske ponikalnice, ki na kraškem površju Matarskega podolja poniknejo in vtekajo v
podzemlje. Slepe doline oblikujejo le nekatere med njimi, ostale ponikajo v naplavine ali
direktno v kraške kamnine. Na mojem izbranem območju torej na severozahodu je 6 glavnih
ponikalnic, pa še te ob nizkih vodah večinoma presahnejo. Od zahoda proti vzhodu si sledijo:
Ločica, Potok (Odolina), Hotiški potok, Slivarski potok, Močivnik in potok brez imena
vzhodno od Velikih Loč. To so edine naravne površinske vode na preučevanem območju. Ti
potoki imajo več večinoma občasnih pritokov. Ker več potokov ob pravšnjih vodnih razmerah
konča v istih ponorih in ker jih večina teče le ob visokih vodah je težko določiti koliko
ponikalnic v resnici priteka iz Brkinov. Kjer ponikalnice vtekajo v kras so se razvile posebne
hidrološke razmere.
ARSO (2018) ugotavlja na mojem preučevanem območju tri tipe hidrogeoloških
vodonosnikov: kraške lokalne oz. nezvezne nizkoizdatne vodonosnike, izdatne vodnosnike, ki
ležijo tik pod tankim pokrovom in manjše lokalne vodonosnike. Prvi so prisotni na območju
kraških kamnin. Površje Matarskega podolja je visoko nad gladino kraške vode, ta nikjer ne
izdanja iz tal. Izdatni vodonosniki so pod dnemi slepih dolin. Tam voda zastaja zaradi retenzije
v naplavinah, s čimer se oblikuje vodonosnik (Mihevc, 1994b). Manjši lokalni vodonosniki so
v erozijskih dolinah na flišu, kjer se voda zadržuje lokalno v naplavini in ob deževjih izdanja.
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Ta tri območja so hkrati tudi tri hidrološka območja na severozahodnem delu Matarskega
podolja: območje Brkinov z gosto razčlenjeno fluvialno rečno mrežo, območje slepih dolin z
vodonosniki v naplavinah in kraško območje Matarskega podolja.
Karta 3: Hidrološka karta seveozahodnega Matarskega podolja

4.4. Podnebne značilnosti

Matarsko podolje leži v submediteranski Sloveniji, kjer je prisotna določena mera
maritimnosti, kar se odraža na podnebju. Poleg geografske širine in bližine morja veliko vlogo
pri podnebju igra tudi relief, ki narekuje kroženje zraka in prejete količine energije. Ker v
bližini nobene uradne meteorološke merilne postaje, ki bila reprezentativna za to območje sem
za moje potrebe vzel podatke neuradne vremenske postaje Gradišče pri Materiji, ki leži na robu
mojega preučevanega območja in predstavlja transparentno bazo podatkov. Po njenih podatkih
je bila leta 2017 povprečna letna temperatura v Matarskem podolju 10,2 °C, povprečna julijska
je znašala 20,1°C, povprečna januarska pa -3,1°C, vendar temperature predvsem v zadnjem
času zelo nihajo, leta 2018 je bila povprečna januarska 4°C. Temperaturna amplituda tako
znaša od 16 do 24 stopinj.. Predvidevam, da so takšna nihanja posledica globalnega segrevanja.
Količina padavin je leta 2017 znašala 1982 mm (Vremenska postaja Gradišče, 2018). Z vidika
svetovnih delitev ima območje zmerno toplo klimo, in sicer zmerno toplo vlažno različico s
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toplim poletjem (Köppenova klasifikacija Cfb). Ogrin (1996) je v svoji klasifikaciji zahodno
Matarsko podolje uvrstil v zaledno submediteransko podnebje s povprečnimi januarskimi
temperaturami od 0°C do 4°C in julijskimi od 20°C do 22°C. Sicer pa prav na tem območju
poteka meja med zalednim submediteranskim in zmernocelinskim podnebjem zahodne
Slovenije. Zato so včasih povprečne januarske temperature tudi pod 0°C. Za zaledno
submediteransko podnebje je značilno, da je oktober toplejši od aprila, padavinski višek pa se
pojavlja jeseni s sekundarnim viškom spomladi, povprečna letna količina padavin pa se giblje
med 1200 mm in 1700 mm. Lokalno lahko zaradi reliefnih razmer to preseže (Ogrin, 1996).
Slika 1: Klimogram za Gradišče pri Materiji za leto 2017
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Kot že rečeno na mikroklimo severozahodnega Matarskega podolja vpliva relief. Območje je
v večji meri konkavno, saj je vrinjeno med Brkine in Slavniško pogorje. To pomeni, da ob
radiacijskem tipu vremena tukaj nastaja temperaturna inverzija. Ob jasnem vremenu se zaradi
terestričnega ohlajanja ponoči tla močno ohladijo, to pa potem ohladi nizko plast zraka nad
tlemi. Tako se temperatura z nižanjem nadmorske višine niža (Ogrin, 2000). Pozimi je tako
najhladneje v kraških kotanjah na dnu podolja. Vendar inverzije v Matarskem podolju niso
izrazite in dolgotrajne, saj je območje odprto proti zahodu, kamor visi in nekoliko tudi proti
vzhodu, kar omogoča odtekanje hladnega zraka. Inverzije so najmočnejše v zelo zaprtih
kotanjah, kjer hladen zrak ne more odtekati (Ogrin, 2000). Večji del Brkinov na mojem
preučevanem območju že spada v termalni pas, kjer se inverzije ne pojavljajo.
Pri podnebju Matarskega podolja pa je treba omeniti še eno stvar in sicer burjo. To je močan,
sunkovit, mrzel veter severovzhodne do vzhodne smeri, ki piha z reliefnih pregrad dinarskega
gorstva proti Jadranskem morju. Te pregrade so skupaj z Alpami vzrok za relativno slabo
prevetrenost notranjosti Slovenije, saj jo ščitijo pred prevladujočo zahodno zračno cirkulacijo.
Na preučevanem območju pa je burja predvsem pozimi zelo pogosta in je obenem veter, ki ima
izvorno območje zelo blizu pokrajin, kjer se pojavlja. Pogoji za nastanek burje se vzpostavijo,
ko v nižine notranjosti Slovenije vdre hladen zrak in jih zapolni. Na drugi strani dinarskih
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pregrad pa je toplejši zrak. Ko jezero hladnega zraka doseže vrhove pregrad se hladen, težek
zrak razlije proti morju. Če je nad Jadranskim morjem območje nizkega zračnega pritiska, to
odvaja zrak proti morju in temperaturne ter tlačne razlike se vzdržujejo. Takrat burja piha dlje
časa, z veliko silo (Ogrin, 2003). V severozahodno Matarsko podolje priteka hladen zrak z
burjo s pregrad Snežniškega pogorja in Vremščice, pri čemer naleti na pregrado Brkinov, čez
katere se prelije v podolje. Burja je zaradi oddaljenosti od visokih dinarskih planot tukaj
šibkejša kot v krajih bolj severno in vzhodno, vendar precej močnejša kot v Slovenski Istri
(Ogrin, 2000).

4.5. Prsti in rastlinstvo

Slovenska klasifikacija prsti deli na 4 oddelke: avtomorfne, hidromorfne, halomorfne in
subakvalne. Slednje se pojavljajo na dnu stoječih voda ali zelo počasi tekočih vodotokov, v
Sloveniji so značilne za morje in večja jezera. Očitno je torej, da jih v Matarskem podolju ne
najdemo. Halomorfne prsti nastanejo pod vplivom slane vode, na njih raste slanoljubno
ratslinstvo. Na mojem območju jih zagotovo ni, saj je padavin veliko, slanih stoječih vod pa
tudi ni v bližini. Hidromorne nastajajo pod neposrednim vplivom vode, ki nekje v profilu
občasno ali stalno zastaja (Repe, 2010). Pedološke raziskave so pokazale na lokalno prisotnost
hidromorfnih prsti v Matarskem podolju. Obrečne prsti so tako prisotne ob strugah stalnih
potokov, ki tečejo po brkinskih grapah do slepih dolin. V nekaterih slepih dolinah so odkrili
tudi prisotnost glejev. Zaradi majhne prisotnosti površinskih vod na območju pa je teh prsti
zelo malo v primerjavi z drugimi. Daleč najpogostejše prsti v severozahodnem Matarskem
podolju so avtomorfne prsti. Največ je rendzin, sledijo jim rjave pokarbonatne, ki se pojavljajo
večinoma v žepih med njimi. Kamnišč je malo, pojavljajo se lokalno na izpostavljenih,
izsekanih, strmih kamnitih območjih. V slepih dolinah in na vršajih prevladujejo evtrične rjave
prsti, na flišu v Brkinih pa distrične rjave. Na območjih kmetijstva in vrtnarstva se pojavljajo
antropogene prsti, največ jih je v Brkinih (Pedološka karta 1:250 000, 1999), ne predstavljajo
pa velike površine, zaradi slabih pogojev za kmetijstvo, ki so predvsem rezultat reliefa in
kamnitosti v podolju.
Razlog za prevlado rendzin in rjavih pokarbonatnih prsti je apnenčasta in dolomitna matična
podlaga, ki ne dovoljuje globokih prsti razen v žepih, je dobro mehansko odporna in predstavlja
vir kalcijevega karbonata. V Matarskem podolju ta močno prevladuje. Več kot 50% založenost
s kalcijevim karbonatom je pogoj za razvoj evtričnih rjavih prsti, ki se razvijejo na nesprijetih
karbonatnih kamninah. Distrične rjave so nastale na flišu, ki je v Brkinih nekarbonaten (Repe,
2010).
Območje severozahodnega Matarskega podolja uvrščamo v submediteransko fitogeografsko
območje, natančneje v kraško-vipavski distrikt, robni deli, ki spadajo pod Brkine pa se uvrščajo
v brkinski distrikt (Zupančič, Smole, 1999). V Matarskem podolju zato prevladuje
submediteransko rastje, predvsem listnati gozdovi hrasta puhavca, črnega gabra, malega
jesena, v veliki meri pa je prisoten tudi hrast cer, pojavlja se hrast graden, na hladnejših legah
bukev. V podrasti je jesenska vilovina. Za območje so značilni nasadi črnega bora, ki pa ni
avtohton, temveč je rezultat načrtnega pogozdovanja. V Brkinih prevladujejo razne združbe z
bukvijo, zaradi kislih tal tudi pravi kostanj. Ob potokih uspeva tudi obvodno rastlinstvo, kot so
črni topoli in črne jelše. Večino površja zavzema gozd, ta se širi, saj se kmetijske površine
zaraščajo.
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5. Geomorfološka analiza izbranih primerov kontaktnega krasa
severozahodnega Matarskega podolja

