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Izvleček
Geomorfološke značilnosti kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
Namen raziskave je bil morfogenetska interpretacija nastanka in delovanja slepih dolin
Hudournika in Goloberta na območju kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači. Za dosego
namena smo postavili pet ciljev: pregled strokovne literature o kontaktnem krasu in
proučevanem območju, geomorfološka analiza površinskih oblik ter izdelava geomorfološke
karte, analiza podzemnih oblik, morfometrična in morfostrukturna analiza območja ter sinteza
ugotovitev. Strmec Hudournika je v zgornjem toku višji od Golobertovega. Morfostrukturna
analiza je pokazala, da je tektonska struktura pomembno vplivala na potek kanjona Goloberta
in na potek jamskih rovov v Mejamah, ki potekajo vzdolž razpoklinske cone ob prelomih.
Slepi dolini Hudournika in Goloberta sta začeli nastajati ob vrezovanju in poglabljanju toka
Reke v Vremsko dolino. Potoka sta svoji slepi dolini oblikovala v času večje vodnatosti in
pred antropogeno prestavitvijo vodnega toka. Pri procesu nastajanja oblik kontaktnega krasa
je pomembna kamninska podlaga (stik apnenca in fliša), prisotnost alogenih vodnih tokov,
nekarbonatno vodozbirno zaledje, ki je višje od okolice in potek prelomov. Na proučevanem
območju je največ oblik nastalo v foraminifernem apnencu. Glede na število tipičnih oblik
kontaktnega krasa je proučevano območje tipičen primer kontaktnega krasa.
Ključne besede: kras, kontaktni kras, geomorfološka analiza, slepa dolina, ponikalnica,
Matični Kras, Dane pri Divači