Kontaktni kras je geomorfološko zelo pestro območje na katerem se razvijejo številne različne
oblike. Še posebej je to izrazito na šolskem primeru kontakta, kot je to severozahodno Matarsko
podolje. V nadaljevanju sledi geomorfološka analiza območja, ki je sestavljena iz več delov.
Začne se s splošno morfografsko in morfometrično analizo izbranega območja. Tukaj so
popisane glavne geomorfološke oblike na območju, njihova lokacija in dimenzije ter podana
širšo slika o morfologiji površja. Sledi analiza posameznih geomorfoloških oblik s pripadajočo
morfografijo, morfometrijo in morfogenezo.
Izbrano območje meri 58 kvadratnih kilometrov. Po dolžini od severozahoda proti jugovzhodu
meri 12 kilometrov, po širini od 4 do 6 kilometrov. Na severozahodu je nekoliko širše, vendar
ne veliko, območje ima obliko zelo nepravilnega pravokotnika. Najvišja točka območja leži na
nadmorski višini 810 m, nahaja pa se v Brkinih, nad vasjo Gradišica, na vrhu slemena, blizu
severovzhodnega roba območja. Najnižja točka leži na dnu udornice Dol pod Kozino na
nadmorski višini 421 m na zahodu območja. Povprečna nadmorska višina znaša 561 m.
Najnižji je zahodni del območja in sicer kraški ravnik Matarskega podolja, ki se proti
jugovzhodu polagoma zvišuje. Matarsko podolje je tam najvišje, dosega nadmorske višine do
640 m, medtem ko se na zahodu le redkokje povzpnejo nad 590 m. Najvišji del območja pa
predstavlja Brkinsko hribovje v pasu na severovzhodu, kjer nadmorske višine nihajo od 520
metrov v nekaterih grapah do preko 800 metrov.
Kraškega je 71,4 % površja, za ta območja je značilna odsotnost površinske rečne mreže in
kraški geomorfni sistem. Največ krasa je na severozahodu kjer zajema celotno širino, razširi
pa se tudi na skrajnem jugu. Najznačilnejše geomorfološke oblike na kraškem ravniku so
vrtače. To so bolj ali manj okrogle zaprte kraške kotanje z različnimi prečnimi profili. Matarsko
podolje je na gosto posejano z njimi, najpogosteje se pojavljajo v skupinah po več deset,
najdemo pa jih tudi posamezno. Najgosteje so skoncentrirane na jugu izbranega območja, z
izjemo Brkinov pa se pojavljajo povsod. Spadajo med manjše oblike, imajo premer od nekaj
metrov do največ nekaj deset metrov, globoke pa so do deset metrov. O nastanku vrtač govori
veliko različnih teorij, najbolj razširjena pa je korozijska, ki pravi da nastanejo s korozijo
lokalno koncentrirane deževnice v epikraški coni. Voda se zbira v špranji, ki sega najglobje,
tako se ustvari odtočni kanal, na dnu katerega se zbira voda in raztaplja kamnino. Sčasoma se
ustvari več kanalov, ki vodijo v že izdelanega, voda pa na poti raztaplja in ustvari kotanjo.
Novejše teorije poudarjajo vlogo brezen pri nastanku vrtač. Pod površjem se ustvarijo brezna
po katerih voda odteka navzdol, zaradi večanja obsega in posledično vse večjega razkroja in
razpada kamnine se sproži udor in brezno se odpre na površje. Odtok se zapolni z materialom,
pobočni procesi pa oblikujejo stožčasto kotanjo (Stepišnik, 2011).
Naslednje prepoznavne oblike na območju so udornice. Udornice so zaprte kraške kotanje, ki
so nastale s točkastim vertikalnim odnašanjem kamnine v podzemlje in sicer z udorom
jamskega stropa ali pa s postopnim mehanskim ali korozijskim odnašanjem materiala nad
aktivnimi jamskimi rovi. So zelo različnih dimenzij, določamo pa jih na podlagi morfologije
pobočij in procesov oblikovanja. So večinoma večje od vrtač, ni pa nujno, mlajše kot so,
strmejša pobočja imajo (Stepišnik, 2010). V severozahodnem Matarskem podolju je udornic
veliko, natančno število je zelo težko določiti, saj bi morali za to pregledati čisto vse kraške
kotanje na območju. Zato sem se osredotočil le na večje udornice, ki so očitne oblike v pokrajini
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in za katere lahko z gotovostjo potrdimo da to res so. Stepišnik (2010) je ugotovil, da je takšnih
udornic v Matarskem podolju 64. Na mojem izbranem območju jih je od tega 44.
Na severozahodnem robu Matarskega podolja pri vaseh Rodik in Slope so se izoblikovale
posebne geomorfološke oblike. To so aluvialni vršaji na kontaktnem krasu. V Matarskem
podolju so štirje, od tega je le eden (na območju vasi Rodik) aktiven, torej na njem poteka
občasna aktivna sedimentacija aluvialnega materiala in ima tipično pahljačasto obliko vršaja.
Ostali trije so reliktni, sedimentacija ne poteka več (Stepišnik in sod., 2007). Skupna površina
območij vršajev je nekaj nad 2 kvadratna kilometra, od tega je okoli 80 hektarjev aluvialnega
materiala, ostalo so že zakrasela območja reliktnih vršajev. Nahajajo se na zahodnem robu
Brkinov na nadmorskih višinah od 520 do 620 metrov. Namesto slepih dolin so vodotoki na
tukajšnjem stiku fliša in apnenca izoblikovali vršaje. Razlog je v koncentriranem nanašanju
materiala skozi ozke doline. Pobočja so tukaj strma in močna razčlenjena, vodotoki so z
Brkinov prinašali velike količine materiala. Na izstopu na apnenčasto ravnino Matarskega
podolja skozi ozke rečne doline se je potokom močno zmanjšal strmec, material pa so nato
odlagali v obliki pahljače. Skozi leta je prekril apnenčasto podlago. Drugi razlog pa je v
nestalnih vodotokih, ki tako niso mogli teči po naplavini in jo uravnavati. Prisotno je bilo torej
samo nasipavanje ob viških padavin (Stepišnik in sod., 2007).
Zadnje in najpomembnejše oblike na območju so slepe doline. Na mojem izbranem območju
jih je 5. Po vrsti od zahoda proti vzhodu si sledijo: Brezovica, Odolina, Hotična, Slivarske
ponikve in Velike Loče. Največja in najbolj znana je Brezovica, ki meri 63 hektarjev površine.
Najmanjše so Slivarske ponikve pri katerih je težko določiti površino zaradi zelo majhne
površine uravnanega dna. Velikost slepe doline je med drugim odvisna od velikosti
vodozbirnega zaledja. Največjega ima Brezovica in sicer 4,65 kvadratnih kilometrov,
najmanjšega pa Slivarske ponikve – 0,98 kvadratnega kilometra. Skupaj s hidrološkimi zaledji
slepe doline pokrivajo 15,8 kvadratnih kilometrov. To je ves fluvialni del mojega izbranega
območja, ki obsega 28,6 % površine. O nastanku slepih dolin je bilo že veliko povedanega, v
nadaljevanju sem se posvetil vsaki posebej.

17

Karta 4: Geomorfološka karta severozahodnega Matarskega podolja

5.1. Udornice

Stepišnik (2010) je ugotovljenih 64 udornic razdelil na šest območij: udornice v zaledju
reliktnih vršajev pri Slopah in Rodiku, udornice v okolici Hrpelj in Kozine, udornice v zaledju
slepih dolin Brezovica in Odolina, udornice v zaledju slepe doline Odoline in zatrepnih
ponorov Hotične, Slivarskega potoka in Močilnika, udornice v zaledju Močilnika in slepe
doline Jezerina in udornice v zaledju slepih dolin Jezerina in Male Loče. Na mojem območju
ležijo prve štiri skupine, čeprav je Močilnik oblikoval tudi nekatere udornice iz pete skupine.
Delitev je bila izvedena na podlagi hidroloških pogojev, ki so udornice oblikovali in sicer glede
na hidrološko zaledje.
V zaledju reliktnih vršajev pri Slopah in Rodiku je 14 večjih udornic. Nahajajo se večinoma v
zgornjekrednih rudistnih apnencih, ki proti vzhodu prehajajo v terciarne kozinske in
foraminiferne apnence (Pleničar, Polšak, Šikić, 1973). Največja udornica med njimi je Glivnik,
ki ima povprečno globino 46 metrov, in polmer 194 metrov. Udornice se tukaj pojavljajo na
približno isti nadmorski višini, njihova dna ležijo med 421 in 491 metri. Z izjemo treh so vse
pravilnih okroglih oblik, večinoma imajo uravnotežena pobočja, le v okolici Stenjaka je nekaj
udornic s stenastimi pobočji, najbolj markantna je Rodiška pečina. Vse udornice imajo dna
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zapolnjena z ilovnatim materialom, kar kaže na mehanizem uravnavanja dna z odlaganjem
materiala s strani poplavne vode. To kaže na to, da so bile udornice nekoč v višini nihanja
piezometra (Stepišnik, 2010)
Sedem udornic leži na območju Hrpelj in Kozine. Območje gradijo rudistni apnenci z vložki
dolomita v katerih se je razvilo največ velikih udornic, nekaj udornic leži tudi na gostih sivih
apnencih iz zgornje krede, ki proti jugu prehajajo v kredne sklade dolomita, breče in apnenca.
Prek območja v dinarski smeri poteka močnejši reverzni prelom (Pleničar, Polšak, Šikić, 1973).
Vse udornice na tem območju so stare z uravnoteženimi pobočji. Večina ima dno prekrito z
ilovnatimi naplavinami. Največja je Škrotnik, ki ima polmer 213 metrov. Ležijo na nadmorski
višini 432 do 450 metrov, kar je dobrih 50 metrov nižje od dna slepe doline Brezovice. Ker ni
aktivnih procesov spodjedanja pod udornicami lahko zaključimo, da se vode pod njimi ne
pretakajo več (Stepišnik, 2010).
V zaledju slepih dolin Brezovica in Odolina se nahaja 6 udornic. Ležijo v skladih gostih sivih
krednih apnencev in krednega dolomita, breče in apnenca (Pleničar, Polšak, Šikić, 1973).
Udornice tukaj so različnih oblik in velikosti. Večina ima uravnotežena pobočja. Glede na
njihovo lego lahko sklepamo, da so se oblikovale s spodjedanjem vode iz slepih dolin
Brezovica in Odolina, vendar imamo premalo podatkov o podzemnih zvezah na območju.
Največja udornica je dol pri Borovcih s povprečnim polmerom 171 metrov (Stepišnik, 2010).
Največja zgostitev s sedemnajstimi udornicami se nahaja v okolici vasi Markovščina v zaledju
slepe doline Odoline in zatrepnih ponorov Hotične, Slivarskega potoka in Močilnika. Območje
gradijo kredni gosti sivi apnenci in kredni skladi dolomita, breče in apnenca. V smeri vzhodzahod poteka več prelomov (Šikić, Pleničar, 1967). Hidrološko zaledje predstavljajo potoki iz
slepih dolin na kontaktu, ki pa neposredno pod udornicami ne tečejo več, ker ni vidnih procesov
spodjedanja. Udornice imajo uravnotežena pobočja in dna zapolnjena z ilovnatim materialom.
Ležijo na nadmorski višini od 506 do 561 metrov, največja je Pečec s polmerom 254 metrov
(Stepišnik, 2010).
Mehanizem nastanka večine udornic obsega rušenje jamskega stropa in naknadno odnašanje
materiala s strani vodotokov. Nekatere udornice so tako veliko večje kot nekdanje jamske
dvorane. Za nastanek udornice je potreben neodporen jamski strop, ki se nenadno ali pogosteje
postopoma udre. Po dnu udrte jamske dvorane teče voda in postopoma odnaša podorni
material. Zraven delujejo pobočni procesi, ki erodirajo pobočja in jih uravnotežujejo, kar
prinese nov material, ki ga voda odnaša. Največje udornice se oblikujejo na kontaktnem krasu,
kjer je prisoten vtok močnih koncentriranih vodnih tokov v kras. Ti imajo silo s katero odnašajo
material in nadalje spodjedajo udornice. Udornice v Matarskem podolju so nastale v zaledjih
slepih dolin in vršajev, katerih vode so nekoč tekle pod njimi in spodjedale ter odnašale
material. Danes se to ne dogaja več zaradi znižanja nivoja piezometra. Dokler so bile udornice
še v višini piezometra so bile redno poplavljene, kar se danes kaže v ilovnatem materialu, ki je
tam odložen. Danes v udornicah delujejo pobočni procesi, ki jih uravnavajo, oblikovali so se
erozijski jarki in vršaji (Stepišnik, 2010).
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Slika 2: Udornica Rodiška pečina

Avtor: Jaka Grk, 2018
Slika 3: Uravnana naplavina na dnu udornice Kozinski dol

Avtor: Jaka Grk, 2018
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5.2. Vršaji na kontaktu

Karta 5: Geomorfološka karta vršajev severozahodnega Matarskega podolja

Na severozahodu izbranega območja se pri vaseh Rodik in Slope nahajajo štirje aluvialni vršaji.
Nastali so v specifičnih razmerah na stiku fliša in apnenca. Aluvialni material je flišnega izvora,
prinesle so ga vode z Brkinov in ga odložile na kraškem površju. V zgornjem delu, na izvoru
so vršaji na flišu v večjem spodnjem delu pa so naplavine prekrile apnenčasto podlago. V tem
primeru gre za terciarne foraminiferne in kozinske apnence, največji obseg reliktnih vršajev
pa sega tudi na območje rudistnih apnencev z vložki dolomita iz krede (Pleničar, Polšak, Šikić,
1973). Vršaji se delijo na dva dela in sicer zgornji del na katerem še poteka aktivna
sedimentacija aluvialnega materiala in spodnjega, ki je relikten in v večji meri zakrasel. Zgornji
del torej sestavljajo flišne naplavine, spodnji pa apnenci in dolomiti z nekaj ostanki naplavin,
ki pričajo o nekdanjem obsegu vršajev. Obseg reliktnih vršajev je določen približno in povzet
po Stepišniku in sodelavcih (2007).
Celotna površina, ki jo pokrivajo vršaji je ocenjena na okoli 2 kvadratna kilometra, od tega 1,2
kvadratnega kilometra površine zavzemajo reliktni vršaji. Pojavljajo se na približno 2,3 km
dolgem pasu kontakta med flišem in apnencem. Daleč največji aktiven vršaj je pri Rodiku, meri
pa 1,4 kilometra po dolžini in 600 metrov po širini na najširšem mestu. Vršaja pri Slopah ne
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presegata 500 metrov po dolžini, sta pa nekoč združena tvorila velik vršaj, ki je danes relikten.
Po širini meri približno 1,5 kilometra. Kot vidimo imajo vršaji v primerjavi s slepimi dolinami
majhna hidrološka zaledja, ki obsegajo od 7 do 30 hektarjev. Vršaji ležijo na nadmorski višini
od 530 do 620 metrov. Večina rodiškega vršaja leži med 530 in 550 metrov nadmorske višine.
Vršaj pri Rodiku je še vedno podvržen sedimentaciji materiala in je zato aktiven. Ima nekoliko
ozko pahljačasto obliko, v podolžnem profilu je konveksen. Po celotni površini ga sestavljajo
flišne aluvialne naplavine, ki prekrivajo kraško površje. Na robovih je naplavin vedno manj,
pojavlja se vse več izdankov apnenca, začnejo se vrtače, vršaj preide na apnenec. Na robovih
se pojavljajo odprtine, zasute z materialom, ki so morda nekoč služile kot ponori za vode, ki
so tekle po vršaju. V zaledju vršaja je veliko jam, kar je morda posledica delovanja vode, ki je
tukaj vtekala v kras. Nekoliko vzhodno je manjši vršaj, ki ga naplavina sestavlja le v zgornjem
delu, spodnji del je relikten in zakrasel. Ta dva vršaja imata majhno hidrološko zaledje, vode
po erozijskih jarkih pritekajo in nosijo material le ob močnih padavinah. Naslednja dva vršaja
sta pri vasi Slope in vzhodno od nje. Oba gradi naplavina le v majhnem zgornjem delu, sta pa
nekoč skupaj tvorila velik vršaj, ki je danes relikten. Še vedno ima tipično konveksno
pahljačasto obliko, na površju pa je apnenec, lokalno so kotanje zapolnjene s starim aluvialnim
materialom. V zgornjem delu sta vršaja konkavna, kar se lepo vidi predvsem pri
najvzhodnejšem, ki se razteza iz reliktne slepe doline Bilendol (Stepišnik in sod., 2007).
Razlog za nastanek vršajev na kontaktu je periodično močno nasipanje aluvialnega materiala z
višjih flišnih območij na nižja kraška. Vodotoki tukaj niso bili stalni in so material nasipali le
ob viških vode. Prav tako niso stalno tekli po vršajih in prestavljali materiala. Če bi tukaj tekli
bolj stalni vodotoki bi material uravnavali in se vrezovali, povečevali raztapljanje apnenca in
erozijo, tako bi sčasoma verjetno nastale slepe doline. Razlog za periodičnost so majhna
hidrološka zaledja vršajev, v katerih se ni moglo nabrati dovolj vode za stalnejši tok. Reliktna
slepa dolina Bilendol priča o nekdanji drugačni razporeditvi slemen in dolin v Brkinih, saj je
bilo hidrološko zaledje te doline očitno dovolj veliko za njen nastanek. Morda pa je razlog za
to, da je dolina reliktna tudi v tektoniki. Ko so se Brkini tektonsko dvignili nad Matarsko
podolje je voda odnesla južni rob in začela nasipati vršaj. Razlog, da sta vršaja pri Slopah danes
reliktna pa je predvsem spremenjen tok potoka Podseč, ki je vršajem odrezal hidrološko zaledje
in zdaj odnaša vode proti slepi dolini Brezovica (Stepišnik in sod, 2007).
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Slika 4: Vršaj pri Rodiku