Abstract
Geomorphological features of contact karst in the surroundings of Dane pri Divači
The purpose of this study was to define a morphogenetic interpretation of the formation and
functioning of the blind valleys of Hudournik and Golobert in the contact karst area in the
surroundings of Dane pri Divači. In order to achieve this purpose we have set five goals:
review of scientific papers on contact karst and the studied area, geomorphological analysis of
surface forms and preparation of the geomorphological map, analysis of underground forms,
morphometric and morphostructural analysis of the area, and the synthesis of findings.
Hudournik's steepness of waterflow in the upper part of the valley is higher than Golobert's.
Morphostructural analysis has shown that the tectonic structure had a significant influence on
the course of Golobert's canyon and on the course of the cave channels in Mejame which run
along the fractures in the fracture zone. The blind valleys of Hudournik and Golobert started
to form when the river Reka (River) cut itself into its riverbed and deepened into the Vreme
valley. The two creeks have formed their blind valleys during the period of higher water
levels and before the anthropogenic change of the waterflow. In the process of the formation
of the contact karst forms in general, the rock base (contact of limestone and flysch), the
presence of allogenic waterflows, the non-carbonate water collecting hinterland higher than
the surroundings and the course of fractures are important. In the studied area, most of the
forms had formed in foraminiferal limestone. Given the number of typical forms of contact
karst, the studied area is a typical example of contact karst.
Key words: karst, contact karst, geomorphological analysis, blind valley, sinking waterflow,
Classical Karst, Dane pri Divači
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1. UVOD
Kontaktni kras je poseben tip krasa, za katerega so značilne številne specifične površinske in
podzemeljske oblike, ki se razlikujejo od tipičnih kraških oblik. Kontaktni kras najpogosteje
nastane na stiku nekarbonatnih in karbonatnih kamnin, glavni dejavnik za nastanek značilnih
oblik pa je voda, ki priteka z nekraškega na kraško območje ali obratno (Stepišnik, 2011a). Pri
tem so pomembne tako lastnosti vode kot tudi lastnosti kamninske podlage. Kontaktni kras
lahko nastane tudi na stiku različnih karbonatnih kamnin (Mihevc, 1991a; Gostinčar, 2016),
kontaktne oblike pa lahko nastanejo tudi ob drugačnih stikih, na primer ob stiku karbonatov in
sadre ali ob stiku karbonatov in ledenika ter tudi drugih manj običajnih stikih (Gams, 2001).
Pri vseh pa je pomembna prisotnost vode, ki lahko deluje tako korozivno, kot tudi erozivno
(Stepišnik, 2011a). Pri oblikovanju kontaktnega krasa je pomembna tudi tektonika (Mihevc,
1991a).
Glede na to, ali voda na nekem območju izvira ali ponikne, lahko kontaktni kras razdelimo na
izvirni in ponorni kontaktni kras. Pri izvirnem kontaktnem krasu voda izteka iz krasa v obliki
kraških izvirov, ob večjih izvirih (pod strmo steno) pa voda na stiku kraškega in fluvialnega
sistema z bočno in zadenjsko erozijo oblikuje kraško površje (Stepišnik, 2011b) in tvori
zatrepno dolino, ki je najznačilnejša oblika tega tipa kontaktnega krasa (Tičar, 2012, 2015).
Za ponorni tip kontaktnega krasa pa je značilna alogena voda, ki priteka z nekraškega
območja na kras, ena od značilnih oblik tega tipa pa je slepa dolina (Stepišnik, 2011a, 2011b).
Oba tipa sta značilna za stik karbonatnih in nekarbonatnih kamnin (Stepišnik, 2011a). Za
kontaktni kras so značilne tudi jame, nastale s procesom parageneze (Stepišnik, 2011a).
Ponorni tip je pogostejši v Sloveniji (Mihevc, 1991a; Stepišnik, 2011b) in je prisoten tudi na
območju okolice Dan pri Divači, ki je obravnavano v nalogi. Gre za območje porečij potokov
Hudournik in Golobert, ki sta ob svojem toku s flišnih Brkinov na kras ustvarila slepi dolini.
S tematiko kontaktnega krasa so se ukvarjali številni domači in tuji avtorji. S tipi kontaktnega
krasa se je veliko ukvarjal Gams (1992, 1994), za nalogo pa so relevantna predvsem številna
dela, ki obravnavajo območje Divaškega krasa, Škocjanskih jam in Brkinov, o katerem so
veliko pisali številni avtorji (Radinja, 1967; Habič, 1972; Gospodarič, 1972; Gams, 1983;
Mihevc, 1992, 1994). Kontaktni kras med Rodikom, Kačičami in Danami pri Divači, ki je
obravnavano v nalogi, je podrobneje opisal Mihevc (1989, 1991a), a gre predvsem za
morfografsko analizo, manj podrobno pa so opisane morfometrične in morfostrukturne
značilnosti območja.
Namen naloge je proučiti in opisati geomorfološke oblike in geomorfne procese kontaktnega
krasa na območju porečij potokov Hudournik in Golobert ter morfogenetska interpretacija
nastanka in delovanja njunih slepih dolin.
Za namen naloge so določeni naslednji cilji:
- pregled strokovne literature o proučevanem območju in o kontaktnem krasu,
- analiza površinskih oblik kontaktnega krasa in izdelava geomorfološke karte,
- analiza jam na proučevanem območju,
- morfometrična in morfostrukturna analiza,
- sinteza ugotovitev
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2. ZNAČILNOSTI PROUČEVANEGA OBMOČJA
2.1. LEGA IN OMEJITEV OBMOČJA
Karta 1: Območje kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
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Po novi naravnogeografski členitvi Slovenije na 47 pokrajin (Senegačnik, Ogrin, Žiberna,
2013) proučevano območje spada v makroenoto Obsredozemske pokrajine in dve podenoti:
Brkini in Dolina Reke ter Kras s Slavniškim hribovjem. Prvo podenoto sestavljajo flišna
gričevja, hribovja in doline (Brkini, dolina Reke, Košanska dolina), drugo pa kraški ravniki,
podolja in hribovja (Kras, Podgorski kras; Podgrajsko ali Matarsko podolje; Slavniško
hribovje; slovenski del Čičarije). Del proučevanega območja po prvi podenoti spada v
Zahodne Brkine, po drugi pa v Divaški kras.
Proučevano območje leži med Škocjanskim krasom (Radinja, 1967; Gams, 1983) na severu,
Divaškim krasom (Radinja, 1967; Mihevc, 2001) na zahodu, Brkini (Benkovič Krašovec,
2005) na jugu in vzhodu ter Vremsko dolino (Radinja, 1967) na severovzhodu. Meja območja
poteka preko ali blizu kopastih vrhov Preval (na severu), Valerija (na severovzhodu),
Strahnjak, Golobna, Robida in Tabor (na vzhodu), Ajdovščina (na jugovzhodu), preko
severnega roba naselja Rodik (na jugu), preko kopastih vrhov Gabrova stran in Tretji vrh (na
jugozahodu) ter mimo Kačič in Pareda (na zahodu).
2.2. OSNOVNE RELIEFNE ZNAČILNOSTI IN GEOLOŠKA SESTAVA
Proučevano območje spada v območje Divaškega krasa, ki se nadaljuje v Divaško-Kačiški
ravnik, ki je na severu omejen s Prevalom (375 m) in velikima udornicama Sekelak in
Globočak, na jugu z Gabrovo stranjo (609 m) in neizrazitim prevalom pri Rodiku, na vzhodu
pa s slemeni Loza in Robida, ki je še flišno, ter Strahnjak (518 m) in Volarija (511 m), ki sta
že na apnenčasti podlagi (Mihevc, 1989). Proučevano območje je območje stika fluvialnega
površja na flišnih kamninah in kraškega površja na karbonatnih kamninah. V vzpetem svetu
na flišni kamninski podlagi Brkinov med slepima dolinama Hudournika in Goloberta se
nahaja najvišji del proučevanega območja z nad 600 m nadmorske višine (Tabor, 684 m). Na
zahodnem robu proučevanega območja nad Danskim poljem in vzhodnem pobočju doline
potoka Golobert v spodnjem delu te slepe doline se nahaja več kraških kotanj. Nekarbonatni
del proučevanega območja je višji od karbonatnega, saj karbonatni del v zahodnem delu
dosega nadmorsko višino 609 m, na vzhodu nad 500 m, na severu v zaključku slepih dolin pa
okrog 470 m. Površje je najnižje pri ponoru Goloberta (400 m) in na Danskem polju (429 m)
(Mihevc, 1989).
Na proučevano območje sega severozahodni del Brkinov, ki ga po listu Trst na Osnovni
geološki karti 1:100 000 sestavljajo srednje eocenski klastični sedimenti oziroma flišne
kamnine (Osnovna geološka karta SFRJ, 1973). V to skupino klastičnih sedimentov spadajo
laporji in peščenjaki, vložki breče, numulitni apnenci in apnenčevi skladi. Laporji vsebujejo
več kompaktnejših delov, kjer prevladuje apnenčeva komponenta. Drobir v brečah sestavljajo
kosi krednih in paleogenskih apnencev ter gomolji laporja. Peščenjaki so drobno zrnati,
apneno vezivo pa jim daje trdnost. Dansko polje in spodnji del doline Goloberta ležita na
plasteh alveolinsko-numulitnih apnencev paleocensko-eocenske starosti, med njimi pa se
pojavljajo tudi miliolidni in foraminiferni apnenci. Apnenčasti obod na severni strani
Danskega polja in slepe doline Goloberta je sestavljen iz miliolidnih apnencev srednje
paleocenske starosti. Skrajni severni rob proučevanega območja leži na kozinskih apnenčastih
skladih spodnjepaleocenske starosti. Ti apnenci so gosti in homogeni, večinoma iz
mikrokristalastega kalcita, ter vsebujejo organske substance. Kozinske apnence sestavlja 9397% CaCO3, minerali in boksitno-glinaste primesi ostankov preperevanja krednih apnencev
(Osnovna geološka karta SFRJ, 1973; Pleničar, Polšak, Šikić, 1973). Debelina skladov
eocenskih klastičnih sedimentov je do 400 m, alveolinsko-numulitnih in miliolidnih apnencev
skupaj do 200 m, kozinskih apnencev pa od 30 do 100 m (Osnovna geološka karta SFRJ,
1973). Apnenci so drobnoskladnati in mestoma močno pretrti. Flišne plasti ležijo na apnencu
in sestavljajo sinklinalo z osjo v dinarski smeri (SZ-JV). V severnem delu plasti upadajo pod
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kotom 20-30° proti jugozahodu, med Rodikom in Kačičami pa pod kotom 45-65° proti
severovzhodu. Ob prehodu fliša v apnence se nahaja debel sklad lapornatih plasti (Mihevc,
1989).
Karta 2: Geološka karta območja kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
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Kontakt med flišem in apnencem poteka v smeri vzhod-zahod južno od Strahnjaka (518 m)
proti Paredu, kjer se pod plastjo naplavin obrne proti jugu, nato pa ga spet zasledimo nekaj
metrov nad dnom doline Globokega potoka (Hudournika) v zahodnem pobočju. Struga potoka
je vrezana v lapornate plasti ob kontaktu med flišem in apnencem. V južnem delu območja za
prevalom med Brdcem, Lozo in Rodikom je kontakt skrit pod naplavino in zato težje
določljiv, obrne pa se proti jugu in jugovzhodu (Mihevc, 1989).
2.3. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI
Na proučevanem območju se nahajajo porečja treh potokov: Hudournika (teče na Dansko
polje), Goloberta (ponika v Mejamah) in Kačiškega potoka (sredi 20. stoletja je še tekel od
Rodika in mimo Kačič do Ledenice ali na Dansko polje) (Mihevc, 1989).
Porečje Hudournika v flišnem zaledju meri 0,8 km2. Vodo dobiva izpod Potoč in Loze in
zgornjega dela doline z ledinskim imenom Globoki potok. Z zahodnega, apnenčastega zaledja
ni pritokov. Ob nizkem vodostaju voda ponika že ob vstopu v glavno dolino, ob normalnem
pa teče do Pareda in ponika v naplavini. Ta prekriva dno glavne doline, ki je od Pareda naprej
širše Dansko polje. Na Dansko polje Hudournik priteče le še ob visokem vodostaju.
Požiralniki pri Paredu so se zatrpali, potok pa je bil po izgonski strugi, ki poteka 2-3 m nad
ravnino Danskega polja, preusmerjen v vrtačo Vrčice, kamor priteče le še ob visokem
vodostaju. V vrtači je nanesen aluvij, a skozi požiralnike v njem potok ponika v podzemlje
(Mihevc, 1989).
Porečje Goloberta v flišnem zaledju meri 0,8 km2. V porečju so globoko vrezani erozijski
jarki. 500 m struge Goloberta poteka na apnencih, 300 m teče še po lastni naplavini, zadnjih
200 m pa v kanjonu, vrezanem v apnence, ki pred Mejamami doseže globino 20 m. Potok
izgublja vodo že v naplavini v lapornatem delu struge, ob srednjem vodostaju doseže apnence
in ponikne, v kanjon in v Mejame pa priteče le še ob višjem vodostaju po dežju (Mihevc,
1989).
Porečje Kačiškega potoka v flišnem zaledju meri 0,4 km2. Spomladi 1989 je pri nizkem
vodostaju ponikal že v flišu pod pobočjem Loze. Imel je majhen in hitro spreminjajoč pretok.
Pri normalnem vodostaju je pri Kalužah ponikal v aluvialnem grezu. Ob visokem vodostaju
pa je ponikal v Mlakah pri železniški postaji Rodik. Potok je nekoč tekel po ravniku in se pri
Paredu usmeril vzhodno v dolino Hudournika. Struga v dolini Kačiškega potoka je zdaj suha,
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potok so ob začetkih pridobivanja ledu pri Ledenici z nasipom preusmerili proti severu
(Mihevc, 1989).
Brkinsko flišno zaledje porečij potokov meri okrog 2 km2. Pri svojem toku s flišnega zaledja
potoki tečejo preko lapornatih plasti v srednjem delu, na apnencih pa nimajo več pritokov, saj
voda odteka že skozi lapornate plasti v flišu. Potoki imajo v flišu velik strmec (Kačiški potok
20%, Hudournik 15,7%, Golobert pa 11,3%). Na apnencih se strmec precej zmanjša (3,75,5%), pri Golobertu pa se pred ponorom poveča. V Mejamah njegov strmec znaša kar
42,4%. Velik strmec v flišu je vzrok za hudourniški režim potokov, za potoke pa je značilna
velika prodonosnost (tudi za Kačiški potok je bila, ko je še tekel). Največ je nezaobljenih
kosov flišnega peščenjaka in laporja, slednji je drobnejši. Flišni prodniki so največji pri
Golobertu pred vhodom v Mejame, samo v njegovem spodnjem toku in v Mejamah pa se
pojavljajo apneni prodniki. Največ flišne naplavine je na Danskem polju, kjer doseže debelino
preko 3 m. Izmenjujejo se plasti drobnega proda in peščene ilovice in takšno gradivo se
nahaja tudi v ponorih v vrtači Vrčice. Veliko plavja se je v daljšem zgodovinskem obdobju
nabralo tudi v 1 kilometer dolgem izgonskem delu struge Hudournika (Mihevc, 1989).
2.4. GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Proučevano območje kontaktnega krasa med Rodikom, Kačičami in Danami leži na DivaškoKačiškem ravniku in obsega okrog 2,6 km2 njegove površine. Na eni strani ga omejuje
kontakt fliša in apnenca, na drugi pa prehaja v kraško površje, na kar kaže večje število vrtač,
ki se povečuje proti severozahodu. Večina vrtač je plitvih (do 50 m v premeru in do 10 m v
globino) in obdelanih. Nekaj vrtač se nahaja tudi v dolini Goloberta, ki jih je delno zasul
sediment, ki se spira v podzemlje (Mihevc, 1989).
Na proučevanem območju se nahaja tudi več jam. Vhod Jame na Prevali II leži jugozahodno
od vrha Prevala, na nadmorski višini 465 m. Rov jame poteka približno v smeri V-Z. Vzhodni
del rova je nižji in ga je zasul sediment, zahodni del pa zaključujejo močni prelomi. Prelomi
vodijo do vadoznih brezen in majhnih rovov, iz katerih voda izpira ilovnat sediment, ki se
nahaja tudi v glavnem delu jame. Jama Jazbina leži na nadmorski višini 464 m, njen
desetmetrski rov pa je ostanek starega freatičnega ali epifreatičnega rova. Nekaj ostalih jam,
med njimi Perduča jama, je nastalo z vertikalnim prenikanjem padavinske vode ali podorom
starejših votlin (Mihevc, 1989).
V robno globel severno od Dan segata slepi dolini Goloberta in Hudournika. Naplavljeno dno
doline Goloberta se od kontakta znižuje proti severu do nadmorske višine 420 m, strmec pa
znaša 1,5%. Vrtačasto dno robne globeli se nahaja nad prelivnim robom slepe doline
Goloberta na nadmorski višini okrog 430 m. Naplavljeno dno slepe doline Hudournika se
znižuje s 445 m nadmorske višine pri Potočah proti 428 m nadmorske višine pri dolu
Podpreval. V 1,5 km toka se zniža za 17 m s strmcem 1,13%. Dolina Hudournika v zgornjem
delu poteka ob stiku laporjev in apnencev, pri Paredu pa samo prek apnencev. Zaradi tradicije
kmetijske rabe Danskega polja so v dnu pod naplavino zabrisane sledi morebitnih starejših
ponikev, ki pa so še vidne v naplavini pri Paredu (Mihevc, 1989). Na poglobitev slepih dolin
je domnevno vplivalo vrezovanje Reke in spiranje starejših sedimentov iz obdobja würma
(Gospodarič, 1984; cv: Mihevc, 1989). A čeprav imata Golobert in Hudournik enako veliki
porečji in enake lastnosti vode, sta oblikovala različni slepi dolini. Možen vzrok za to je lahko
različna oblika kontakta. Golobert ga prečka pravokotno, Hudournik pa teče vzdolž njega.
Golobert ponika v strugi ali v Mejamah, Hudournik pa ob visokih vodah močno naplavlja.
Sedimente lahko v podzemlje spira le deževnica, zato ostanejo na površju, njihova
prepustnost pa omogoča erozijo naplavine (Mihevc, 1989).
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Suha dolina Kačiškega potoka je vrezana med grebena Gabrova stran z nadmorsko višino do
609 m in Brdce z nadmorsko višino do 560 m in se odpre na Divaško-Kačiški ravnik. Dno
doline se pri Kačičah nahaja na nadmorski višini 473 m in se do Pareda zniža na 442 m.
Struga je med Rodikom in Kačičami plitva, pri Paredu pa se poglobi v kanjon do globine 5 m.
To je bila prvotna struga, dokler je niso v 19. stol. preusmerili proti Ledenici. Široko dolino
med Rodikom in Kačičami je Kačiški potok ustvaril, ko je bil še pritok Hudournika. Na to
kaže prečna dolina med Kačičami in Paredom. Količina vode v potoku se je začela
zmanjševati, ko se je Reka začela poglabljati v Škocjanske jame. Do takrat je potok v dolžini
3,5 km tekel čez apnence, nato pa je voda začela ponikati že na začetku pritoka na apnence.
Zaradi zmanjšanega pretoka je postal tudi manj prodonosen, zato je lahko nastala le ozka in
plitva struga, ki je zdaj že dolgo suha (Mihevc, 1989).
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3. MATERIALI IN METODE
Materiali in orodja, ki smo jih uporabili za dosego namena in ciljev naloge, so kartografsko
gradivo, programski paket ArcGIS in digitalni model nadmorskih višin, narejen na podlagi
podatkov skeniranja LIDAR, zastavljene cilje pa smo dosegli z naslednjimi metodami:
Prvi zastavljeni cilj, ki obsega pregled literature o proučevanem območju in o kontaktnem
krasu, smo dosegli z izborom in pregledom obstoječe splošne strokovne literature s področja
krasa in kontaktnega krasa ter izborom in pregledom strokovne literature konkretnih primerov
kontaktnega krasa predvsem z območja JZ Slovenije, med katero je najbolj relevantna tista, ki
obravnava Divaški kras, Škocjanske jame in Brkine ter proučevano območje kontaktnega
krasa med Rodikom, Kačičami in Danami pri Divači.
Drugi zastavljeni cilj, ki obsega analizo površinskih oblik kontaktnega krasa in izdelavo
geomorfološke karte, smo dosegli z izdelavo karte proučevanega območja v velikem merilu
na osnovi izdelanega digitalnega modela nadmorskih višin, ki je predstavljala osnovo za
ogled proučevanega območja in površinskih oblik ter terensko morfografsko kartiranje.
Oblike smo kasneje identificirali tudi s pomočjo literature. Geomorfološko karto pa smo
izdelali s programskim paketom ArcGIS v programu ArcMap.
Tretji zastavljeni cilj, ki obsega analizo jam na proučevanem območju, smo dosegli s
pregledom jamskih objektov na Katastru jam JZS in izborom relevantnih podatkov iz katastra,
dolžine in globine jam ter brezen na proučevanem območju pa smo povzeli po eKatastru jam.
Mejame in Jamo na Prevali II smo analizirali tudi s pomočjo obstoječe literature.
Četrti zastavljeni cilj, ki obsega morfometrično in morfostrukturno analizo, smo dosegli s
pomočjo programskega paketa ArcGIS s programom ArcMap, s katerim smo izdelali profila
potokov Hudournik in Golobert, izračunali podatke za morfometrično analizo proučevanega
območja in izdelali karti naklonov in hrapavosti proučevanega območja. Pri izračunu
hrapavosti površja smo uporabili metodo variabilnosti višin. Variabilnost višin je opredeljena
kot razlika med najvišjo in najnižjo višino v iskalnem oknu: DMVmax - DMVmin. Rezultat
je sloj razlik v višinah v metrih (Popit, Verbovšek, 2013). Uporabili smo iskalno okno v
velikosti 3x3 metre. Morfostrukturno analizo smo poskušali narediti s pomočjo analize
literature in ogleda na terenu.
Peti zastavljeni cilj, ki obsega sintezo ugotovitev, smo dosegli s pomočjo pregleda relevantne
strokovne literature in kartografskega gradiva, s terenskim pregledom proučevanega območja
ter s povezavo ugotovljenih rezultatov geomorfološke analize in poskusa interpretacije z že
znanimi dejstvi v obstoječi literaturi.
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4. PREGLED LITERATURE IN TEORETSKE OSNOVE
4.1 PREGLED LITERATURE
Pri pregledu strokovne literature smo se osredotočili na splošno literaturo s tematiko krasa,
kjer je omenjen tudi kontaktni kras, samostojne publikacije s področja kontaktnega krasa in na
literaturo z obravnavanimi primeri kontaktnega krasa z območja JZ Slovenije, predvsem z
območja Brkinov, Divaškega krasa in Škocjanskih jam.
O odnosu med fluvialnim in kraškim reliefom je pisal Roglić (2004). V prispevku Odnos
riječne erozije i krškog procesa, ki je bil prvotno objavljen leta 1959 (Roglić, 2004), avtor
najprej izpostavi starejša pojmovanja odnosa med rečno erozijo in procesom zakrasevanja na
apnenčasti podlagi, po katerih naj bi se oba procesa izmenjevala. Ob novejših spoznanjih
njegovega časa ta pojmovanja ovrže, nato pa predstavi osnovne značilnosti obeh procesov.
Pomembna razlika je, da rečna erozija deluje v neprepustnih kamninah in najgloblje do
splošne erozijske baze, katere mejo predstavlja morska gladina, proces zakrasevanja pa poteka
v prepustnih kamninah večinoma z razpoklinsko korozijo. Ta lahko sega več kilometrov pod
morsko gladino in je odvisna od globine prepustnih kamnin, najpogosteje apnenca. Med
fluvialnim in kraškim reliefom obstaja tudi prehodna faza, ki ji ustreza izraz fluviokras, kjer
se dva morfogenetska procesa odvijata eden poleg drugega oziroma istočasno. Na
intenzivnost enega ali drugega procesa pa vplivajo hladno ali toplo podnebje oziroma
klimatske spremembe in menjava letnih časov v zmernih geografskih širinah. Poseben primer
obeh procesov je permafrost, kjer voda odteka površinsko, a tu ne gre za pravo rečno erozijo,
pod permafrostom pa zaradi kraške cirkulacije vode poteka proces zakrasevanja. Pozimi se
kraški procesi okrepijo, korozijo in širjenje razpok pa povečata humus in sneg. Poleti pa je
zaradi večjega izhlapevanja količina vode manjša in je tudi manj ponikne (to se verjetno
pozna tudi na intenzivnosti zakrasevanja). V hladnem podnebju, kot je bilo v pleistocenu, so
močnejši fluvialni procesi. V fluviokraškem reliefu se pogosto pojavljajo slepe doline, ki so
nastale z diferencirano erozijo, po avtorju pa je fluviokras bolj razširjen od tipičnega krasa in
predstavlja tudi večji del Dinarskega krasa. Slepe doline nastajajo s pritekanjem vodá z
neprepustnih kamnin na apnence, kjer poniknejo in skozi razpoke prenašajo material. Slepe
doline so v zgornjem delu vrezane v neprepustne kamnine, v spodnjem pa so zaprte z višjim
kraškim območjem. Na stiku z apnenci voda ponika ali teče po ozkem kanjonu. Če se ponori
zapolnijo, pred njimi nastane poplavna ravnica in voda periodično poplavlja. Pri odtoku vode
skozi ponore na robu naplavne ravnice se s korozijo širi ravnica v apnencih. Avtor nato
predstavi starejša pojmovanja delovanja robne korozije. Korozivne ravni se širijo okrog
ponorov na robu naplavne ravnice. Nato so predstavljena starejša pojmovanja vpliva morske
gladine na odtok iz podzemnih kraških kanalov. A morska gladina in njeno kolebanje
podzemnega odtoka ne preprečuje, kar je prikazano na primeru irskega obalnega kraja Gort na
jugozahodu države. Morska voda tu zaradi visokega tlaka kraških vodá ne vdira v sifone.
Kljub vlažni klimi je kraj eden najsušnejših na svetu, saj vsa voda ponika. Tudi časovno in
prostorsko omejeni pojavi površinsko tekoče vode na krasu ne prekinjajo procesa
zakrasevanja v apnenčasti podlagi. Avtor omenja tudi alogene tokove, ki v naplavni pokrov z
materialom iz izvirnih območij vrezujejo kanjonske oblike. Z erozijo naplavnega pokrova,
širjenjem razpok in odpiranjem ponorov se tok vode zmanjšuje in sčasoma lahko tudi izgine.
Takšni kanjoni pa so večinoma nastali v začetku pleistocena tudi kot posledica tektonskih
gibanj. Po avtorju imajo tudi suhe doline, nastale v pleistocenu, kanjonsko obliko (Roglić,
2004).
Med slovenskimi avtorji se je s kontaktnim krasom veliko ukvarjal Gams. V monografijah
Kras (Gams, 1974) in Kras v Sloveniji v prostoru in času (Gams, 2003) je obravnavan
regionalni pregled krasa v Sloveniji. Širši opisi so namenjeni bolj znanim in raziskanim
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območjem in pojavom kot sta npr. Divaški kras in Škocjanske jame v JZ Sloveniji, medtem
ko sta npr. Dansko polje in jama Mejame le omenjena. Gams v prvi monografiji (1974) v
poglavju o stiku krasa in nekrasa najprej izpostavi osnovni pogoj za nastanek večjih kraških
kotanj ter glavni pogoj za oblikovanje izrazitega površinskega krasa. Pri tem je pomembno
delovanje vode, lastnosti vode pa so odvisne tudi od podnebja. Avtor predstavi devet tipov
kontaktnega krasa ter opiše oblike površinskega krasa (zatrepna dolina, slepa dolina, suha
dolina, kraška dolina, kraški ravnik), njihov nastanek in značilnosti ter navede v večini
slovenske primere. Posebej opiše razvoj dolinastih oblik na krasu in ga predstavi tudi
shematično. Kontaktni kras avtor opredeli kot preplet bolj in manj prepustnih kamnin v krasu
ob stiku z nekrasom, od koder pritekajo agresivne ponorne vode. Slepa dolina pa je po avtorju
gorvodno erozijska dolina s površinsko rečno mrežo v vodoneprepustnih sedimentih,
dolvodno pa dolina preide na kraške kamnine, se zapira in slepo končuje, pogosto z navpično
steno, pod katero je ponor. Gams (2003) v delu opredeli kontaktni kras kot kras na stiku
vododržnih in vodnoprepustnih kamnin, na katere priteka površinski (alogeni) vodni tok,
slepo dolino pa kot končni del rečne doline v robnih kraških kamninah, v katerih ponika
ponikalnica. Poglavje o kontaktnem krasu (Gams, 2003) je zelo podobno tistemu iz prvotnega
dela avtorja (1974), dodana pa so novejša spoznanja, fotografije primerov in sheme. Namesto
razvoja dolinastih oblik v krasu je shematsko prikazan razvoj slepe doline, namesto tipov
kontaktnega krasa pa so shematsko prikazane oblike kontaktnega krasa. V obeh delih v
poglavjih o kontaktnem krasu omenja le površinske kraške oblike, pri čemer je pomembno
delovanje ponornic. Po Gamsu (2003) je Paredsko-Dansko podolje primer končne faze
preobrazbe slepe doline, ko nastane suha dolina.
Gams je veliko proučeval tudi tipe in posebne oblike kontaktnega krasa. V prispevku
Kontaktni fluviokras (Gams, 1986) najprej omenja fluviokras kot tip krasa, ki se razlikuje od
tipičnega površinskega krasa in kjer se površinske oblike ne oblikujejo s korozijo. Naštete
oblike (suhe doline, slepe doline, nekateri tipi kraških polj) pa po današnjem pojmovanju
spadajo v kontaktni kras. Ugodne razmere za razvoj fluviokrasa so v subarktičnem in
visokogorskem podnebju, na strmejšem reliefu, v kamninah, ki so manj odporne proti
mehaničnemu razpadanju in na območjih z večjo količino padavin. Kot posebni tip
fluviokrasa avtor izpostavi kontaktni fluviokras, ki se pojavlja na stiku površinske in
podzemeljske rečne mreže, kar je danes opredeljeno kot osnovna značilnost kontaktnega
krasa. Namen prispevka je predstaviti 4 glavne tipe kontaktnega fluviokrasa. Pri zadnjem so
omenjene različne teorije o nastajanju kraških ravnikov, kot primer pa so v nadaljevanju
opisane značilnosti kraškega ravnika pri Umagu v Istri. V zadnjem delu prispevka so
predstavljeni še nekateri morfološki tipi robnih ravnikov s primeri z Dinarskega krasa in
tujine: fluviokraški ravnik s kanjoni, kraške planote z globokimi kanjoni, kontaktni fluviokras
z ravnikom, slepimi, suhimi in rečnimi dolinami, oazni ravniški pretočni kras s slepimi in
suhimi dolinami in gostimi vodnimi jamami, robni fluviokraški ravnik s slepimi dolinami in
vertikalnim kontaktom na odtočni strani, oazni pretočni gorski kras z vodnimi jamami in
kontaktni fluviokras z globokimi brezni (Gams, 1986).
V prispevku Contact karst in the Dinaric karst area Gams (1992) razloži pojem kontaktnega
krasa in opiše glavne pogoje za nastanek posebnih oblik kontaktnega krasa. Za njihov
nastanek so pomembne lastnosti vode, ki priteka v kras, material, ki ga voda prinaša s sabo,
prepustnost kamnin robnega krasa, globina piezometričnega nivoja in razmerja v velikosti
območij prepustnih in neprepustnih sedimentov ter lastnosti podnebja. Na osnovi kombinacij
teh pogojev je avtor izluščil štiri glavne tipe kontaktnega krasa s podtipi in pri vsakem tipu in
podtipu navedel najznačilnejše oblike in primere po svetu. Cilj prispevka je bil spodbuditi
raziskave izvora vode, ki je naredila značilne oblike kontaktnega krasa, s hidrogeološkimi
skicami pa prispevati k nadaljnjim raziskavam. Avtor opredeli 4 glavne tipe kontaktnega
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krasa in po 4 podtipe pri prvem in četrtem tipu, navede pa tudi njihove najznačilnejše oblike.
Kontaktni kras opredeli kot stik prepustnih sedimentov z neprepustnimi in polprepustnimi, pri
čemer pritok alogene vode na kras ustvarja značilne oblike (Gams, 1992). Gams (1994) v
prispevku Types of contact karst obravnava 4 glavne tipe kontaktnega krasa in njihove
podtipe, ki nastanejo z različnimi kombinacijami dejavnikov na litološko-hidrološkem stiku,
navedeni pa so tudi različni primeri obravnavanih najpogostejših tipov kontaktnega krasa po
svetu. Avtor opredeli kontaktni kras kot horizontalni ali vertikalni stik med neprepustnimi in
prepustnimi kamninami, kamor vteka alogena voda, ki omogoča nastanek specifičnih
površinskih in podzemeljskih oblik. Opredeli pa tudi robni kras (ali mejni kras) kot kras z
nizkim piezometričnim nivojem, alogenim tokom, precej materiala, ki ga prenaša reka
oziroma tok in manjšo prepustnostjo podlage za vodo. To je tip kontaktnega krasa, v katerem
so najbolj tipične oblike slepa dolina, robno kraško polje, ponorna alogena jama, udornica in
suha dolina. Ta tip kontaktnega krasa spada med tipe robnega krasa horizontalnega stika z
dotokom alogene vode (Gams, 1994).
V prispevku iz leta 1992 so navedeni primeri z Dinarskega krasa, v prispevku iz leta 1994 pa
je razlaga podrobnejša in z večjim številom navedenih primerov iz tujine. Razdelitev tipov in
podtipov kontaktnega krasa je enaka.
V prispevku Notions and forms of contact karst (Gams, 2001) so omenjene nekatere manj
znane oblike kontaktnega krasa skupaj s primeri: stik med ledenikom in karbonatnimi
kamninami (Triglavski ledenik), stik med karbonatnimi in vulkanskimi kamninami
(Wombijski kras v Avstraliji), stik med apnencem in sadro, kjer se sadra nahaja med plastmi
apnenca, v njej pa je jama (labirintna jama Mlinki v Ukrajini), stik v plasteh, kjer so plasti
apnenca zgoraj zaščitene z netopnimi kamninami (Mamutska jama v ZDA). Kontaktni kras je
v prispevku delno opredeljen kot kras alogenih rek, ki so v Sloveniji večinoma ponikalnice
(Gams, 2001).
Mihevc (1991a) se je ukvarjal s pregledom izbranih primerov kontaktnega krasa v Sloveniji.
V svojem magistrskem delu Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega krasa: izbrani
primeri s slovenskega krasa opisuje geološke in hidrološke pogoje za nastanek kontaktnega
krasa ter sedimente in reliefne oblike kontaktnega krasa, v delu pa so podani tudi številni
primeri kontaktnega krasa v Sloveniji. Največ primerov je iz JZ Slovenije, kjer je podrobneje
obravnavan kontaktni kras Brkinov. Avtor se osredotoča na površinske oblike ponornega
kontaktnega krasa in slepe doline kot njegove značilne oblike, obravnava pa tudi nastanek
kraških kanalov, vodni tok v podzemlju in jame na nekaterih obravnavanih območjih, kjer
ponekod omenja tudi nekatere drobne oblike jamskega reliefa. Območje kontaktnega krasa
med Rodikom, Kačičami in Danami je v magistrskem delu v primerjavi s člankom iz leta
1989 predstavljeno v nekoliko skrajšani obliki, a ima vse glavne poudarke. Avtor je v
magistrskem delu kontaktni kras opredelil kot tip krasa, ki ga oblikujejo vode ob pritoku s
fluvialnega reliefa na kras. Pri tem nastane specifičen površinski relief z nekaterimi
značilnostmi fluvialnega reliefa in dominantnimi kraškimi potezami. Slepe doline avtor
opredeli kot depresijske oblike ob kontaktu, ki imajo razširjeno dno v karbonatnih kamninah.
Omejena je s stikom karbonatnih in nekarbonatnih kamnin, njena pobočja pa segajo do meje
pobočnih procesov, katerih vzrok je bočno širjenje in poglabljanje dolin. V apnencu mora biti
dolžina slepe doline večja od širine (Mihevc, 1991a).
Krajši povzetek magistrskega dela z naslovom Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega
krasa v Sloveniji s splošnimi značilnostmi kontaktnega krasa v Sloveniji in poudarkom na
značilnostih ponornega kontaktnega krasa z nekaterimi primeri je podan tudi v prispevku v
Geografskem vestniku. Avtor v prispevku kontaktni kras označuje kot tip reliefa, kjer alogeni
tokovi vplivajo na pojav površinskih reliefnih oblik, vpliv teh tokov pa sega daleč v
podzemlje, ponekod tudi do izvirov. Slepa dolina pa je opredeljena po sestavi. Eden od delov
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se nahaja v neprepustnih kamninah in je nastal s fluviodenudacijskimi procesi, drugi del pa
sega v kras od stika nekarbonatnih in karbonatnih kamnin do roba območja delovanja
pobočnih procesov, zaradi katerih se znižuje dolinsko dno ob ponikalnici (Mihevc, 1991b).
Primer tujih del s področja krasa in kontaktnega krasa je Karst hydrogeology and
geomorphology (Ford, Williams, 2007), kjer avtorja v poglavju o razvoju kraških oblik v
humidnih območjih opisujeta tudi oblike in procese ob vtoku alogenih pritokov na kras, torej
na kontaktnem krasu. Posebej so opisani procesi nastanka prebojnih dolin, za katere je
značilen stalen površinski tok. Te doline nastanejo v primeru, ko je vode preveč, da bi v celoti
odtekla v kras. Omenjena sta dva tipa: pri prvem se tok vode ne zmanjšuje do odtoka, pri
drugem pa se tok vode postopoma zmanjšuje, a ne izgine. Značilna oblika kontaktnega krasa
pa so tudi slepe doline, katerih procesi nastanka so tudi opisani v tem delu. Omenjeno pa je
tudi, da v primeru, ko širitev in nalaganje aluvialnega sedimenta presegata vrezovanje
vodnega toka, ne nastanejo slepe doline, ampak t.i. robna polja. Avtorja kontaktni kras
opredelita kot litološki stik, na katerem se zaradi delovanja alogenih vodá na krasu tvorijo
značilne oblike, slepo dolino pa kot podolgovato dolino ob litološkem stiku s ponorom pod
strmo steno (Ford, Williams, 2007).
Od splošnih del o krasu je med slovenskimi deli pomemben tudi učbenik Fizična geografija
krasa (Stepišnik, 2011a), kjer so opisani tudi tipi in jame kontaktnega krasa. Avtor opredeli
kontaktni kras kot območje stika kraških in nekraških kamnin, kjer voda iz nekraškega
območja teče v kras, pri čemer je bistven preplet procesov fluvialnega in kraškega
geomorfnega sistema, zaradi česar nastanejo oblike, ki so rezultat součinkovanja obeh
sistemov. Slepo dolino avtor opredeli kot dolino, ki se začne s fluvialnim delom na
neprepustnih kamninah in konča na prepustnih kamninah s ponorom ali ponikvami
površinskega toka, tekočega po lastni naplavini, pod strmim pobočjem. Avtor obrazloži tudi,
da v primeru, ko je v ponornem kontaktnem krasu akumulacija večja od korozije, ne nastanejo
slepe doline, ampak se material alogenih tokov naloži na kraško površje v obliki vršajev
(Stepišnik, 2011a).
Dve specifični obliki kontaktnega krasa sta obravnavala Gams in Stepišnik. Slepe doline je
obravnaval Gams (1962), vršaje na kontaktnem krasu pa Stepišnik (2007, 2011b). V
prispevku Slepe doline v Sloveniji je Gams (1962) opisal po en primer slepih dolin na
Štajerskem, Dolenjskem, v Postojnski kotlini pri Nanosu in dolino Notranjske Reke, največji
del prispevka pa je namenjen opisu slepih dolin na južni strani Brkinov. Slepe doline tu še
niso obravnavane kot oblika kontaktnega krasa, ampak kot ena izmed kraških oblik. V
prispevku so podani različni podatki o slepih dolinah kot npr. nadmorska višina, dolžina dolin
na vododržnih sedimentih in apnencu, trdota vode, temperatura zraka in vode…, narejena pa
je tudi klasifikacija slepih dolin južno od Brkinov v tri skupine glede na obliko in njihova
primerjava. Avtor označi slepo dolino kot sestavljeno kraško obliko, ki nastane, ko
površinsko hidrografsko ožilje preide v podzemeljskega (kraškega), pri čemer stalni tok teče s
fluvialno oblikovane doline na apnenec, kjer ponika, dolina pa se ne razširi v globel velikosti
kraškega polja (Gams, 1962).
V prispevku Reliktni vršaji kontaktnega krasa severozahodnega dela Matarskega podolja
Stepišnik in ostali avtorji (2007) opredelijo Matarsko podolje kot najbolj značilen primer
ponornega kontaktnega krasa v Sloveniji in opišejo njegove splošne značilnosti, v članku pa
je poudarek na proučevanju štirih večjih vršajev Matarskega podolja, izmed katerih je eden še
aktiven (pri Rodiku), ostali trije pa reliktni. Narejena je bila morfografska analiza vršajev in
izdelani podolžni profili vršajev, podolžni profil enega potoka in prečni profili električne
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upornosti tal na vršajih. Na koncu so na kratko predstavljene še značilnosti jam na
proučevanem območju in procesi v njih (Stepišnik in sod., 2007). V delu Reliktni vršaji
kontaktnega krasa Stepišnik (2011b) opisuje tipe kontaktnega krasa (dve najpogostejši
obliki), teoretične osnove oblikovanja vršajev in reliktnih vršajev, ki so podobno kot slepe
doline tudi značilnost kontaktnega krasa, ter primere aktivnih in reliktnih vršajev v
Matarskem podolju in Vrhpoljskih brdih. Podatki o vršajih so bili pridobljeni z morfografsko
in morfometrično analizo (Stepišnik, 2011b). Kontaktni kras je v delu opredeljen kot območje
součinkovanja dveh geomorfnih sistemov, pri čemer voda teče iz fluvialnega geomorfnega
sistema v kraškega ali obratno. Slepe doline pa so opredeljene kot najznačilnejše oblike
ponornega kontaktnega krasa z zgornjim (fluvialnim) delom v nekarbonatnih kamninah in
spodnjim v karbonatnih kamninah. Na koncu se slepo končujejo pod strmim pobočjem in
ponorom v bližini litološkega stika (Mihevc, 1991a; Stepišnik, 2011b).
Območje Divaškega krasa in Škocjanskih jam so proučevali številni slovenski avtorji. Radinja
(1967) se je v obširnem prispevku Vremska dolina in Divaški kras osredotočil na proučevanje
površinskih značilnosti pokrajine ter apnenčastega dela Vremske doline, ki je največja slepa
dolina v Sloveniji. Namen proučevanja pa je bila analiza razmerja med erozivnim in
korozivnim procesom preoblikovanja ter morfogenetska interpretacija nastanka Vremske
doline. Avtor najprej opiše topografske značilnosti pokrajine in geološke značilnosti Vremske
doline, nato pa osnovne značilnosti reliefa vzhodno od Divaškega praga, kjer omenja vodne
tokove, ki so ob toku k Notranjski Reki zniževali staro dolinsko dno; tokovi z leve strani
doline, ki so tekli izpod Brkinov tudi preko Škocjanskega krasa, so kasneje postali
ponikalnice in oblikovali stranske slepe doline pri Kačičah, Paredu in Danah. Ti potoki s fliša
naj bi glede na prevale med njimi in dolino Reke poniknili približno istočasno z Reko in z njo
izgubili stik v višini 455-465 metrov, kar pomeni, da z nastankom druge terase nižje niso
imeli zveze. V poglavju o reliefu so omenjene tudi udornice oziroma doli (kot so jih
imenovali domačini) ter njihove dimenzije. V poglavju o analizi starejšega reliefa so pri opisu
divaške terase omenjeni tudi Paredski in Kačiški potok ter Golobert, ki so v nivoju 450-460
metrov še površinsko tekli v Notranjsko Reko, na kar kažejo prevali med stranskimi slepimi
dolinami in dolino Reke. Južno od udornice Sekelak se nahaja Prevala v višini 456 metrov. V
pliocenu so poleg Reke površje razčlenjevali tudi njeni pritoki. Levi pritoki so tekli mimo
Kačič, Pareda in Dan in svoje doline poglobili do višine 460-450 metrov. Nato so poniknili in
začeli ustvarjati slepe doline. Na obeh straneh Vremske doline so vidni sledovi fluvialne
akumulacije, na levi strani tudi severno od Pareda in na Prevali na višini 445 metrov. Nato
sledi poglavje o medsebojnem odnosu površinskih in podzemskih kraških oblik, v katerem
avtor omenja tudi rušenje stropa nad podzemno strugo Goloberta ter naravne mostove med
tremi mesti udrtja stropa nad Mejamami. Nato so opisane hidrološke značilnosti v Vremski
dolini in recentno preoblikovanje reliefa, pred zaključkom pa avtor analizira še značilnosti
starejšega reliefa. V prispevku so omenjene tudi povezave med terasami Vremske doline in
razvojnimi fazami Škocjanskih jam. Notranjsko Reko avtor imenuje tudi Brkinska Reka.
Udornice označi za eno najbolj karakterističnih potez Divaškega krasa, nastanek nekaterih
udornic pa deloma povezuje z brkinskimi potoki, preden so ti izdelali slepe doline pri Danah,
Paredu in Kačičah. Slepe doline Goloberta, Paredskega in Kačiškega potoka so stranske
doline, od Vremske doline ločene s prevali. Ležijo na najstarejši, divaški terasi Notranjske
Reke, ki so v njenem nivoju (450-460 metrov nadmorske višine) še tekli v Notranjsko Reko,
ko pa so svoje doline poglobili do te nadmorske višine, so poniknili in začele so nastajati
slepe doline (Radinja, 1967).
Vremsko dolino obravnava tudi diplomsko delo Geomorfološke značilnosti Vremske doline
(Ropret, 2016), v katerem avtorica predstavi kontaktni kras in njegove tipične geomorfološke
oblike ter slepo dolino kot eno najpogostejših oblik kontaktnega krasa. Nato predstavi
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geografske in geološke značilnosti Vremske doline ter predhodne geomorfološke raziskave v
njej. Nato opiše posamezne površinske oblike ter jame in brezna na obravnavanem območju
(Ropret, 2016).
V prispevku Divaški kras in Škocjanske jame (Habič, 1972) so najprej opisane površinske
značilnosti Divaškega krasa in vloga Notranjske Reke pri njihovem oblikovanju. Nato je
opisan potek Notranjske Reke po kanjonu do končnega sifonskega dela glavnega rova
Škocjanskih jam. Na območju Škocjanskih jam so omenjene številne udornice, ki so nastale
tako zaradi podzemeljskega delovanja Notranjske Reke kot tudi zaradi brkinskih potokov, ki
ponikajo v slepih dolinah pri Danah, Paredu in Kačičah. V prispevku so omenjene tudi
speleološke razvojne stopnje Škocjanskih jam in usmerjenost podzemeljskega odtoka
Notranjske Reke, več nadstropij v Škocjanskih jamah in rečne terase v Vremski dolini ter
primerjava višinskih razlik med nadstropji v jamah in terasami. Avtor opisuje pet nivojev
rovov in jam Divaškega oziroma Matičnega krasa in pet nivojev teras Notranjske Reke v
Vremski dolini (Habič, 1972).
V prispevku Škocjanske jame (Gospodarič, 1972) avtor najprej opiše jame kot turistično
zanimivost, nato pa sledi opis geoloških značilnosti Škocjanskih jam in opis morfoloških
značilnosti treh nivojev in razvojnih faz jam skupaj s potekom rovov in dvoran. Na kratko so
opisane tudi hidrološke značilnosti Notranjske Reke, ki teče skozi jame in flora v Veliki in
Mali dolini Škocjanskih jam. Omenjene so tudi najdbe, ki pričajo o prisotnosti človeka iz
paleolitskega in neolitskega obdobja ter tudi iz bronaste, železne in rimske dobe (Gospodarič,
1972).
Gams (1983) v prispevku Škocjanski kras kot vzorec kontaktnega krasa obravnava hidrologijo
in udornice Škocjanskega krasa kot vzorčnega primera kontaktnega krasa. Kontaktni kras po
avtorju nastane na območju stekanja vodnih tokov v kraško podzemlje, kar se dogaja okrog
otokov neprepustnih skladov na kraškem ozemlju ali na stiku večjega kraškega in večjega
nekraškega ozemlja. Tu se stikata površinska in podzemeljska vodna mreža, značilne pa so
številne površinske in podzemeljske oblike (Gams, 1983).
V prispevku Jamski sedimenti in speleogeneza Škocjanskih jam (Gospodarič, 1983) je podana
geološka sestava in morfološke značilnosti posameznih delov Škocjanskih jam, z analizo
vzorcev sedimentov na šestih lokacijah oziroma nahajališčih v posameznih rovih Škocjanskih
jam pa je podana sestava, starost in izvor jamskih sedimentov, iz česar je mogoče sklepati na
nastajanje jamskih rovov v različnih geoloških obdobjih (srednji pleistocen, würm, holocen).
Prispevek O speleogenezi Divaške jame in Trhlovce (Gospodarič, 1984) opisuje morfološke in
geološke značilnosti obeh jam ter speleološki opis posameznih rovov. Podane so tudi vrste in
opis posameznih jamskih sedimentov ter njihova stratigrafija, čemur sledi opis poteka
nastajanja rovov (Gospodarič, 1984).
V Speleogenezi Divaškega krasa (Mihevc, 2001) so obravnavane jame in denudirane jame ter
udornice in površje Divaškega krasa, opisane so značilnosti in speleogeneza Škocjanskih jam,
Kačne jame in jame Bestažovca ter datacije sige v Mejamah, Kačni jami, Škocjanskih jamah
in Divaški jami ter ponornih jam na koncu nekaterih slepih dolin Matarskega podolja. Opisani
so tudi rezultati datacije sige v dveh kamnolomih in korozijsko razširjenih razpokah (Mihevc,
2001).
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Mihevc je pisal tudi o kontaktnem krasu Brkinov. V prispevku Brkini contact karst (Mihevc,
1992) so opisane značilnosti kontaktnega krasa Brkinov in Brgudskega podolja. Kontaktni
kras po avtorju nastane tam, kjer alogeni pritoki oblikujejo kras in se pojavijo značilni pojavi
in oblike, pri čemer gre za stik dveh hidroloških in morfoloških sistemov (Mihevc, 1992). V
prispevku Contact karst of Brkini hills Mihevc (1994) najprej na kratko opiše proces in
vzroke nastajanja slepih dolin ter vpliv menjave hladnih in toplih obdobij, glavni
geomorfološki faktor pa je vodni odtok. Sledi opis geoloških in hidroloških značilnosti
Brkinov in morfoloških značilnosti kontaktnega krasa. Avtor v prispevku opredeli kontaktni
kras kot območje stika krasa z nekarbonatnimi kamninami, pri čemer se ob dotoku alogenih
tokov tvorijo specifične reliefne oblike (Mihevc, 1994).
Ena od brkinskih slepih dolin je bila obravnavana tudi v zaključni seminarski nalogi z
naslovom Geomorfološka analiza slepe doline Brdanska Dana (Sitar, 2015), kjer je avtorica
naredila geomorfološko analizo slepe doline in podala morfogenetsko interpretacijo njenega
nastanka.
V prispevku Škocjanske jame Mihevc (2017) na podlagi novejših meritev opisuje geološke
razmere, delovanje Reke v sistemu jam in jamske rove ter podaja novejša spoznanja v razvoju
Škocjanskih jam, omenjene pa so tudi slepe doline na obrobju Brkinov kot primer
kontaktnega krasa. Kontaktni kras avtor označuje kot območje stika površinske in podzemske
rečne mreže (Mihevc, 2017).
V prispevku Nekatere morfološke značilnosti kontaktnega krasa Pivške kotline Mihevc (1990)
obravnava reliefne oblike kontaktnega krasa Pivške kotline. Avtor pojasni, da kontaktni kras
nastane na območju vtoka vodnega toka v kras, pri čemer se stikata površinska in podzemska
rečna mreža, saj voda v krasu ponikne (Mihevc, 1990). Zaradi součinkovanja kraškega in
površinskega vodnega pretakanja se za takšno območje uporablja tudi izraz kontaktni
fluviokras (Gams, 1986; cv: Mihevc, 1990).
V članku Kontaktni kras pri Kačičah in ponor Mejame (Mihevc, 1989) so opisane
topografske, geološke, hidrološke in morfološke značilnosti območja ter geološke, hidrološke
in morfološke značilnosti Mejam skupaj z drobnimi oblikami ter sedimenti v jami. Avtor
opredeli kontaktni fluviokras kot poseben tip fluviokrasa, ki nastane s pritokom alogenih
tokov z nekraškega sosedstva v kras, kjer ponikajo. Pri tem ob stiku kraškega in nekraškega
reliefa nastanejo specifične oblike, med katerimi avtor omenja robne globeli z naplavljenim
dnom. Pri oblikah in pojavih kontaktnega krasa gre po avtorju za preplet dejavnikov
oblikovanja normalnega in kraškega reliefa (Mihevc, 1989).
Kontaktni kras med Rodikom in Danami pri Divači predvsem v povezavi s hidrologijo in
Škocjanskimi jamami je omenjal tudi Gams (1967, 1983; cv: Mihevc, 1989).
Iz literature smo izbrali še dve opredelitvi kontaktnega krasa.
Mihevc (2008) v monografiji Kras: Trajnostni razvoj kraške pokrajine v poglavju z naslovom
Kraški relief in reliefne enote na obravnavanem območju opredeli nastanek kontaktnega
krasa. Kontaktni kras nastane na stiku površinske rečne mreže in krasa. Reke ob pritoku z
nekraškega, fluvialnega reliefa na kras ponikajo, ob ponorih pa so zaradi plavja, ki ga
prenašajo in zaradi večjih količin vode ob deževjih pogoste in značilne kratkotrajne poplave.
Značilna oblika kontaktnega krasa je slepa dolina (Mihevc, 2008).
V Geografskem terminološkem slovarju je kontaktni kras opredeljen kot "kras, navadno z
gostimi kotanjami, nastal na stiku neprepustnih in prepustnih kraških kamnin, na katere
priteka površinska voda" (Geografski terminološki slovar, 2005, str. 181)
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Za nalogo sta najbolj relevantna prispevka Kontaktni kras pri Kačičah in ponor Mejame
(Mihevc, 1989) in v magistrskem delu obravnavani primer kontaktnega krasa med Rodikom,
Kačičami in Danami (Mihevc, 1991a).
Kot so za kras na splošno poleg površinskih oblik značilne tudi podzemske, velja to tudi za
kontaktni kras. Za nastajanje jam na kontaktnem krasu je značilen proces parageneze, saj gre
za alogene vode, ki s seboj prinašajo material, ki ga ob poniranju vnašajo v podzemlje in
odlagajo ter tako vplivajo na nastanek in razvoj jamskih rovov. Z nastankom jam so se
ukvarjali številni avtorji. Mihevc (1998a) je v prispevku Škocjanske jame-prispevek k
speleogenezi podal genetsko in morfološko interpretacijo nastanka rovov, dvoran, udornic in
brezen in analiziral tudi pesek in prod na kraškem površju nad jamami. Opisal je geološko
strukturo in obliko rovov ter velike dvorane in udornice, rove pa je opredelil po tipih. Na
koncu je predstavil razvoj Škocjanskih jam. Več dvoran v jami je paragenetsko
preoblikovanih. Paragenezo je avtor opredelil kot enega od načinov delovanja vode v jami, ko
voda korozijsko deluje na strop zaradi zapolnjevanja dna rova s sedimenti. Paragenetsko
delovanje je značilno za ponikalnice, ki v jamo prenašajo plavje (Mihevc, 1998a).
Podobno avtor opisuje paragenezo tudi v Speleogenezi Divaškega krasa (Mihevc, 2001).
Poleg Mejam je na kontaktnem krasu med Rodikom, Kačičami in Danami Mihevc (1998b)
obravnaval še Jamo na Prevali II, ko je v prispevku Izvor in pomen kamenja pod vhodnim
breznom Jame na Prevali II analiziral vzorce kamenja v vhodni dvorani pod vhodnim
breznom jame. Da je kamenje antropogenega izvora, je bilo ugotovljeno že prej, saj po obliki
kaže na to, da so takšno kamenje uporabljali za gradnjo suhih zidov. Ob odstranjevanju
kamenja s pašnikov so ga verjetno metali tudi v jame, saj stene ne kažejo znakov recentnega
odpadanja kamenja in so precej zasigane. V nasipnem stožcu so našli tudi številne predmete
iz bronaste dobe (Mihevc, 1998b).
Pasini (2009) se v prispevku A terminological matter: paragenesis, antigravitative erosion or
antigravitational erosion? ukvarja s terminološko uporabo terminov parageneza, singeneza,
antigravitativna erozija in antigravitacijska erozija. Za termin parageneza predlaga zamenjavo
s terminom antigravitativna erozija, ki je bil prvič uporabljen leta 1966, termin parageneza pa
leta 1968. Antigravitativno erozijo označuje kot "dvigajočo" ali "vzpenjajočo", saj deluje v
nasprotni smeri gravitacije. V prispevku nato opiše proces antigravitativne erozije, značilnosti
antigravitativnih rovov, dva tipa takšnih rovov in značilnosti antigravitativnih jam ter navede
nekaj primerov takšnih jam po svetu. Avtor antigravitativno erozijo opredeli kot proces, kjer
se voda v freatični cevi dviga, zgoraj izpodjeda strop, spodaj pa odlaga sediment, ki ščiti dno
pred erozijo in korozijo (Pasini, 2009).
Farrant in Smart (2011) v prispevku Role of sediment in speleogenesis; sedimentation and
paragenesis obravnavata vpliv sedimentacije na speleogenezo in procese v vadozni in
freatični coni ter razmere, v katerih se dogaja paragenetski razvoj jam ali vadozna
sedimentacija. Avtorja opišeta vire sedimentov in način vnosa, vrste sedimentov v jamah,
učinek vnosa sedimentov v vadozni in freatični coni, paragenetsko raztapljanje (v freatični
coni) in raztapljanje pod nanosom sedimenta, vpliv na oblikovanje rovov in njihov potek,
značilnosti in primere paragenetskih jam (na območjih kontaktnega krasa, v primeru
poplavljanja in dviga erozijske baze, na stikih z ledenikom ali območjih s fluvioglacialnimi in
periglacialnimi procesi ter območjih, kjer so kamnine z jamskimi sistemi prekrite z debelo
plastjo površinskega nanosa prepereline) in primere različno dolgih obdobij sedimentacije in
parageneze. Paragenezo avtorja opredelita kot proces navzgor usmerjenega raztapljanja
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jamskega rova v freatičnem okolju, ko se na dnu odlaga sediment, rov pa se širi navzgor do
vodne gladine (Farrant, Smart, 2011).
Slabe (2014) je v prispevku Jamske skalne oblike, sled razvoja slovenskih kraških jam
podrobno proučil skalne oblike v jamah, dejavnike, ki so jih oblikovali, pogoje nastanka
(hidrološke cone) in procese, s katerimi so bile oblikovane. Poleg že obstoječih poimenovanj
je predlagal še nova, oblike je tudi klasificiral. Skalni relief je razdelil na 7 tipov in ob njih
opisal pripadajoče oblike. Proučevanje je podkrepil z laboratorijskimi poskusi nastajanja oblik
na mavcu in dodal fotografije in skice. Površine jamskih skalnih oblik so bile fotografirane
tudi z elektronskim vrstičnim mikroskopom, naredili so tudi laboratorijske analize vodá in
naplavin. Stropne žlebove je avtor umestil med nadnaplavinske skalne oblike in sklepa, da so
bili rovi v izbranih jamah glede na nadnaplavinski skalni relief pogosto preoblikovani s
procesom parageneze. Na primerih izbranih jam s kraških območij Slovenije je predstavil
speleogenetski pomen skalnega reliefa. V tem poglavju omenja med drugim tudi območje
Brkinov in Podgrajskega podolja ter Škocjanske jame (Slabe, 2014).
Audra in Palmer (2015) sta v prispevku Research frontiers in speleogenesis. Dominant
processes, hydrogeological conditions and resulting cave patterns opisala procese nastanka in
vrste epigenih in hipogenih jam ter predstavila različne modele razvoja krasa in jam:
konceptualne, analitične in digitalne. Parageneza je predstavljena kot način nastanka epigenih
jam, ki so sicer v svetu prevladujoče. Avtorja jo opredelita kot proces nastajanja jamskih
rovov od spodaj navzgor z raztapljanjem stropa do nivoja vodne gladine, ko voda zapolni rov
in v spodnjem delu odlaga sediment (Audra, Palmer, 2015).
Bella in Bosák (2015) v prispevku Ceiling erosion in caves: early studies and Zdeněk Roth as
author of the concept predstavita začetke proučevanja stropnih žlebov, ki so povezani s
procesom parageneze in prvotne študije jame Domica na Slovaškem, ki jo je naredil Roth leta
1937. Sam termin parageneza v tej študiji še ni bil uporabljen (prvič je bil omenjen leta 1958),
prvič pa je bil omenjen nastanek stropnih žlebov, ki so nastali s pritiskom vode na jamski
strop zaradi zapolnitve jame z materialom, ki so ga prinesli alogeni tokovi. Pri tem je voda
jamski strop erodirala in ustvarila prehod s presekom v obliki loka ali oboka. V prispevku
avtorja nato omenita še nekaj kasnejših študij nastajanja stropnih žlebov tako v jami Domica
kot tudi v nekaterih drugih jamah (Bella, Bosák, 2015).
Iz literature smo izbrali še pet opredelitev parageneze.
Šušteršič in Knez (1995) sta v Prispevku k slovenskemu speleološkemu pojmovniku med 88
speleološkimi izrazi definirala paragenezo kot korozijsko večanje zalitega rova v smeri, kjer
stene oziroma dno niso prevlečene s plavjem.
Mihevc in Zupan Hajna (2008) v monografiji Kras: Trajnostni razvoj kraške pokrajine v
poglavju z naslovom Jame in jamski sistemi na obravnavanem ozemlju opredelita paragenezo
kot proces, značilen za velike rove, kjer se na dnu odlaga plavje, ki tako ščiti spodnje dele
pred korozijo, voda pa korozivno deluje navzgor in povečuje rove nad naplavljenimi
sedimenti. Proces je značilen za rove v freatični coni pod gladino kraške vode (Mihevc,
Zupan Hajna, 2008).
Mihevc (1991a) v magistrskem delu opredeli paragenezo kot zasipanje spodnjih delov
kanalov v jamah s sedimentom, pri čemer voda korozijsko deluje navzgor na strop in dele
sten, ki jih ne ščiti naplavina.
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Ford in Williams (2007) opredelita paragenezo kot način tvorjenja jamskih rovov v freatični
coni, ko voda erodira strop rova in ga zvišuje do nivoja vodne gladine, dno pa zapolnjuje
material, ki ga odlaga voda.
Stepišnik (2011a) paragenezo opredeli kot širjenje jamskega rova z abrazijo in korozijo
jamskega stropa do gladine podzemne vode, medtem ko alogena voda odlaga prinešeni
material na dnu freatične zanke.
4.2. TEORETSKE OSNOVE
4.2.1. Tipi in oblike kontaktnega krasa
S tipi in oblikami kontaktnega krasa se je veliko ukvarjal Gams. V svojih delih (1974, 1986,
1992, 1994) je opredelil več tipov in oblik kontaktnega krasa.
Po opredelitvi iz leta 1974 je Gams predstavil 9 tipov kontaktnega krasa:
I. Kontaktni kras z oddvojenim odtekanjem: vrtačasti kras
II. Vložek kraških kamnin s prečnim pretokom: prekriti ravnik (z aluvijem)
III. Pas kraških kamnin z vzdolžnim koncentriranim odtokom: dolinast kras
IV. Obalni kontaktni kras: prekriti ravnik v nivoju morske gladine
V. Večji pas kraških kamnin s sredotežnim in vzdolžnim odtekanjem: slepe in kontaktne
doline
VI. Izolirano manjše kraško področje s sredotežnim odtekanjem: depresijski prekriti kras
VII. Robni kras z manjšimi prodonosnimi pritoki: slepe doline
VIII. Robni kras s prodonosnimi rekami: prekriti kraški ravnik
IX. Osamljeni kras s sredobežnim odtokom: mizasta vrtačasta ali slemenasta vzpetina
Po opredelitvi iz leta 1986 je Gams predstavil 4 tipe kontaktnega fluviokrasa:
♦ Tip s prevladujočimi slepimi dolinami
♦ Tip s prevladujočimi suhimi dolinami
♦ Tip z robnimi kraškimi polji
♦ Tip z robnimi ravniki
Po opredelitvah iz leta 1992 in 1994 je Gams predstavil 4 glavne tipe kontaktnega krasa in po
4 podtipe pri prvem in četrtem tipu:
1. ROBNI KRAS HORIZONTALNEGA KONTAKTA S PRITOKOM ALOGENE VODE
▫ robni kras z večjim dotokom agresivne alogene vode na tektonsko dvigajočem se območju
(tipična oblika je prebojna dolina);
▫ robni kras nizkega piezometričnega nivoja, alogeno reko, precejšnjo količino rečnega
materiala in šibko vodno prepustnostjo kamnin (najbolj tipične oblike so suha dolina, slepa
dolina, robno polje, jama z alogeno vodo, udornica);
▫ robni kras z alogenimi rekami, nizkim piezometričnim nivojem, manjšo prepustnostjo
kamnin in dolgotrajno tektonsko stabilnostjo (najbolj tipična oziroma karakteristična oblika je
kraški ravnik);
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▫ kontaktni kras dobro prepustnih sedimentov, globokim piezometričnim nivojem in manj
alogene vode (najbolj tipična oblika je brezno)
2. IZOLIRANI KRAS NA OBMOČJU KONCENTRIRANEGA TOKA ALOGENE VODE
(ob dvigovanju površja se pojavljajo jame v različnih nivojih)
3. KONTAKTNI KRAS VZDOLŽ PREGRADE NEPREPUSTNIH SEDIMENTOV NA
OBMOČJU KONCENTRIČNEGA VODNEGA TOKA (tipična oblika je pretočno polje)
4. KRAS Z VERTIKALNIM LITOLOŠKO-HIDROLOŠKIM KONTAKTOM
▫ globoki endokras z reko na neprepustni podlagi (primer so velike jame v dolomitu pod
apnencem ali v flišu pod apnencem, ko se kapljajoča voda na sicer neprepustni podlagi
koncentrira v reko in ustvari jamo);
▫ subglacialni in proglacialni kras (primer so visokogorska brezna, ki so nastala kot posledica
delovanja ledeniške vode; ledeniška voda je pripomogla tudi k nastanku nekaterih kraških
polj);
▫ endokras pod preluknjano neprepustno vrhnjo plastjo (če reka mestoma erodira neprepustno
vrhnjo plast in doseže kraško podlago, lahko naredi jame, v primeru udorov vrhnje plasti in
nastanka udornic pa zaradi lokalno pospešene korozije lahko nastanejo globoka brezna, ki
sežejo do jam endokrasa) (Gams, 1994);
▫ medplastni endokras (primer so jame v plasteh prepustnih kamnin; to so t.i. labirintne jame)
(Gams, 1994).
Ločnica med zadnjima dvema podtipoma se lahko zabriše, če je kraška cona gostejša (Gams,
1994).
Obravnavano območje kontaktnega krasa med Rodikom, Kačičami in Danami po prvi
klasifikaciji (Gams, 1974) spada v robni kras z manjšimi prodonosnimi pritoki: slepe
doline, po drugi (Gams, 1986) v fluviokras s prevladujočimi slepimi dolinami, po tretji in
četrti (Gams, 1992, 1994) pa v glavni tip robni kras horizontalnega kontakta s pritokom
alogene vode in podtip robni kras nizkega piezometričnega nivoja, alogeno reko, precejšnjo
količino rečnega materiala in šibko vodno prepustnostjo kamnin.
4.2.2. Opredelitve osnovnih pojmov kontaktnega krasa
4.2.2.1. Kontaktni kras, kontaktni fluviokras, fluviokras
Po pregledu literature, predvsem starejše, smo ugotovili, da pomen omenjenih treh izrazov ni
jasno ločen oziroma se glede na opisane značilne oblike uporabljajo sopomensko. Zato bomo
enotno opredelitev pojma kontaktni kras poskušali oblikovati iz posameznih opredelitev
avtorjev ne glede na njihove uporabljene izraze.
Avtorji opredelijo kontaktni kras kot stik dveh morfogenetskih procesov (fluvialnega in
kraškega) (Roglić, 1959), ali območje součinkovanja dveh geomorfnih sistemov (fluvialnega
in kraškega) (Stepišnik, 2011a, 2011b) ali stik dveh hidroloških in morfoloških sistemov
(fluvialnega in kraškega) (Mihevc, 1992). Kontaktni kras je tudi območje stika prepustnih in
neprepustnih kamnin (Gams, 1992, 1994, 2003; Geografski terminološki slovar, 2005) ali
stika kraških in nekraških kamnin (Stepišnik, 2011a) ali stika kraškega in nekraškega reliefa
(Mihevc, 1989) ali stika kraških in nekarbonatnih kamnin (Mihevc, 1994). Kontaktni kras je
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opredeljen tudi kot stik površinske in podzemske rečne mreže (Gams, 1983, 1986; Mihevc,
1990, 2017) ali stik površinske rečne mreže in krasa (Mihevc, 2008) ali območje
součinkovanja kraškega in površinskega vodnega pretakanja (Mihevc, 1990). Kontaktni kras
avtorji opredelijo tudi kot območje vtoka alogenih vodá na kras (pri tem gre za ponorni
kontaktni kras) (Gams, 1992, 1994, 2003; Mihevc, 1989, 1990, 1992), pri čemer se tvorijo
specifične površinske in podzemeljske oblike (Mihevc, 1989, 1991b, 1992; Gams, 1994;
Ford, Williams, 2007), reke pa ponikajo (Mihevc, 1989, 1990, 2008).
4.2.2.2. Slepa dolina
Iz proučenih del avtorjev prispevkov na temo kontaktnega krasa smo poskušali oblikovati
enotno opredelitev ene od tipičnih oblik kontaktnega krasa.
Slepa dolina je najznačilnejša oblika ponornega kontaktnega krasa (Stepišnik, 2011b) in je po
opredelitvah dolina, ki nastane ob litološkem stiku (Ford Williams, 2007; Stepišnik, 2011b) in
je v zgornjem delu vrezana v neprepustnih kamninah, spodnji del pa sega v prepustne (kraške
kamnine (Roglić, 1959; Gams, 1974; Mihevc, 1991b, Stepišnik, 2011a) oziroma v zgornjem
delu leži v nekarbonatnih in v spodnjem delu v karbonatnih kamninah (Stepišnik, 2011b). Z
neprepustnih kamnin vode pritekajo na apnenec (Roglić, 1959; Gams, 1962), kjer poniknejo
(Roglić, 1959; Gams, 1962, 2003; Stepišnik, 2011a) v ponikvah (Stepišnik, 2011a) ali
ponorom pod strmo steno na koncu doline (Gams, 1974; Ford, Williams, 2007; Stepišnik,
2011a, 2011b). Voda na stiku z apnenci lahko teče po kanjonu in skozi razpoke prenaša
material (Roglić, 1959), dolina se širi bočno (Mihevc, 1991a), dolinsko dno ob ponikalnici se
znižuje zaradi pobočnih procesov (Mihevc, 1991b), vodni tok pa na apnencih teče po lastni
naplavini (Stepišnik, 2011a).
4.2.2.3. Kontaktni kras-fluviokras
Glede na navidezno podobnost pojmov kontaktni kras in fluviokras smo se odločili podati
primera opredelitev obeh pojmov za pojasnitev razlike med njima.
Stepišnik (2011a) opredeli kontaktni kras kot "območje prepletanja procesov fluvialnega in
kraškega geomorfnega sistema na stiku kraških in nekraških kamnin, ko alogeni tokovi s
količino vode, rečnimi režimi in naplavinami vplivajo na kras". Fluviokras pa avtor opredeli
kot tip krasa, ki "se oblikuje na karbonatnih kamninah, kjer na površju delujejo fluvialni
procesi, v podzemlju pa kraški. Nastanek fluviokrasa je v Sloveniji in na Dinarskem krasu
pogostejši na dolomitu. Večina vode odteka podzemsko, a na površju poteka tudi erozija.
Najbolj značilna površinska oblika je dolec. Za strma kraška pobočja v manj prepustnih
kamninah so značilni tudi erozijski jarki, največkrat na tektonsko pretrtih conah in na
dolomitu" (Stepišnik, 2011a). Pri kontaktnem krasu gre torej za skupni učinek dveh
geomorfnih sistemov (fluvialnega in kraškega), pri čemer nastanejo specifične oblike, pri
fluviokrasu pa za površinsko preoblikovanje karbonatne kamnine, najpogosteje dolomita, ki je
na korozijo odpornejši od apnenca, zato ne morejo nastati enake oblike kot pri kontaktnem
krasu.
4.2.2.4. Parageneza, antigravitativna erozija
Za način nastajanja jamskih rovov je v splošni rabi izraz parageneza, le Pasini (2009), je
proces opredelil kot antigravitativno erozijo, a je v imenu izpostavil le erozijski način
delovanja vode, ne pa tudi korozivnega. Za značilen način nastajanja jam kontaktnega krasa
smo poskušali iz proučenih prispevkov oblikovati enotno opredelitev pojma.
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Večina avtorjev v opredelitvah izpostavi, da gre za proces, ki se dogaja v freatični coni (Ford,
Williams, 2007; Mihevc, Zupan Hajna, 2008; Pasini, 2009; Farrant, Smart, 2011; Stepišnik,
2011a; Audra, Palmer, 2015), ko voda zaradi nalaganja sedimenta v dno rova deluje navzgor
na strop (Mihevc, 1991a, 1998a, 2001; Ford, Williams, 2007; Pasini, 2009; Farrant, Smart,
2011; Stepišnik, 2011a; Audra, Palmer, 2015) in nanj deluje korozijsko z raztapljanjem
(Mihevc, 1991a, 1998a, 2001; Mihevc, Zupan Hajna, 2008; Farrant, Smart, 2011; Stepišnik,
2011a; Audra, Palmer, 2015), erozijsko (Ford, Williams, 2007; Pasini, 2009) in tudi
abrazijsko (Stepišnik, 2011a), do gladine podzemne vode (Ford, Williams, 2007; Mihevc,
Zupan Hajna, 2008; Farrant, Smart, 2011; Stepišnik, 2011a; Audra, Palmer, 2015).
4.2.2.5. Speleogeneza-parageneza
Na izbranih primerih opredelitev speleogeneze in parageneze bomo pojasnili razliko med
obema pojmoma.
Audra in Palmer (2015) opredelita speleogenezo kot "razvoj (samo)organiziranih jamskih
sistemov, ko podzemna voda vzdolž toka raztaplja stene razpok". Paragenezo pa avtorja
opredelita kot "razvoj kanalov od spodaj navzgor, ko se spodnji deli zapolnijo s sedimenti"
(Audra, Palmer, 2015). Pri speleogenezi gre torej za splošen proces razvoja jamskih kanalov,
pri paragenezi pa za način razvoja le-teh.
4.2.3. Značilnosti kraških jam in vrste sedimentov v njih
Jame nastajajo v vseh treh hidroloških conah. V epifreatičnih jamah kontaktnega krasa so
vidne značilnosti součinkovanja fluvialnega in kraškega geomorfnega sistema, a te jame so
povezane tudi z jamami oziroma rovi freatične in vadozne cone, zato bodo predstavljene
značilnosti jam vseh treh hidroloških con in tudi hidrološko neaktivnih jam. Za oblikovanje
jamskih rovov pa so pomembni tudi različni sedimenti v jamah.
4.2.3.1. Jame kontaktnega krasa
Za kontaktni kras so poleg specifičnih površinskih oblik značilne tudi daljše vodoravne jame.
Oblikujejo jih ponikalnice alogenega izvora, ki v kras vtekajo v koncentriranem vodnem toku.
S seboj prenašajo plavje in sediment, ki se v podzemlju akumulira ali pa sodeluje v procesu
erozije, sama voda pa je agresivnejša od avtigene vode, ker ni zasičena s karbonati. Daljše
vodoravne jame v kontaktnem krasu nastanejo s preoblikovanjem jam v freatični coni. Zaradi
oblikovanja s procesom parageneze se imenujejo tudi paragenetske jame. Imajo obokan strop,
na dnu pa so zasute s sedimentom. Nahajajo se približno v višini gladine podzemne vode. To
je območje občasno zalite cone, zato tem jamam ustreza tudi ime epifreatične jame. Odseki
vodoravnih jamskih rovov kontaktnega krasa so lahko nastali tudi z vrezovanjem ob
spuščanju gladine podzemne vode (podzemni kanjoni v epifreatični in vadozni coni). Ob
vrezovanju voda erozijsko in korozijsko preoblikuje dno epiferatičnega rova in nastanejo
daljši vodoravni podzemni jarki ali kanjoni, če so rovi večji. V primeru, da se rov zapolni z
nanešenim materialom, se nad njim oblikuje nov, obhodni rov, ki ponovno omogoča pretok,
prejšnji rov pa postane hidrološko neaktiven. Rovi so z oddaljevanjem od ponora manj
paragenetski zaradi zmanjševanja količine prinešenega materiala in bolj zaliti z vodo. Kratki
zaliti odseki rovov se imenujejo sifoni, jame pa so z oddaljevanjem od ponora alogenega
vodnega toka, ko ni več prinešenega materiala, večinoma v freatični coni (Stepišnik, 2011a).
Druga vrsta jam kontaktnega krasa so jame v etažah, ki nastanejo zaradi prestavljanja vodnih
tokov navzdol, kar je posledica denudacijskega zniževanja površja. Ob prestavitvi vodnega
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toka nižje nastanejo novi rovi, zgornji pa postanejo hidrološko neaktivni. Z vsako
prestavitvijo vodnega toka nastane nova etaža (Stepišnik, 2011a).
V primeru, da je gladina podzemne vode nižja od točke ponikanja, voda vteka v kras že v
ponikvah ali požiralnikih in preko vadozne cone odteče do gladine podzemne vode. Pri tem
nastanejo vertikalni rovi, značilni za vadozno cono, na gladini podzemne vode pa nastanejo
epifreatični rovi (Stepišnik, 2011a).
4.2.3.2. Jame freatične in vadozne cone
Čeprav so jame kontaktnega krasa epifreatične, so lahko povezane z rovi v vadozni ali
freatični coni. Zato bodo na kratko navedene tudi značilnosti jam preostalih dveh hidroloških
con.
Kanali v freatični coni najpogosteje nastanejo ob lezikah, nastajajo pa tudi ob razpokah in
prelomih. Kanali ob lezikah iz prvotne lečaste oblike profila preidejo v okroglo ali elipsasto.
Kanali ob razpokah in prelomih pa so navpični ali zelo strmi in imajo elipsasto ali lečasto
obliko profila. Povezujejo dva ali več rovov, nastalih ob lezikah. Stene rovov v freatični coni
so s celotno površino izpostavljene koroziji, saj so popolnoma zalite z vodo. Pri tem nastajajo
številne skalne oblike na stenah rovov. Najpogostejše so fasete, ki nastajajo v smeri vodnega
toka v čimbolj homogeni in kompaktni kamnini. Stropni žlebovi so nastali zaradi vodnega
toka, tekočega po rovu, zapolnjenim z naplavino, ali pa so ostanek začetnih kanalov jamskega
rova. Anastomoze so preplet stropnih žlebov, korozijski žepi pa so manjši slepi kanali, ki se
največkrat nahajajo na stropu jamskega rova. Draslje voda oblikuje erozijsko s prodniki
(Stepišnik, 2011a).
V vadozno cono skozi površje prenika padavinska voda, značilna pa so brezna, ki nastajajo v
coni navpičnega prenikanja. Brezno se korozijsko poglablja z padanjem nenasičene vode na
dno, širi pa ga voda, ki drsi po stenah brezna in jih raztaplja. Brezno se lahko poglablja do
freatične cone oziroma do gladine podzemne vode. Najpogosteje pa v dnu brezna nastane
jezerce, ki zaustavi poglabljanje, iz njega pa voda bočno odteka in oblikuje novo brezno ob
isti ali drugi razpoki. Tako ob večkratni ponovitvi takšnega pretakanja vode nastanejo
stopnjasta brezna. Vmes se lahko pojavljajo tudi krajši vodoravni deli z jezerci ali tudi sifoni.
Takšni sistemi so značilni za vadozno cono (Stepišnik, 2011a).
4.2.3.3. Hidrološko neaktivne jame
Hidrološko aktivne jame so skozi hidrografske cone povezane z neaktivnimi jamami, zato
bodo na kratko predstavljeni tudi značilnosti in procesi v hidrološko neaktivnih rovih.
Zaradi delovanja denudacijskih procesov se kraško površje ter ponorni in izvirni deli krasa
znižujejo, s tem pa se znižuje tudi gladina podzemne vode. Tako postanejo jame hidrološko
neaktivne in ne rastejo več. Izjema so brezna v vadozni coni. V vadozni coni se tako
prepletajo jame različnega nastanka, ki je lahko povezan tudi s freatično in epifreatično cono.
Pri jamah je tako pogosta poligenetska oblika, predvsem v primerih, ko brezna sekajo jame,
nastale v freatični ali epifreatični coni ali se tam zaključujejo. Na hidrološko neaktivne rove
deluje mehansko in kemično preperevanje. Nenasičena voda te rove, ki jih sekajo aktivna
vadozna brezna, preoblikuje z raztapljanjem, če pa so takšni rovi zapolnjeni s sedimentom,
(pogosto je to ilovica), jih voda spira (Stepišnik, 2011a).
Pogosto se v rovih zaradi nestabilnosti rušijo stene in strop, kar povzroča ostre oglate oblike
na njih, na tleh pa se nabirajo podorni bloki. Nestabilnost se lahko pojavi zaradi umika vode
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iz freatičnih rovov, na stičišču več rovov, ob prelomih, ki sekajo jamske rove ali zaradi
agresivnih vodnih curkov, ki širijo razpoke v stropu. V freatični coni voda podorne bloke
odstrani, korozija pa gladi ostre oglate oblike. Če voda podorne bloke odstranjuje, je rov
hidrološko aktiven, ob tem pa nastajajo velike jamske dvorane (Stepišnik, 2011a).
Pomemben proces v jamah zmernotoplega ali hladnega podnebja je zmrzalno preperevanje.
Ob tem se stene krušijo, vhodi v vodoravne jame pa so poševni. Če ima jama le en vhod ali pa
zaradi razdalje med vhodoma ni cirkulacije zraka v jami, se proces omeji na vhodni del jame.
Akumuliran odkrušen material na tleh dvigne vhod jame nad prvotni rov. V jamah, kjer
cirkulacija zraka poteka, lahko proces zmrzalnega preperevanja deluje v celotni jami.
Prepereva siga in krušijo se stene. V daljši čas neaktivnih jamah s korozivno kondenzno vodo
poteka kemično preperevanje, ko z ogljikovim dioksidom zasičena voda razjeda stene, strope
in kapnike. Če se kamnina raztopi, lahko ostanejo kalcitne žile, najpogosteje pa na stenah
ostane gosta mreža nekajmilimetrskih vdolbinic (Stepišnik, 2011a).
4.2.3.4. Vrste sedimentov v jamah
Za oblikovanje jam in procese v njih so pomembni tudi različni sedimenti, ki so nanešeni v
jamo ali pa izvirajo iz jam samih.
Najpomembnejši mehanski sedimenti so podorni bloki in alogeni fluvialni sedimenti. Alogeni
sedimenti so značilnost epifreatične in freatične cone, brezna v vadozni coni so ponavadi brez
njih. Močnejši alogeni tokovi (vode s hribovitih območij, vode z velikim porečjem,
fluvioglacialni tokovi) prinašajo v jame prod in večje bloke. Zaradi rušenja jamskih rovov pa
se v jami lahko nabira tudi grušč ali prod avtogenega izvora. Kjer voda v kras priteka s flišnih
območij, se v jamah pogosto odlagajo peščeni alogeni sedimenti. Najpogosteje pa se v jamah
odlagajo ilovnati sedimenti. Največ jih je na tleh, zaradi prenašanja v vodi pa se nahajajo tudi
na stenah in stropu. V jamah je značilno tudi odlaganje tankih plasti finozrnatega sedimenta
na stenah in stropu, ki se v daljši čas suhih jamah razporedijo v značilne vzorce, imenovane
vermikuliti. Poplavna ilovica se odlaga le ob višjih nivojih podzemne vode, zato v rovih
zastaja in postopoma se rovi delno ali v celoti zapolnijo. To je značilnost neaktivnih
epifreatičnih in freatičnih rovov, ki se zdaj nahajajo v vadozni coni (Stepišnik, 2011a).
Najpogostejši kemogeni sediment je siga, sestavljena iz kalcita, ki se v površinskih tokovih
izloča kot lehnjak, siga pa je jamska tvorba. Odlaga se le v vadozni coni, njene oblike pa so
odvisne od količine vode in načina njenega toka, od jakosti in stalnosti prenikajoče vode pa je
odvisna tudi hitrost izločanja sige. Obstaja več barv sige, na kar vplivajo številni dejavniki, od
njene mineralne sestave do prisotnosti različnih elementov in značilnosti podnebja in
jamskega okolja. Siga tvori različne oblike, od katerih so najpogostejši stalaktiti. Poleg
stalagmitov in kapniških stebrov pa tvori tudi številne druge oblike: zavese, sigove slapove,
jamske bisere, ponvice, sigove pregrade. Helektiti so manj pogosti (Stepišnik, 2011a).
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5. REZULTATI
5.1. GEOMORFOLOŠKA ANALIZA
Karta 3: Geomorfološka karta kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
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5.1.1. Površinske oblike kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
Pri površinskih oblikah na proučevanem območju bodo navedeni lokacija posamezne oblike,
podatki o nadmorski višini in kratek opis. Oblike so razdeljene na šest večjih (slepi dolini
Hudournika in Goloberta, suha dolina Kačiškega potoka, Divaško-Kačiški ravnik, Brkini,
območja vrtač) in več manjših znotraj ali blizu posamezne večje oblike (aluvialne ravnice,
dolci, vršaji, ponori, reliktna dna slepih dolin. živoskalne terase…). V spodnjem delu slepe
doline Hudournika sta opisa za dva dela aluvialne ravnice podana posebej zaradi razlik v
nadmorski višini in fizične ločenosti delov ravnice z antropogenim nasipom, izgonsko strugo
Hudournika in nekoliko višjim delom kraškega območja med Danskim poljem in ravnico
okrog ponora Hudournika. Kopasti vrhovi na območju so večinoma zajeti in obravnavani v
slemenih. V dolinah si oblike sledijo približno v zaporedju od zgornjega dela dolin proti
spodnjemu. Na koncu podpoglavja o površinskih oblikah so navedene še ostale oblike, ki niso
zajete v predhodnih kategorijah (pobočja v karbonatnih kamninah, slemena v karbonatnih
kamninah, podolje,…).
5.1.1.1. Slepa dolina Hudournika (Dansko polje)
Nahaja se v osrednjem in severnem delu proučevanega območja, južno, zahodno in severno
od Dan pri Divači. V dolžino meri približno 3400 m, najširša pa je na Danskem polju, kjer je
široka do 250 m. V zgornjem delu je dolina ozka, vzhodno pobočje je v flišnih Brkinih,
zahodno pa je apnenčasto. Pri Paredu se dolina razširi v Dansko polje in se zaključi pod
strmim apnenčastim obodom na severu, kjer se začenja Škocjanski kras. Dolina poteka v treh
smereh: SZ-JV, S-J in SV-JZ.
Slika 1: Pogled s severnega roba Danskega polja proti Brkinom