Avtor: Jaka Grk, 2018
Slika 5: Vršaj pri Slopah

Avtor: Uroš Stepišnik, 2018
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5.3. Slepe doline

Slepe doline so najznačilnejše oblike v Matarskem podolju. Koliko jih je in koliko je
ponikalnic, ki jih oblikujejo je težko točno določiti. Odvisno je od tega, kaj štejemo za slepo
dolino in kaj za ponorni zatrep. Mihevc (1991a) navaja 17 ponikalnic, ki so izoblikovale 11
slepih dolin. Na mojem izbranem območju je slepih dolin 5. Največja je Brezovica, ki ima tudi
največje hidrološko zaledje. Najmanjše so Slivarske ponikve, ki so primer ponornega zatrepa,
težje pa je določiti ali sta ponorna zatrepa tudi Hotična in Velike Loče.
Slepe doline obsegajo slabih 7 kilometrov zračne linije na stiku fliša in apnenca. Obsegajo
zgornji del v flišu in spodnji, kjer se naplavine zajedajo v apnenčasto okolje. Fliš je eocenske
starosti, gradi pa hribovje Brkine. Na stiku s flišem se pojavljajo terciarni foraminiferni
apnenci, proti jugu jim sledijo terciarni kozinski apnenci, Brezovica, Odolina in Hotična pa
imajo južne obode v krednih rudistnih apnencih z vložki dolomita. V njih so tudi razvita
najstrmejša pobočja. Čez območje poteka več fotogeološko določenih prelomov v smeri vzhodzahod (Šikić, Pleničar, 1967).
5.3.1. Brezovica

Karta 6: Geomorfološka karta slepe doline Brezovica

24

Brezovica je največja slepa dolina v severozahodnem Matarskem podolju. Je tudi najbolj
zahodno ležeča in prva v nizu južno brkinskih slepih dolin. Brezovica je ena najbolj tipičnih
slepih dolin z obsežno uravnavo, ki je s treh strani obdana s strmim apnenčastim obodom,
razvejano mrežo hidrološkega zaledja in potokom, ki ponika v različnih ponikvah odvisno od
količine vode. Uravnava obsega 63 hektarjev površine in je največja na območju. Po dolžini
meri 1,8 kilometra, po širini pa na najširšem mestu 0,5 kilometra. Hidrološko zaledje obsega
4,6 kvadratnih kilometrov brkinskega hribovja, to je porečje potoka Ločica, ki je oblikoval
dolino. Porečje je dokaj simetrično, ima pa več pritokov z leve strani toka. Najvišja točka
porečja leži na nadmorski višini 810 metrov, kar je tudi najvišja točka mojega območja.
Najnižja točka je na 498 metrih nadmorske višini pri ponorih pod vzhodnim obodom. Večina
uravnave leži na nadmorski višini od 500 do 520 metrov.
Zgradbo slepe doline lahko v grobem razdelimo na tri dele. Zgornji se nahaja na flišu in obsega
majhen vršaj na izstopu potoka iz erozijskega jarka ter pripadajoča flišna pobočja in zaledje.
Tukaj je sedimentacija materiala najmočnejša. Naslednji del je uravnano dno slepe doline.
Prekrito je z več metrov debelimi naplavinami, ki so jih odlagale vode na kraško površje.
Apnenec nikjer na uravnavi ne izdanja iz njih. Naplavine so flišnega izvora, v njej najdemo
mešan material, kot so prodniki, pesek, breče, konglomerati in podobno. Prekrite so z debelo
plastjo prsti in povečini obdelane. Po zahodnem robu uravnave teče potok Ločica, ki se je
vrezal v naplavine in zdaj teče nekaj metrov nižje od dna uravnave. Ob njem se je oblikoval
pas nižjega sveta, širok do 90 metrov, na njegovem robu se v smeri sever-jug in kasneje, ko
potok zavije vzhod-zahod razteza ježa terase, ki loči nižje območje ob potoku od ostalega.
Manjša ježa terase je tudi na jugu pod južnim obodom. Ježa je zelo vijugava, kar kaže na to, da
se je potok, ko je tekel pod južnim obodom prestavljal za nekaj metrov in širil novo teraso.
Zadnji del slepe doline predstavlja obod. Zgrajen je iz apnencev in sicer v zgornjem delu
triasnih kozinskih in foraminifernih, v spodnjem pa iz krednih rudistnih (Pleničar, Polšak,
Šikić, 1973). Na teh so pobočja najbolj strma. Dolina ima tipičen apnenčasti obod, ki se vse
do stika s flišem strmo dviga nad uravnavo. Predvidevam, da na njem zaradi naklonov delujejo
pobočni procesi, čeprav melišč ali vršajev ni videti, prav tako nisem našel erozijskih jarkov.
Na vzhodnem robu slepe doline je široka grapa, na jugu omejena z apnenčastim pobočjem, v
njej so velike količine naplavin, ki so umetno terasirane. Po njenem severnem robu ob visokih
vodah teče potok, ki ponika v ponorno jamo Kamenšco tik pred vstopom v slepo dolino.
Potok Ločica zavzema različno dolžino struge glede na količino padavin v določenem času. V
času suše lahko potok presahne in sploh ne pride v dolino, v času nizkih in normalnih vod
ponika v lastne naplavine nekje pri jedru vasi Brezovica. V času nekoliko obilnejših padavin
potok teče pod mostom čez strugo pri cerkvi sv. Štefana, in še kakšnih 300 metrov naprej kjer
izgine v odprtinah v naplavini. Potok skoraj nikoli ne pride več do ponikev na jugovzhodnem
robu doline. To se morda zgodi le še ob ekstremno visokih vodah pri katerih tudi poplavljala
najnižjo teraso do ježe. Tam so pod obodom v nizu tri ponikve v katere je potok včasih ponikal,
do njih vodi suha struga. Potok je najprej pritekel do najsevernejših ponikev, če je bilo vode
preveč se je pretočil proti jugu dokler ni izginjal v vseh. Dostopa do ponornih jam ni, saj so
odprtine premajhne in zapolnjene z naplavinami. Je pa veliko jam v zaledju doline, kjer se
nahajajo tudi udornice, katerim so vode iz doline pomagale pri oblikovanju.
Razlog za oblikovanje tipične slepe doline je v zadostni količini vode, ki je stalno pritekala iz
Brkinov, nasipala materiala, se po njem prestavljala in ga uravnavala. K temu je pripomoglo
dovolj veliko hidrološko zaledje, v katerem se je lahko zbralo dovolj vode, da je bil zagotovljen
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stalen dotok v dolino in moč za prenašanje materiala. Če temu ne bi bilo tako bi se razvil
ponorni zatrep ali vršaj. Pri poglabljanju doline je imela veliko vlogo tektonika. Ko so se Brkini
tektonsko dvigali nad Matarsko podolje so se ponikalnice vrezovale in slepe doline poglabljale.
Skupaj z dvigovanjem Brkinov in Slavnika se je v vmesnem Matarskem podolju zmanjšal nivo
piezometra. Slepe doline so se oblikovale na višini piezometra, poplave so skrbele za
uravnavanje naplavin. Zdaj poplav ni več, ponikalnice pa se ob vtoku v kras prebijajo skozi
debelo vadozno cono (Mihevc, 1994b).
Slika 6: Pogled na Brezovico s cerkve sv. Duha

Avtor: Jaka Grk, 2018

5.3.2. Odolina
Odolina je druga v nizu slepih dolin v Matarskem podolju, prav tako je tudi druga največja.
Tako kot Brezovica velja za tipičen primer slepe doline z vsemi pripadajočimi lastnostmi, se
pa od nje v določenih morfoloških elementih razlikuje. Je najbolj »divja« in odmaknjena od
dolin na mojem območju, v njej ni naselbine, le zapuščen grad. Tako kot v Brezovici tudi tukaj
najdemo obsežno uravnavo, ki meri slabih 40 hektarjev. Po dolžini meri 1,2 kilometra, široka
je od 300 do 450 metrov. Potok, ki je oblikoval Odolino se imenuje Brsnica, nekaj sto metrov
nad začetkom doline se združi z Marovico, ki priteka s severa. Porečje Brsnice je skoraj enako
veliko kot porečje Ločice v Brezovici. Meri 4,6 kvadratnih kilometrov in je le malenkost
manjše. Najvišjo točko si porečje deli s porečjem Ločice na 810 metrih nadmorske višine,
najnižja pa je na 460 metrih v sufozijski vrtači pod južnim obodom. Uravnava se deli na dva
dela, manjši zahodni del, kjer je vrezan potok se nahaja na nadmorski višini od 480 do 495
metrov, večji vzhodni pa na višini od 485 do 505 metrov.
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Karta 7: Geomorfološka karta slepe doline Odolina