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Profil 1: Podolžni profil slepe doline Hudournika
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Podolžni profil slepe doline Hudournika kaže, da se dolina strmo spušča z Brkinov. Naklon je
največji v prvih 200 metrih dolžine, kjer se nadmorska višina zmanjša s približno 640 na
približno 560 metrov. Med 200 in 1000 metri dolžine je naklon nekoliko manjši, vmes pa se
pojavlja nekaj skokov. Med 1000 in 1750 metri dolžine se naklon doline zmanjšuje
enakomerno. Pri približno 1750 metrih dolžine se začne aluvialna ravnica, kjer se naklon še
enakomerno zmanjšuje do približno 3600 metrov dolžine, kjer se začne reliktni potek slepe
doline. Tu se začne obod slepe doline in naklon se začne povečevati. Do vrha oboda je nekaj
manjših skokov, od katerih je največji zadnji, ko se nadmorska višina poveča s približno 450
na približno 460 metrov. Nadmorska višina reliktnega dna slepe doline se na dolžini približno
400 m dvigne za približno 20 m.
Hudournik vodo izgubi že v požiralnikih v strugi v zgornjem gozdnatem delu doline nad
sotočjem z alogenim pritokom z Brkinov.
Nad slepo dolino Hudournika se nahajajo trije kopasti vrhovi. Na severnem robu
obravnavanega območja na obodu Danskega polja se nahaja Preval z nadmorsko višino 475
m, na Danskem slemenu, kjer stojijo Dane pri Divači, pa še dva kopasta vrhova.
V apnenčastem pobočju nad Hudournikom severozahodno in jugovzhodno od vhoda v jamo
Jazbina se nahajata dve obliki, ki sta najverjetneje živoskalni uravnavi, njun nastanek pa še ni
raziskan. Severna živoskalna uravnava je travnata, južna pa je porasla z gozdom. Povprečna
nadmorska višina severne uravnave znaša 465 m. Južna uravnava je precej manjša. Njena
povprečna nadmorska višina znaša približno 464 m. Obe uravnavi imata daljšo os v smeri S-J.
Večji del aluvialne ravnice Hudournika leži na Danskem polju, ki zavzema severozahodni del
proučevanega območja. Na njej so kmetijske površine. Aluvialna ravnica je dolga približno
1500 m, široka pa od 50 do 250 m. Najširša je na Danskem polju. Povprečna nadmorska
višina aluvialne ravnice znaša približno 537 m, površina pa meri približno 0,25 km2.
Aluvialna ravnica sprva poteka v smeri S-J, nato pa SV-JZ, drugi del pa v smeri S-J .
Slika 2: Aluvialna ravnica in izgonska struga Hudournika