Zgradba Odoline je zelo podobna zgradbi Brezovice. Vključuje zgornji del na flišu, uravnavo
in obod. V zgornjem delu se kopičijo naplavine iz brkinskih grap, dolina se začne odpirati,
Brsnica najprej teče po nekaj deset metrov široki uravnavi pred vstopom v glavni del doline.
Ko se ji z leve in desne pridružita erozijska jarka s periodičnimi vodami se začne uravnava. Ta
se kot že rečeno deli na dva dela. Zahodni del je manjši in nižji, gre pa za v naplavine vrezano
teraso potoka Brsnica. Po njenem vzhodnem robu poteka ježa, ki loči dva dela uravnave, ježa
je tudi na jugozahodu. Ta del ni toliko uravnan, temveč visi proti potoku. Na vzhodu je višja
uravnava, ki se vleče tudi pod južnim in jugozahodnim obodom. Ta del je zelo uravnan z izjemo
območja na jugu, kjer se v zaledju ponora Brsnice pojavlja niz sufozijskih vrtač. Tik za
ponorom sta dve veliki sufozijski vrtači s strmimi pobočji, na njunem dnu izdanjajo apnenčasti
bloki. To kaže na ponikve pod njimi, saj bi se drugače vrtači zapolnili z naplavino. Voda teče
pod njima in ju spodjeda ter odnaša material. V njuni bližini je več manjših sufozijskih vrtač,
od tega cel niz pod južnim obodom, kar nakazuje, da se pod njimi pretaka oz. se je pretakala
voda, ki jih spodjeda ali pa so morda celo zasute ponikve. Naplavina, ki prekriva dno je flišnega
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izvora kvartarne starosti, sestoji iz prodnikov, peskov, konglomeratov, breč in ostalega
materiala. Tako kot v Brezovici tudi tukaj dolino s treh strani obdajajo strma apnenčasta
pobočja, lokalno pa se pojavlja dolomit na kar kažejo erozijski jarki na vzhodnem obodu.
Pobočja so tudi tukaj najbolj strma na jugu, podvržena so pobočnim procesom.
Potok Brsnica se obnaša nekoliko drugače kot Ločica v Brezovici. V času suše lahko tudi ta
presahne, ob nizkih vodah večino vode izgubi v naplavine že pred ponorom. Ob višjih vodah
pa potok teče do ponora na jugu doline, kjer strmo pada v ponorno jamo. Čeprav v literaturi
največkrat zasledimo, da so v Odolini ponikve bi jaz mesto vtekanja v kras tukaj imenoval
ponor, saj gre za dokaj veliko prosto dostopno vodoravno odprtino v skali, ki ni zasuta z
naplavinami. Je pa res, da voda že takoj na začetku vteka bolj ali manj vertikalno, kar ni
značilno za ponore (Stepišnik, 2011). Drugih ponorov oz. ponikev razen tega ni, tudi ob visokih
vodah se potok ne pretoči drugam, saj do ponora teče po nekaj metrov globokem kanjonu.
Najprej se je vrezal v naplavino, dokler ni prišel do apnenca, nakar se je vrezal še v tega in
oblikoval 200 metrov dolg kanjon skozi skalo. Na koncu kanjona je ponor.
Odolina je enakega nastanka kot Brezovica, ima približno enako veliko hidrološko zaledje,
nastala je v istih tektonskih in hidroloških razmerah. Brsnica je dovajala material z Brkinov in
postopno vrezovala ter oblikovala dolino. Odolina je prav tako visoko nad piezometrom, kar
dokazuje ponorna jama, ki je globoka 117 metrov, konča pa se s sifonom, ki še vedno ni na
nivoju piezometra (Kataster jam, 2018).
Slika 7: Dno Odoline z južnim obodom

Avtor: Jaka Grk, 2018
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Slika 8: Ponor Brsnice v Odolini

Avtor: Jaka Grk, 2018

5.3.3. Hotična
Tretja v nizu slepih dolin na mojem območju je Hotična. Ta je še zadnja, ki ima dokaj tipično
podobo slepe doline, čeprav se že precej razlikuje od Brezovice in Odoline. Nima tipične
uravnave, temveč je dno precej razbrazdano in vegasto, tipičen obod pa je le na vzhodni in
južni strani. Stepišnik (2010) Hotično že imenuje ponorni zatrep. Na zahodni strani se iz
uravnave vleče položno pretežno dolomitno pobočje, ponekod prekrito z naplavino dokler na
jugozahodu ne preide v kraški ravnik na severu pa v fliš. Dno doline je veliko približno 24
hektarjev, je pa težko določiti do kod sega saj proti zahodu enakomerno prehaja v pobočje.
Dolga je slab kilometer po najdaljši črti, nekaj manj pa meri dolžina od začetka uravnave pri
zahodnem potoku. Dolino sta oblikovala dva potoka - Hotiški potok, ki priteka s severovzhoda
in Mali potok, ki izvira severno nad vasjo Hotična. Hotiški potok je večji in ima bolj stalen
tok, Mali potok teče le ob visokih vodah, zato je imel verjetno večjo vlogo pri nastanku doline
Hotiški potok. Skupaj imata 1,4 kvadratnega kilometra veliko porečje, ki predstavlja
hidrološko zaledje doline. Je precej manjše kot pri prejšnjih dveh dolinah, zato sta potoka
manjša in nista imeli moči, da bi oblikovala veje in bolj uravnano dno. Najvišja točka porečja
je na višini 740 metrov na severu, najnižja pa 540 metrov v ponikvah. Večina uravnave leži na
nadmorski višini 555 do 565 metrov.
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Karta 8: Geomorfološka karta slepe doline Hotična

V zgradbi se Hotična nekoliko razlikuje od Brezovice in Odoline. Zgornji del v flišu je še vedno
prisoten, je pa tukaj posebnost, da vode s fliša pritekajo iz dveh glavnih grap, zahodne in
vzhodne. Obe grapi se dokaj hitro razširita, pod osrednjim slemenom vzhodno od vasi se njuni
uravnavi združita. Uravnava je tukaj precej razbrazdana. V severovzhodnem začetnem delu je
še dokaj uravnana, to je do sotočja Malega potoka in Hotiškega potoka. Ko se združita se struga
močneje vreže v naplavine. Potok je oblikoval nižjo teraso, ki se vleče proti jugu do ponikev.
Levo in desno od struge, nekaj metrov stran so ježe teras, ki predstavljajo prehod z višjega dela
uravnave na nižjega ob potoku. Na jugozahodu uravnave je večja, nekaj metrov globoka vrtača
z ravnim dnom, verjetno antropogeno nasutim, zraven nje pa še ena manjša. Predvidevam, da
sta sufozijskega nastanka, saj ležita v naplavini, v višini njunega dna pa bi lahko nekoč tekle
vode, ki niso prišle do ponikev. Na zahodni strani uravnava prehaja v pobočje, ki je proti
severozahodu položnejše, proti severovzhodu pa strmejše. Tam najdemo globok erozijski jarek
na dolomitni podlagi. Od njegovega spodnjega dela do dna uravnave se vleče pobočje v
aluvialnem materialu, ki izgleda kot vršaj, vendar nimam razlage, kako je nastalo, saj je zaledje
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danes apnenčasto. Dno slepe doline je prekrito s kvartarnimi flišnimi naplavinami podobne
sestave kot v Brezovici in Odolini. Obod je prisoten le na vzhodu in jugu, je dokaj nizek in ni
zelo strm. Najnižji prehod v njem je na jugu kjer poteka cesta.
Potoka, ki pritekata v slepo dolino sta kot rečeno dva. Mali potok je večino leta suh, teče le ob
viških padavin, sicer pa tudi večji potok potrebuje nekoliko večjo količino padavin, da priteče
do glavne uravnave. Potoka se združita v zgornjem delu uravnave, združen potok nato teče po
vrezani terasi v loku do ponikev. Prve ponikve so slabih sto metrov pred zadnjimi. Gre za
kotanjo v strugi, zasuto z naplavinami v katere izginja voda. Do zadnjih ponikev pod skalnim
obodom doline potok v normalnih razmerah ne pride. Nimam podatkov, možno pa je, da voda
ob ekstremih napolni ponorno kotanjo in se prelije po suhi strugi do zadnjih ponikev. Tam je
ponorna jama, ki se nadaljuje proti jugovzhodu.
Hotična ima manjše hidrološko zaledje kot prvi dve slepi dolini. Potoka ob dvigovanju Brkinov
nista imela toliko erozivne moči, da bi se vrezala globje in nista nasula toliko materiala. Zaradi
manj naplavin in manj vode je bilo tudi raztapljanje apnenca šibkejše in dolina se ni močneje
poglabljala in niso nastali tipični strmi obodi. Zahodni del je pobočja v naplavinah je podvržen
zakrasevanju, saj naplavino odnaša, povsod okoli pa je prisoten apnenec. Nasipavanje naplavin
s strani potokov je šibko in omejeno predvsem na zgornji del.
Slika 9: Južni del slepe doline Hotična

Avtor: Jaka Grk, 2018
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5.3.4. Slivarske ponikve