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Erozijski jarek Kačiškega potoka poteka po zahodnem pobočju slepe doline Hudournika in se
spušča na Dansko polje. V dolžino meri približno 350 m. Po njem je pred preusmeritvijo
struge tekel Kačiški potok in se nato izlival v Hudournik na Danskem polju. Jarek večinoma
poteka v smeri V-Z.
Na pobočjih nad dolino Hudournika je 7 dolcev, njihova približna dolžina pa je od 30 do 115
metrov. Potekajo v različnih smereh: eden v smeri V-Z, štirje v smeri SV-JZ in dva v smeri
SZ-JV.
Del aluvialne ravnice ob ponoru Hudournika (Vrčice) se nahaja na severu proučevanega
območja. Povprečna nadmorska višina tega dela aluvialne ravnice Hudournika meri približno
427 m. Zahodno od ponora Hudournika oziroma severno od izgonske struge Hudournika se
nahaja še en del aluvialne ravnice Hudournika. Povprečna nadmorska višina tega dela
aluvialne ravnice znaša približno 429 m, razlika med maksimalno in minimalno nadmorsko
višino pa znaša le dobra dva metra. Poteka v smeri S-J.
Ponor Hudournika (Vrčice) se nahaja v vrtači pod severnim obodom Danskega polja na z
gozdom poraslem območju blizu poti. Okolica ponora je zapolnjena s plavjem.
Slika 3: S plavjem zapolnjen ponor Hudournika (Vrčice)

Avtorica: Simona Peterca, 2019
Na severu proučevanega območja v obodu slepe doline Hudournika se nahaja reliktno dno
slepe doline Hudournika oziroma njen reliktni potek, ki v dolžino meri približno 250 m, v
širino pa do 30 m. Na zahodnem robu reliktno dno obkrožajo štiri vrtače. Reliktno dno je
travnato in obdano z gozdom. Nadmorska višina se znižuje v smeri Danskega polja.
Nadmorska višina najnižje uravnave v tej obliki je približno 435 m, najvišje pa približno 444
m. Sprva poteka v smeri V-Z, nato pa v smeri SZ-JV.
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5.1.1.2. Slepa dolina Goloberta
Nahaja se v vzhodnem delu proučevanega območja. V dolžino meri približno 1600 m, v širino
pa do okoli 140 m. Zgornji ožji del doline poteka v flišu, najširši del doline je v osrednjem
delu, v spodnjem delu pa se zaključuje s kanjonsko obliko in ponorom v Mejame pod
apnenčastim spodmolom. Sprva poteka v smeri SV-JZ, nato pa v smereh S-J in SZ-JV.
Profil 2: Podolžni profil slepe doline Goloberta do ponora in profil površja nad
Mejamami (dolžina:višina = 1:5)