Karta 9: Geomorfološka karta slepe doline Slivarske ponikve

Predzadnja slepa dolina so Slivarske ponikve. Po Stepišniku (2011) niso prava slepa dolina,
temveč ponorni zatrep. To je oblika kontaktnega krasa pri kateri se ni razvila tipična slepa
dolina z uravnavo in obodom, temveč ponikalnica ponika v znižanem površju. Je pa na površju
zaznati oblike, ki pričajo, da je tukaj morda nekoč bila prava slepa dolina. Opaziti je nekaj kar
bi lahko bila nekdanja uravnava, sedaj pretežno apnenčasta in razbrazdana z vrtačami ter
nekdanji obod. Ob strugi potoka na severu je današnje uravnano dno doline. Veliko je 1,5
hektarja. Moje ocenjeno območje nekdanjega dna slepe doline meri 21 hektarjev, skupaj z
današnjo uravnavo, je pa to le ocena. Dno je bilo dolgo okoli 630 metrov, na najširšem delu
široko 280 metrov. Današnja uravnava ob potoku je dolga 300 metrov, široka pa le nekaj
metrov do nekaj deset metrov. Dolino je oblikoval Slivarski potok, ki ima porečje veliko okoli
enega kvadratnega kilometra. Večinoma gre za eno samo grapo, ki se ji z leve in desne pridruži
več erozijskih jarkov. Hidrološko zaledje je torej majhno in nerazvejano. Najvišja točka porečja
je na nadmorski višini 745 metrov na severovzhodu, najnižja pa na 538 metrih pri ponoru
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Slivarskega potoka. Današnja uravnava je na povprečni višini okoli 540 metrov, nekdanja pa
sega od 545 v vrtačah do 565 na vmesnih vzpetinah.
Zgradba Slivarskih ponikev je zelo posebna. Ob stiku z apnencem se grapa po kateri teče potok
postopoma razširi in odpre se uravnava. Najnižje leži uravnava ob potoku, ki je danes aktivno
dno doline, na katerem poteka odlaganje materiala. Razteza se od flišnega dela do ponora in je
večinoma ravna, z vzhoda se strugi pridruži majhen erozijski jarek po katerem ob zelo visokih
vodah priteka voda. Uravnavo obdaja ježa terase, ki jo loči od naslednjega nivoja uravnave, ki
se nahaja južno od nje. Ta nivo je nekoliko večji in nekoliko višji. Gre že za reliktno uravnavo,
saj potok materiala nanjo ne nasipa več. Po južni strani jo obkroža še ena ježa terase, ki jo loči
od zadnjega dela doline na jugu. To je staro reliktno dno slepe doline. Uravnave ni več,
naplavine je večinoma odneslo. Na površju prevladuje apnenec, ki pa je še vedno ponekod
prekrit z naplavinami. V dnu so številne vrtače. Se pravi lahko ločimo tri nivoje dna slepe
doline: današnjo aktivno uravnavo, ki je prekrita s flišno naplavino (prodniki, pesek,
konglomerat, breča…), drugi nivo, ki je starejša uravnava prav tako prekrita z naplavino in
največji in najvišji zadnji nivo, kjer prevladuje apnenec. Zadnji del obkroža apnenčasti obod,
ki je bil nekoč obod slepe doline. Ima že dokaj uravnotežena pobočja, na zahodu pa se konča
pod strmim pobočjem grebena, ki deli Slivarske ponikve od Hotične.
Slivarski potok, ki je oblikoval dolino je zelo majhen, njegova struga ni globoko vrezana, prav
tako ne prenaša veliko materiala. Ima nerazvejano porečje, priteka po ravni strmi grapi, ki zbira
vodo z erozijskih jarkov na poti. Večino leta je suh, ponor doseže le ob zelo visokih vodah.
Sedimentacija je zato majhna, potok šibko erodira bregove in širi uravnavo. Ponika v
vodoravno skalno odprtino, ki ni zasuta z naplavinami, zato bi jaz to mesto imenoval ponor,
čeprav je območje znano kot ponikve, kar nakazuje tudi ime doline. Na mestu vtoka je dostopna
ponorna jama.
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Slika 10: Pogled na vrtačasto dno Slivarskih ponikev z juga

Avtor: Jaka Grk, 2018

Današnje aktivno dno slepe doline je torej ponorni zatrep. Predvidevam, da je bila nekoč dolina
večja in bila prava slepa dolina z uravnavo in skalnatim obodom. Hidrološko zaledje ima
majhno in nerazvejano, voda je zato pritekala v dolino preveč neredno, v premajhnih količinah
in ni prenašala dovolj materiala, da bi se razvila večja slepa dolina. Možne so tudi spremembe
porečja, kot pri Podseču pri Slopah, kar bi povzročilo, da je manj vode steklo proti Slivarskim
ponikvam. Odlaganje materiala se je skoraj prekinilo, naplavine je erodiralo, na jugu se je ven
pokazala apnenčasta osnova. Vseskozi so delovali pobočni procesi.
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Slika 11: Ponor Slivarskega potoka

Avtor: Jaka Grk, 2018

5.3.5. Velike Loče
Velike Loče so zadnja v nizu slepih dolin na mojem izbranem območju. Že na prvi pogled
dolina deluje nekoliko posebno. Ima obliko podkve z razširjenim spodnjim delom. Razlog za
to sta dva potoka, ki pritekata vsak s svoje strani in sta enakovredno sodelovala pri oblikovanju
slepe doline. Dolina je tako večinoma v flišu in se ne zajeda globoko v kras. Apnenčasta
pobočja jo obdajajo le na južni in jugovzhodni strani. Zaradi take zgradbe in oblike Velike
Loče lahko imenujemo ponorni zatrep, čeprav je prisotna dokaj obširna naplavna uravnava in
obod na jugu. Površina uravnave meri slabih 25 hektarjev, dolžine in širine je težko določiti
zaradi specifične oblike doline. Uravnava se začne zelo globoko na flišu v dveh krakih na
severozahodu in severovzhodu. Od začetka vzhodnega kraka do ponorov je dobrega 1,1
kilometra zračne linije. Kraka uravnave ob potokih sta široka od nekaj metrov do največ 80
metrov, pod osrednjim grebenom združeno tvorita glavno uravnavo. Ta je široka od 100 do
300 metrov. Hidrološko zaledje slepe doline meri 2,6 kvadratnih kilometrov in je glede na
dolino zelo široko. Poleg dveh glavnih potokov Močivnika na zahodu in neimenovanega na
vzhodu z vzhoda pritekata še dva periodična potoka, ki povečata hidrološko zaledje. Največje
porečje ima neimenovani potok na vzhodu, ima po Močivnik bolj razvejano porečje z več
večjimi erozijskimi jarki. Najvišja točka hidrološkega zaledja je na nadmorski višini 745
metrov nad grapami, ki se stekajo v Močivnik, najnižja točka doline pa na 527 metrov v
sufozijski vrtači na jugu.
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Karta 10: Geomorfološka karta slepe doline Velike Loče

Nadpovprečno velik del doline leži v flišu. Osrednji flišni greben se zajeda v dno doline, tako
da ima dolina stik z apnencem le na približno polovici svojega obsega. Na flišni strani je
prisotna akumulacija materiala, ki ga prinašajo potoki in polzenje po pobočju zaradi pobočnih
procesov. Zaradi tega je uravnava proti severu konkavna, vse bolj prehaja v strma pobočja fliša
in visi proti jugu saj se na njenem robu akumulira material. Ravna je le v nekaj deset metrov
širokem pasu ob strugah potokov. Vzhodni potok je na svoji poti bolj razširil dolino ob pomoči
svojih pritokov s spodnjega dela doline. Na jugu se ob potoku vleče ježa terase, ki loči današnjo
teraso po kateri teče potok od nekdanje, ki je ležala nekaj metrov višje. To je danes dvignjen
del na pod južnim obodom. V tej nekdanji terasi se pod južnim obodom pojavlja niz sufozijskih
vrtač. Predvidevam, da so začele nastajati, ko si je potok vrezal novo teraso in je voda začela
prodirati pod naplavino stare terase in jo spodjedala. Naplavina je tako kot v drugih slepih
dolinah flišnega izvora odložena v kvartarju in ima podobno zgradbo. Na jugozahodu v dolino
vstopa še en erozijski jarek s krasa, v katerem sta apnenec in dolomit zelo pretrta, tako da po
njem občasno priteka voda. Tipičen strm apnenčast obod se pojavlja le na jugu, pod njim so
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ponori in sufozijske vrtače. Na zahodu in vzhodu prehaja v fliš, ki se tukaj spušča globoko na
apnenec.
Močivnik in vzhodni potok, tako kot tudi njuni pritoki nista stalna vodotoka. Do ponikev
pritečeta le ob visokih vodah, pred njimi izgubljata vodo v naplavine, večino leta sta suha. Oba
potoka sta umetno regulirana in po dnu tečeta po izravnani umetni strugi oz. več strugah. Tik
pod vasjo je izvir, ki postane aktiven le ob zelo visokih vodah in teče v vzhodni potok. Nekaj
deset metrov pred prvimi ponikvami se potoka združita in skupaj ponikata v odprtino v skali
pod južnim obodom, ki je zasuta z naplavinami. Ob ekstremno visokih vodah se je ponorna
kotanja napolnila in voda se je prelila v drugo kotanjo na vzhodu kjer so še ene ponikve. Če se
to še vedno dogaja ne morem potrditi, ker je možno le ob ekstremno visokih vodah, poleg tega
je tja že z uravnave speljan tudi umeten jarek, da bi preprečil preveliko zastajanje vode in
materiala v prvih ponikvah. Ni izključeno, da se je potok nekoč prelival še naprej proti vzhodu
v sufozijske vrtače.
Slika 12: Slepa dolina Velike Loče s severozahoda