Naklon slepe doline je največji v zgornjem delu (Brkini) do približno 400 m dolžine, kjer se
nadmorska višina zmanjša s približno 530 na približno 465 m. V prvih 100 metrih dolžine se
nadmorska višina zniža za približno 20 m. Naklon se enakomerno zmanjšuje do aluvialne
ravnice, ki se začne na približno 1100 m dolžine. Na začetku aluvialne ravnice se začne tudi
nivo 3. živoskalne terase na približno 425 m nadmorske višine. Z manjšim skokom se
nadmorska višina aluvialne ravnice zniža do nivoja 2. živoskalne terase na nadmorski višini
približno 420 m na približno 1350 m dolžine. Nato se aluvialna ravnica z nekoliko večjim
skokom zniža do nivoja 1. živoskalne terase na nadmorski višini približno 415 m na približno
1500 m dolžine. Struga Goloberta poteka pod nivojem 1. živoskalne terase. Na približno 1650
m dolžine in nadmorski višini približno 410 m se začne kanjon, kjer se naklon doline spet
poveča z nekaj skoki do ponora v Mejame na približno 1750 m dolžine in nadmorski višini
približno 395 m. Rov Mejam v začetku poteka pod reliktnim dnom slepe doline, nato pa
zavije proti severovzhodu in se spusti pod njen obod. Od začetnega dela reliktnega dna slepe
doline na približno 1800 m dolžine do vrha oboda nad končnim delom Mejam na približno
2100 m dolžine se nadmorska višina poveča s približno 420 na približno 480 m.
Nad slepo dolino Goloberta se nahajajo štirje kopasti vrhovi. Na severovzhodnem robu
proučevanega območja, na vzhodnem obodu slepe doline Goloberta, se nahajata Valerija s
34