Avtor: Jaka Grk, 2018

Vzrok za specifično obliko doline Velike Loče je sočasno delovanje dveh bolj ali manj
enakovrednih potokov. Vsak je oblikoval dolino s svoje s strani, dokler se nista združili. Zakaj
se ni oblikovala tipična dolina, ki bi se zajedala globoko v kras lahko razložimo s tem, da
potoka vsak zase nista imeli dovolj moči, da bi poglobila in razširili ponorni zatrep, ki je tako
nastal. Tečeta le periodično in nista zmožna prenašati dovolj materiala. Vzrok za to je v
njihovih porečjih, ki sta vsak zase majhna in nerazvejana. V njih se ne zbira dovolj vode, da bi
37

zagotovila stalen dotok vode in materiala v dolino, kar bi jo poglabljalo in širilo. Če bi bila
potoka združena že pred dolino in imela skupno porečje bi bila slika verjetno drugačna,
koncentriran dotok vode in materiala bi najverjetneje oblikoval bolj tipično slepo dolino.
Slika 13: Zahodne ponikve v kotanji

Avtor: Jaka Grk, 2018

5.4. Jame

Na izbranem območju je velika gostota jam. V mejah območja, ki sem ga določil je 180
različnih jam in brezen. To pomeni 3,1 jame na kvadratni kilometer. Gostota je velika, kar pa
ne preseneča saj je območje razen slepih dolin in njihovih zaledij v celoti kraško. Gre za velik
kraški ravnik zgrajen večinoma iz masivnih krednih in terciarnih apnencev. Svoje so k
formiranju jamskih sistemov dodale ponikalnice, ki so na svojstven način oblikovale jamske
rove in poskrbele za nastanek tipičnih jam kontaktnega krasa. Na območju lahko opazimo tri
glavne zgostitve jamskih oblik. Prvo je na zahodu med Kozino in Rodikom, drugo se vleče na
jugu pred začetkom vzpetega sveta Slavniškega pogorja, zadnje pa je v zaledju slepih dolin,
južno od njih (Kataster jam, 2018).
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Karta 11: Karta jamskih objektov na območju

Na površju kraškega ravnika Matarskega podolja ni nikjer tekoče vode. Nivo piezometra je
nizko pod površjem in se ni nikoli ne dvigne v njegovo bližino. Pod površjem je torej globoka
vadozna cona kraškega pretakanja in zato tudi vse raziskane jame na območju ležijo v vadozni
coni z izjemo dveh in sicer Dimnice in Jazbina v Rovnjah. To sta jami s stalnim vodnim tokom
in torej segata v epifreatično cono globoko pod površjem. Seveda pa niso vse jame vadoznega
nastanka, veliko jih je nastalo v drugačnih hidroloških razmerah od današnjih. Te jame danes
ne nastajajo več, obstoječe pa se z zniževanjem površja postopoma preoblikujejo. Na območju
je več vrst jamskih objektov. Prevladujejo brezna, ki jih je na območju 85, kar je skoraj
polovica vseh jam. Brezna so tudi edine jame, ki so pretežno vadoznega nastanka (Stepišnik,
2011). Breznom sledijo jame z breznom in etažami, ki jih je 55. To so večinoma poševne ali
vodoravne jame, ponavadi v več etažah, ki imajo poševni ali vodoravni vhod na dnu brezna.
Sledijo jim spodmoli z 18 objekti. To so deli jamskih dvoran z vodoravnim vhodom, ki nimajo
dostopnih rovov, ki bi se nadaljevali v notranjost. 14 jam je vodoravnih, z dostopnim vhodom,
ki se vodoravno nadaljuje v podzemlje. V dneh slepih dolin se pojavljajo ponorne jame. Teh je
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6, predstavljajo pa mesta vtoka ponikalnic v kras. Na območju sta 2 jami s stalnim tokom, ki
segata do epifreatične cone in sta pod vplivom preoblikovanja s strani podzemnih tokov.
Brezna so nastala v vadozni coni zaradi navpičnega prenikanja padavinske vode. Le ta odteka
v podzemlje po različnih kanalih, ki se globje združujejo. Ko se koncentrirani curki pojavijo
na takem kraju kjer prosto padajo navzdol, začne nastajati vertikalni jašek. Zaradi udarjanja
vode ob dno se širi navzdol, saj je dinamika raztapljanja zaradi hitre izmenjave ionov pospešena
(Stepišnik, 2011). Brezna se lahko poglabljajo do gladine podzemne vode, tako globoko v
Matarskem podolju nobeno ne sega oz. tega ni mogoče potrditi zaradi sifonov v nekaterih
breznih pod katerimi ni mogoče raziskovanje (Kataster jam, 2018). Velikokrat se na dnu jaška
pojavijo jezera padavinske vode, kar močno zmanjša dinamiko raztapljanja. Voda iz jezera
bočno odteka in ob isti ali drugi razpoki oblikuje drugo brezno. Takih stopnjastih brezen je na
mojem območju 31, so pa v katastru v to vključena tudi poševna brezna in ni mogoče točno
določiti katera so katera razen s terenskimi metodami za kar pa so potrebne izkušnje in oprema.
Brezna se pojavljajo po celem izbranem območju, največja zgostitev pa je na jugu,
jugovzhodno od vasi Skadanščina pred Slavniškim pogorjem, kjer je površje najvišje in najbolj
oddaljeno od ponorov ponikalnic. Vhode v brezna predstavljajo odprtine v skali, ki se
vertikalno spuščajo v podzemlje, ponekod so delno zasute. So zelo različnih dimenzij, globoka
so od nekaj metrov do približno sto metrov, razen Dimnic in Jazbine v Rovnjah, ki sta drugega
tipa.
Slika 14: Vhodno brezno v Veliko Kozinsko jamo

Avtor: Jaka Grk, 2018
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Naslednja skupina jam so jame z breznom in etažami. Te so druge najpogostejše, gre pa za
vodoravne ali poševne jame, ki imajo vhode na dneh različno globokih brezen. Takega tipa sta
jami Dimnice in Jazbina v Rovnjah, vendar sodita v drugo skupino zaradi aktivnih vodnih
rovov, ki ju sestavljajo. Tipičen predstavnik te skupine pa je jama Brinšca pri Brezovici. Vhod
vanjo je na dnu 60 metrov globokega navpičnega brezna in ima v bistvu dva vhoda, ki vodita
vsak v svoj rov. Oba se razširita v vodoravni dvorani, ki sta močno zasigani in vsebujeta
številne kapniške oblike. Skupno je jama globoka 100 metrov in dolga 160 metrov. Vodoravni
rovi nakazujejo na vode, ki so nekoč tekle po jami in jo oblikovale. Ker je jama neposredno v
zaledju slepe doline Brezovica sklepam, da je bila v oblikovanju jame udeležena ponorna voda
iz Brezovice. Danes po jami voda več ne teče, po debeli sigi in kapnikih pa je sklepati, da tega
že dolgo ne počne več. Podobni sta jami Dimnice in Jazbina v Rovnjah s tem, da se spustita
globlje. Dimnice so 6020 metri dolžine sedma najdaljša jama v Sloveniji, spustijo se do globine
134 metrov. Najnižja etaža leži v epifreatični coni in je obdobno zalita z vodo. Jama je
paragenetskega nastanka, oblikovale so jo vode, ki so v slepih dolinah vtekale v kras. Dokaz
za to je alogeni material v jamskih rovih, dolge velike jamske dvorane z obokanimi stropi in
obhodni rovi. Številne kapniške oblike kažejo na to, da višjih etaž voda ne doseže več (Kataster
jam, 2018). Po drugi strani je Jazbina v Rovnjah večinoma freatičnega nastanka, samo vhodne
rove so izoblikovale ponorne vode. Dokaz za to so izraziti okrogli tlačni profili rovov, ki se
brez logike dvigajo, spuščajo in združujejo. Spodnje dele jame še danes občasno zaliva voda.
Nekoliko južneje od jame je velika udornica, ki morda še vedno nastaja s spodjedanjem vode
iz Jazbine v Rovnjah. Jama se nahaja približno na isti višini kot vodoravni rovi ponornih jam
brkinskih ponikalnic, zato je možno da se nekatere izmed njih pretakajo vanjo (Morel, 1988).
Slika 15: Vhod v Brinšco na dnu globokega brezna

Avtor: Jaka Grk, 2018
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Vodoravne jame so tiste, ki imajo dostopen vhod nekje na površju in se vodoravno nadaljujejo
naprej, brez etaž, brezen in jaškov. Tak primer je jama v Rodiški pečini. V katastru jam je
objekt označen kot spodmol, vendar to ni v celoti res. Spodmol je le na začetku, za njim je
skozi kratko poševno ožino vhod v vodoravno jamo. Na koncu ožine je manjša dvorana, s tremi
rovi, dva sta kmalu po začetku zasuta z ilovnatim in podornim materialom. Po tretjem se pride
v večjo dvorano, ki je močno zasigana, s številnimi kapniškimi oblikami. Strop je zelo visok,
na njem opazimo številne korozijske žepe. Na tleh je veliko ilovnatega materiala in podornih
blokov, kar pomeni da je to podorna dvorana. Zaradi lege na dnu globoke udornice, ki jo je
voda, ki je tekla po jami očitno spodjedala, vodoravne oblike in alogenega materiala v njej
sklepam, da je jama paragenetskega nastanka. Po njej je najbrž tekla ponorna voda iz slepih
dolin ali morda vršajev pri Rodiku in Slopah. Jama je 32 metrov globoka in 70 metrov dolga
(Kataster jam, 2018).
Slika 16: Kapniške oblike v Rodiški pečini

Avtor: Jaka Grk, 2018

Zadnja skupina jam so ponorne jame. Na območju jih je 6, najdemo pa jih v slepih dolinah kjer
ponikajo brkinske ponikalnice. To so aktivne ponorne jame, ni izključeno, da so bile tudi
kakšne druge jame na območju nekoč ponorne jame. Največja ponorna jama so Hotiške
ponikve. Raztezajo se na dolžini 2644 metrov, globoke pa so 180 metrov. Dokazano je, da se
združijo s Slivarskimi ponikvami, ki so dolge 847 metrov, kar tvori največji raziskani jamski
sistem na območju. Druga največja je Kamenšca v Brezovici, ki pa ni ponor Ločice, temveč
majhnega potoka, ki občasno priteka z vzhoda. Dolga je 1023 metrov in globoka 147 metrov.
Ponorna jama v Odolini je dolga 331 metrov in globoka 117 metrov, najmanjši pa sta ponorni
jami v Velikih Ločah, ki sta dolgi 41 oz. 20 metrov, globoki pa le 10 metrov (Kataster jam,
2018)
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Vse ponorne jame so tipične paragenetske jame. So pretežno vodoravne, erozijsko razširjene z
obokanimi stropi, na dnu so prisotne naplavine flišnega izvora, ki so jih prinašale alogene vode.
Ponorne jame so oblikovale alogene vode ponikalnic s kombinacijo pospešene korozije zaradi
koncentriranosti in nenasičenosti s karbonati, erozije z materialom in odlaganja naplavin. Je pa
oblikovanje paragenetskih rovov vezano na preoblikovanje obstoječih freatičnih rovov, saj
voda z mehanskim tovorom ne more razpoklinskih vodonosnikov preoblikovati v kraške
(Stepišnik, 2011). Ponorne jame v Matarskem podolju se začnejo z strmimi jaški po katerih
pada voda in šele pozneje postanejo vodoravne. Vzrok za to je padec višine piezometra zaradi
katerega so ponikalnice iskale najhitrejšo pot navzdol, da bi čim hitreje prišle do epifreatične
cone, kar je pogojeno z gravitacijo. Tipična ponorna jama se nahaja v Odolini. Nekaj metrov
široka odprtina v skali se nadaljuje v 28 metrov globoko ponorno brezno po katerem pada voda.
Stene brezna so na gosto pokrite s fasetami. Na koncu brezna je 35 metrov dolga dvorana, ki
visi proti jugovzhodu. V njej so prisotne draslje, na dnu pa podorni bloki s stropa. Glavni rov
se nato nadaljuje v novo dvorano, v kateri so prav tako podorni bloki, ki jih odnaša ponorna
voda. Na koncu dvorane se odpre novo brezno, se po nekaj metrih zaključi in nadaljuje kot
vodoravni jamski rov. Ta rov se kmalu razširi v novo dvorano, na koncu katere je kratek nizek
rov, ki vodi do končnega sifona. V vseh rovih so flišne naplavine, siga je redka in se pojavlja
večinoma v neaktivnih stranskih rovih (Kataster jam, 2018). Vse ponorne jame v Matarskem
podolju so podobne morfologije in nastanka.
Slika 17: Načrt ponorne jame v Odolini

Avtor: Jaka Grk, 2018, Vir: Kataster jam, 2018

Na izbranem območju torej prevladujejo brezna, kar je odraz lege v vadozni coni visoko nad
piezometrom. Tudi veliko jam, ki se nadaljuje vodoravno ima vhode na dnu brezen. Večina
večjih vodoravnih jam je v več etažah in je paragenetskega nastanka. Parageneza je tipičen
način oblikovanja jam na kontaktnem krasu. Po celotnem kraškem območju severozahodnega
Matarskega podolja so se nekoč pretakale ponorne vode iz slepih dolin, mnoge današnje jame
in jamski objekti so rezultat delovanja te vode skupaj z naplavinami, ki jih je nosila s seboj.
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6. Sklep

Severozahodni del Matarskega podolja je nedvomno tipičen primer kontaktnega krasa, kar
potrjujejo številne geomorfološke oblike, ki so se na njem razvile kot rezultat vzajemnega
delovanja kraškega in fluvialnega geomorfnega sistema. Vode, ki se zbirajo z brkinskega
eocenskega flišnega hribovja ob prihodu na kras Matarskega podolja poniknejo, ob tem pa
oblikujejo posebne geomorfološke oblike kot so: slepe doline, ponorni zatrepi, vršaji na
kontaktu, udornice in jame kontaktnega krasa.
Najznačilnejše oblike kontaktnega krasa v Matarskem podolju so slepe doline. Na izbranem
območju jih je 5, se pa pojavljajo ideje o klasificiranju vzhodnih treh kot ponornih zatrepov.
Največja je Brezovica, skupaj z Odolino sta najbolj tipični slepi dolini na območju. Sestavlja
ju flišno zaledje, uravnano dno prekrito z aluvialnimi nanosi in apnenčasti obod, ki obkroža
dno. Ostale tri slepe doline niso tako tipičnih oblik, nimajo velikih uravnav in popolnih obodov.
V Slivarskih ponikvah in v Hotični najdemo oblike, ki kažejo na nekdanje fosilno dno doline
in namigujejo na to, da so bile nekoč slepe doline večje, kasneje pa so se vrezovale nove.
Primeri kažejo na to, da sta oblika in velikost slepih dolin odvisni od velikosti in značilnosti
vodozbirnega zaledja s katerega voda priteka na kras. Več vode pride v določeno dolino in bolj
stalen je vodotok, več materiala lahko prenaša in bolj se lahko slepa dolina poglobi ter uravna.
Kjer je bilo vodozbirno zaledje majhno, potoki le občasni, ob tem pa so nasipavali veliko
materiala, so ga odložili v obliki vršaja, ki je prekril kraško površje, slepe doline pa se niso
oblikovale. Tri od štirih vršajev so danes večinoma reliktni, zakraseli, naplavina je prisotna le
v zgornjem delu. Na enem občasno še poteka sedimentacija (Stepišnik in sod., 2007).
V zaledju slepih dolin in vršajev so se razvile številne udornice. To je bilo mogoče zaradi
ponorne voda, ki je spodjedala jamske rove in odnašala material. Zaradi koncentriranosti
alogenih vod so na kontaktnem krasu najboljši pogoji za nastanek udornic. Ta ponorna voda je
prispevala tudi k oblikovanju številnih jam, ki se na območju pojavljajo zelo na gosto.
Prevladujejo sicer brezna, od vodoravnih jam pa so najštevilnejše paragenetske jame. To je
značilno za jame kontaktnega krasa, ki so jih oblikovale alogene vode s svojimi
karakteristikami. Brezna in vhodna brezna v vodoravne jame so dokaz, da je območje že dolgo
v vadozni kraškega prenikanja in da je piezometer globoko pod površjem. Ponorne vode po
vtoku v kras nadaljujejo svojo pot v nižje nadmorske višine. Ni znano kje vse spet pojavijo,
dokazano pa je, da jih večina konča v porečju reke Rižane, nekaj pa tudi v porečju reke Mirne
na Hrvaškem (Krivic, Bricelj, Zupan, 1989).
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7. Summary

The northwestern part of Matarsko podolje is undoubtedly a typical example of contact karst,
which can be confirmed by observation of several geomorphological features that have
developed as a result of interaction between the karst and the fluvial geomorphic system.
Accumulated water from the eocene flysch hills of Brkini sink at the contact point with the
karst terrain of Matarsko podolje. During this process special geomorphological features
develop, such as: blind valleys, ponor steep-heads, alluvial fans, collapse dolines and caves of
the contact karst.
The most iconic features of the contact karst of northwestern Matarsko podolje are blind
valleys. There are five of them in the area of research, although different categorizations that
classify three of them as ponor steep-heads exist. The largest among them is Brezovica.
Together with Odolina they represent the most typical blind valleys in the area. They are
composed of a flysch hinterland, a flattened alluvial bottom and a limestone rim surrounding
the bottom. The other three blind valleys are not so typical for they do not have large flat areas
and perfect rims. There are traces of a former flat bottom in the blind valleys of Slivarske
ponikve and Hotična, which indicate that these blind valleys were once possibly much larger
than they are today and that their current size is the result of constant water cutting (errosion).
The examples given indicate that size and shape of the blind valley is determined by the size
and other characteristics of the drainage basin of the valley. The more water drains into the
valley and the more permanent the stream is the more material can be brought into the valley,
which can then become deeper and flatter. Alluvial fans developed in areas where the drainage
basin was small and where streams appeared occasionally albeit bringing a lot of material.
Three of the four fans in the area of research are now relict and karst has developed in the lower
area, although there is still alluvial material in the upper area. Occasional sedimentation is still
happening in one of the alluvial fans. (Stepišnik and co., 2007).
In the front area of the blind valleys and alluvial fans numerous collapse dollines have
developed. This was made possible largely because of the water from the ponors, which had
undermined cave tunnels and carried away the material. Beacause of the concentration of
allogenic waters the best conditions for the formation of collapse dolines are in the contact
karst. These same allogenic waters also had a large impact on the formation of numerous caves
in the area of research. The most common in the area are chasm caves while among horizontal
caves the most common are paragenetic caves. This is very typical for caves of the contact
karst which, have been predominantly formed by allogenic waters. Chasms and entrance
chasms to the horizontal caves prove that the area has been in the vadose zone for a long time
and that the ground water level is deep beneath the surface. After the inflow of water from the
ponors in the karst, it continues to the lower altitude areas. It is not entirely known where it
reemerges, however it is proven that most of the water ends up in the river Rižana basin as well
as in the river Mirna basin in Croatia. (Krivic, Bricelj, Zupan, 1989).
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