511 m nadmorske višine in Strahnjak s 518 m nadmorske višine. Južno od Dan pri Divači pa
se na slemenu Stare Dane nahajata še dva kopasta vrhova. Maksimalna nadmorska višina
Starih Dan meri približno 496 m.
Večji del aluvialne ravnice Goloberta se nahaja v osrednjem delu slepe doline Goloberta, ko
se dolina razširi. V dolžino aluvialna ravnica meri približno 530 m, v širino pa do 45 m.
Povprečna nadmorska višina ravnice je skoraj 423 m. Poteka v enakih smereh kot celotna
slepa dolina: SV-JZ, S-J in SZ-JV.
Slika 4: Aluvialna ravnica Goloberta

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Slika 5: Suhi zid za preprečevanje erozije prsti na aluvialni ravnici Goloberta

Avtorica: Simona Peterca, 2019
Golobert običajno ponika v požiralnikih v strugi kmalu po pritoku na apnenec, za zadnjo
protierozijsko pregrado, kjer se struga začne poglabljati proti kanjonu. Okolico prerašča
redkejši gozd.
Slika 6: Požiralniki Goloberta v strugi

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Nekaj metrov visoke apnenčaste stene se nahajajo v pobočjih nad zahodnim robom aluvialne
ravnice Goloberta, ob katerih teče potok pred vstopom v kanjon. V stenah so vidne večje in
manjše razpoke. Poteka v enakih smereh kot celotna slepa dolina in aluvialna ravnica: SV-JZ,
S-J in SZ-JV.
Slika 7: Apnenčaste stene nad aluvialno ravnico Goloberta

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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V spodnjem delu doline Goloberta se nahajajo tri živoskalne terase. Tretja živoskalna terasa je
nastala na nadmorski višini 327 metrov. Največji del te terase se nahaja nad vzhodnim robom
aluvialne ravnice, preostala dva dela pa ležita nad kanjonom Goloberta vzhodno in zahodno
od ponorne jame Mejame. Druga živoskalna terasa je nastala na nadmorski višini 321 metrov
in zavzema območje vzhodno in zahodno nad prvo živoskalno teraso, v severnem delu pa leži
nad robom kanjona Goloberta. Prva živoskalna terasa je nastala na nadmorski višini 416
metrov. Največji del terase leži zahodno od Goloberta in južno od začetka kanjona, preostali
del pa leži vzhodno od Goloberta pred začetkom kanjona. Razen dela tretje živoskalne terase,
ki leži ob severozahodnem robu kanjona in dela tretje živoskalne terase nad aluvialno ravnico
Goloberta so vse terase poraščene z gozdom. Na tretji živoskalni terasi se nahajata dve vrtači.
Terase potekajo v dveh smereh: S-J in SZ-JV.
Slika 8: Večji del tretje živoskalne terase nad aluvialno ravnico Goloberta

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Struga Goloberta v spodnjem delu slepe doline poteka v kanjonu, ki je dolg približno 130 m,
širok pa med 15 in 50 m. Pri steni nad ponorom Goloberta v Mejame doseže globino do 35 m.
V stenah kanjona so vidne številne razpoke pretrtega apnenca, v dnu kanjona pa so trije skalni
skoki. Kanjon poteka v smereh SZ-JV, SV-JZ, ponovno v smeri SZ-JV, na koncu pa ima
kratek potek še v smeri S-J.
Slika 9: Struga Goloberta v kanjonsko oblikovanem spodnjem delu slepe doline

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Na koncu kanjonskega dela struge Goloberta se nahaja stena, pod katero je ponor Goloberta.
V stropu stene so vidne razpoke.
Slika 10: Stena, pod katero je ponor Goloberta v Mejame

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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V bližini ponora Goloberta se nahaja udornica, ki je približno 8 m visoko zasuta s flišno
naplavino. Na stenah so številne sigaste tvorbe. Približna globina udornice (brez flišne
naplavine) je 26 m.
Slika 11: Udornica nad cca. 8 m visokim kupom naplavine v bližini ponora Goloberta

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Nad vhodnim breznom v Mejame na severni strani se nahajata dva naravna mostova, ki ju
obdaja strmo pobočje. Zaradi preglednosti je na karti označen le eden.
Slika 12: Vzhodni naravni most nad vhodnim breznom v Mejame na severni strani

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Slika 13: Zahodni naravni most nad vhodnim breznom v Mejame na severni strani

Avtorica: Simona Peterca, 2019
Nad vhodnim breznom v Mejame na severni strani se nahajajo tri udornice. Zaradi
preglednosti sta na karti označeni le dve. Dve večji udornici se nahajata pri obeh naravnih
mostovih, manjša udornica pa med naravnima mostovoma. Globina udornic znaša približno
35 m.
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Na koncu slepe doline Goloberta se nahaja z gozdom poraslo reliktno dno doline Goloberta.
Na njem se nahajajo štiri vrtače in dva dela tretje živoskalne terase. Reliktno dno v dolžino
meri približno 230 m, v širino pa okoli 220 m. Poteka v smeri SZ-JV.
Slika 14: Reliktno dno slepe doline Goloberta nad Mejamami

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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5.1.1.3. Suha dolina Kačiškega potoka
Dolina poteka med kraškima pobočjema od konca severnega dela vršaja pri Rodiku do
zaključka suhe doline pod Tretjim vrhom. Dolina je delno poraščena z gozdom, po njej pa
potekata lokalna cesta med Kačičami in Rodikom ter železniška proga Divača-Koper. V suhi
strugi Kačiškega potoka se nahaja vhod v Davorjevo brezno. Dolina je dolga približno 1150
m, široka pa med 30 in 300 m. Poteka v smeri SZ-JV.
Slika 15: Suha struga Kačiškega potoka

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Na proučevanem območju se pri Rodiku nahaja severni del aktivnega vršaja. Na delu vršaja
stoji naselje Rodik. Večina severnega dela vršaja je travnatega, na nekaterih delih pa je redko
poraščen z drevesi. Povprečna nadmorska višina severnega dela vršaja je približno 552 m,.
V vrhnjem delu vršaja je naplavina globoka več kot 30 m, v osrednjem več kot 28 m, v
spodnjem pa okrog 25 m. Zmanjšuje se tudi naklon. Zunanji deli vršaja so uravnani,
karbonatna matična kamnina pa je razkrita. V njej so manjše kotanje zapolnjene z ilovnatimi
nanosi. Je konkavne oblike (Stepišnik in sod., 2007; Stepišnik, 2011b).
Slika 16: Severni del aktivnega vršaja pri Rodiku

Avtorica: Simona Peterca, 2019
Slika 17: Vršaj pri Rodiku

Avtor: Uroš Stepišnik, 2019
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Nad suho dolino Kačiškega potoka se nahaja sedem kopastih vrhov. Na slemenu vzhodno od
suhe doline so trije, najvišji pa je Brdce s skoraj 562 m nadmorske višine. Eden se nahaja v
suhi dolini med Gabrovo stranjo na zahodu in železniško postajo Rodik, trije vrhovi pa se
nahajajo nad nekdanjim spodnjim tokom Kačiškega potoka. Dva od njih sta nad Kačiškim
vršajem (eden na vzhodnem robu Kačič, drugi pa severno od njega z nadmorsko višino 490
m, pri cerkvi sv. Marije) in eden (z nadmorsko višino 478 m) pred Ledenico, kamor je bil
preusmerjen Kačiški potok.
Kačiški potok ponikne že v zgornjem toku v požiralnikih na robu vršaja pri Rodiku, ko priteče
na apnenec.
Manjši reliktni vršaj se nahaja tudi južno od Kačič, severozahodno od vhoda v Perdučo jamo.
Večinoma ga prerašča trava. Povprečna nadmorska višina vršaja znaša skoraj 497 m. Reliktni
vršaj se nahaja tudi severno od Kačič, tik ob naselju. Na njem so kmetijske površine.
Povprečna nadmorska višina vršaja je približno 481 m.
5.1.1.4. Divaško-Kačiški ravnik, Brkini in vrtače kontaktnega krasa okolice Dan pri
Divači
Na zahodnem delu proučevanega območja leži del Divaško-Kačiškega ravnika med Kačičami
in pobočjema v karbonatnih kamninah. Na njem se nahaja 10 vrtač. Večinoma je travnat in
delno poraščen z drevesi. Na njem se nahajata dva kontaktna vršaja. Povprečna nadmorska
višina tega dela ravnika je približno 486 m.
Brkini se nahajajo v južnem, osrednjem in vzhodnem delu proučevanega območja in so skoraj
v celoti poraščeni z gozdom. Sestavljajo jih slemena in erozijski jarki. Predstavljajo fluvialni
del kontaktnega krasa. Po številnih erozijskih jarkih tečejo manjši občasni vodni tokovi v
strugo Goloberta in nato v kras. Povprečna nadmorska višina Brkinov na proučevanem
območju je skoraj 538 m, povprečni naklon 21,3°, površina pa na proučevanem območju
zavzema 1,98 km2. Razpon med minimalno in maksimalno nadmorsko višino znaša skoraj
383 m. Glavno sleme poteka v smeri SZ-JV, proti SV in JZ pa od njega vodijo doline potokov
proti Vremski dolini in Matarskemu podolju.
Slemena in erozijski jarki v flišnih pobočjih so osnovne oblike fluvialnega reliefa.
Maksimalna nadmorska višina v delu Brkinov na proučevanem območju je približno 803 m.
Na vzhodnem pobočju nad Hudournikom se v zaledju nahaja devet večjih erozijskih jarkov,
ki se stekajo v strugo Hudournika. V zaledju Goloberta se tako na vzhodnem kot na
zahodnem pobočju nahajajo po trije večji erozijski jarki, ki se stekajo v strugo Goloberta.
Zaledje Kačiškega potoka predstavljajo štirje večji erozijski jarki, ki se stekajo v strugo
Kačiškega potoka. Slemena in erozijski jarki Brkinov na proučevanem območju so v celoti
poraščeni z gozdom. Erozijski jarki večinoma potekajo v smeri V-Z.
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Slika 18: Erozijski jarek v flišnem pobočju

Avtorica: Simona Peterca, 2019
V zahodnem in severnem delu proučevanega območja kontaktnega krasa v okolici Dan pri
Divači se nahaja 81 vrtač. Povprečna nadmorska višina dna vrtač je skoraj 484 m, Razpon
med višino dna najvišje in višino dna najnižje vrtače znaša skoraj 142 m. Največ vrtač (30) se
nahaja v zahodnem delu obravnavanega območja, južno od Divaško-Kačiškega ravnika.
5.1.1.5. Ostale oblike
Predstavili bomo še pet skupin oblik v karbonatnih kamninah, ki še niso bile zajete v
predhodno predstavljenih oblikah (z izjemo posameznih kopastih vrhov v karbonatnih
slemenih): pobočja, slemena, podolje in kraško območje na severu proučevanega območja.
5.1.1.5.1. Pobočja v karbonatnih kamninah
Na obodu Danskega polja in doline Goloberta se nahajajo vrtače. Več jih je na zahodnem delu
oboda nad začetkom Danskega polja in na vzhodnem delu oboda nad aluvialno ravnico in
reliktnim dnom doline Goloberta. Vzhodni del oboda nad Golobertom in severni del nad
Danskim poljem sta večinoma gosto poraščena z gozdom. Zahodni del oboda je poraščen z
redkejšim gozdom, zgornji del slepe doline Hudournika in pobočja nad suho dolino
Kačiškega potoka pa porašča gostejši gozd. V zahodnem delu oboda se nahajajo erozijski
jarek, dolcem podobne oblike v apnencu, kopasti vrhovi in dve živoskalni uravnavi ter
posamezne vrtače in vhodi v jame Lisičina v Zalogu, Brezno JV od Kačič, Perdučo jamo in
Jazbino. Na skrajnem severnem delu je vhod v Jamo na Prevali II in reliktno dno slepe doline
Hudournika. Obod poteka v smereh S-J, SV-JZ, V-Z in ponovno S-J.
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Pobočje Gabrove strani in Tretjega vrha je zahodno pobočje nad suho dolino Kačiškega
potoka. Sega do Divaško-Kačiškega ravnika in je skoraj v celoti poraščeno z gozdom. Vrtače
so zgoščene v severozahodnem delu pobočja. Tu se nahajata vhoda v Jamo pod Tretjim
vrhom in brezno Podstupec. Povprečna nadmorska višina pobočja je skoraj 538 m. Poteka v
smeri SZ-JV.
Na pobočjih karbonatnega slemena leži naselje Dane pri Divači. Severozahodna stran se
dviguje nad Danskim poljem. Pobočja so nekoliko gosteje poraščena predvsem na
severovzhodnem, jugovzhodnem in jugozahodnem robu, večinoma pa so travnata. Deloma
območje pokrivajo tudi kmetijske površine. Pobočja potekajo v smeri SV-JZ.
Pobočje Stare Dane se nahaja južno od Dan pri Divači in sega do aluvialne ravnice Goloberta
in ob drugi živoskalni terasi do zahodnega roba kanjona Goloberta. Razen dveh kopastih
vrhov tu ni drugih izrazitih površinskih oblik. Povprečna nadmorska višina meri skoraj 449
m. Poteka približno v smeri V-Z.
5.1.1.5.2. Slemena v karbonatnih kamninah
Na Danskem slemenu ležijo Dane pri Divači. Tu se nahajata dva kopasta vrhova, drugih
izrazitih površinskih oblik pa ni. Maksimalna nadmorska višina znaša skoraj 459 m,
povprečna pa približno 454 m. Poteka v smeri SV-JZ.
Sleme na vzhodnem obodu doline Goloberta je skoraj v celoti poraščeno z gozdom, razen
južno od kopastih vrhov Valerije in Strahnjaka. Povprečna nadmorska višina slemena meri
približno 497 m, maksimalna pa približno 514 m. Poteka v smeri S-J.
Sleme Gabrove strani in Tretjega vrha se nahaja na skrajnem jugozahodu proučevanega
območja, zahodno nad suho dolino Kačiškega potoka. Najvišji vrh je Gabrova stran s 609 m
nadmorske višine, Tretji vrh pa je visok 596 m. Skoraj v celoti je poraščeno z gozdom, razen
na dveh manjših območjih med obema vrhovoma in jugovzhodno od vrha Gabrova stran.
Povprečna nadmorska višina znaša približno 587 m. V južnem delu poteka v smeri SZ-JV, v
severnem delu pa v smeri S-J.
V slemenu vzhodno od suhe doline Kačiškega potoka so trije kopasti vrhovi, najvišji je Brdce
s skoraj 562 m nadmorske višine. Sleme je v celoti poraščeno z gozdom, razen manjšega
območja južno od vrha Brdce. Povprečna nadmorska višina slemena znaša približno 539 m.
Poteka v smeri SZ-JV.
Sleme Planina se nahaja ob severozahodnem robu proučevanega območja nad Danskim
poljem. Najvišji vrh je Planina s 469 m nadmorske višine. Po slemenu poteka gozdna cesta. V
smeri proti Danskemu polju je redko poraščeno. Povprečna nadmorska višina slemena znaša
približno 464 m. Poteka v smeri SV-JZ.
5.1.1.5.3. Podolje med Danami in Starimi Danami in kraško območje med Danskim
poljem in Vrčico
Površinska oblika med Danami in Starimi Danami bi morda lahko bila znižanje ob prelomni
coni ali podolje, a bi bile za potrditev te hipoteze potrebne dodatne raziskave. Gre za nižji del
površja med Danami pri Divači in Starimi Danami, ki je dokaj uravnan in večinoma travnat,
na njem pa so kmetijske površine. Površje se znižuje od jugozahoda proti severovzhodu.
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Povprečna nadmorska višina znaša približno 443 m, razlika med maksimalno in minimalno
nadmorsko višino pa skoraj 28 m. Poteka v smeri SV-JZ.
Kraško območje med Danskim poljem in Vrčico se začne ob koncu izgonske struge
Hudournika in poteka med obema pobočjema v karbonatnih kamninah (Dane in obod slepe
doline Hudournika) in med koncem reliktnega dna slepe doline Goloberta in aluvialno ravnico
pri požiralnikih Hudournika. Gre za nekoliko višji del površja v primerjavi z aluvialno
ravnico na eni in na drugi strani. Zahodni del tega kraškega območja je travnat, vzhodni
strmejši del ob koncu reliktnega dna slepe doline Goloberta pa je poraščen z gozdom.
Povprečna nadmorska višina kraškega območja med Danskim poljem in Vrčico znaša
približno 433 m.
5.1.2. Jame v okolici Dan pri Divači
V porečju Hudournika se nahajajo tri manjše jame: Lisičina v Zalogu, Brezno JV od Kačič in
Jazbina. V porečju potoka Goloberta se nahaja ponorna jama Medjame ali Mejame. V
pobočju nad strugo nekdanjega Kačiškega potoka leži Perduča jama, v sami suhi strugi
Kačiškega potoka pa je vhod v Davorjevo brezno, ki je najdaljša in najgloblja jama na
proučevanem območju. V zahodnem delu proučevanega območja sta jama Podstupec in
manjša Jama pod Tretjim vrhom, v kraškem zaledju v zaključku obeh slepih dolin pa Jama na
Prevali II (eKataster jam DZRJL, 2019).
Pri opisu posamezne jame različne letnice pri navedbi vira pomenijo letnice ekskurzije
oziroma zapisnika.
Preglednica 1: Dolžine in globine jam in brezen v okolici Dan pri Divači
Jama/brezno
Dolžina Globina
Lisičina v Zalogu
8m
0m
Davorjevo brezno
2146 m 280 m
Brezno JV od Kačič
8m
8m
Perduča jama
35 m
35 m
Jazbina pri Kačičah
22 m
3m
Mejame
345 m
173 m
Jama na Prevali II
200 m
90 m
Jama pod Tretjim vrhom 16 m
8m
Podstupec
120 m
120 m
Vir: eKataster jam DZRJL, 2019
Lisičina v Zalogu (kat. št. 8199) se nahaja na pobočju severozahodno od Rodika. Po tipu je
vodoravna jama s koto vhoda na 500 m nadmorske višine. Jama je sestavljena le iz 8 m
dolgega vodoravnega rova, ki je na začetku širok 2 m, na koncu pa 1 m. Tako dolžina
poligona kot tudi horizontalna dolžina znašata 11 m. V neposredni okolici je strmo pobočje z
manjšimi stenami (Kataster jam JZS, 2003). Tip jame je označen kot spodmol, kevderc
(eKataster jam DZRJL, 2019).
Davorjevo brezno (kat. št. 10060) se nahaja v ozki dolini (suha struga Kačiškega potoka) na
meji med apnencem in flišem blizu Kačič. Po tipu je brezno s koto vhoda na 511 m
nadmorske višine in dolžino poligona 20 m. Vhod meri 1x1 m, vhodno brezno pa je globoko
20 m. Raziskano je do globine 280 m in v dolžino 2146 m. Brezno sestavljajo fosilni in
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aktivni deli. V aktivnih sta dva vodotoka, prvi je hudournik, drugi pa je stalni tok, ki vodi do
sifona. Stene se na nekaterih delih krušijo. Brezno naj bi imelo veliko nadaljevanj predvsem v
pritočnih delih spodnjega toka, na kar nakazuje zelo močan prepih čez celo jamo (Kataster
jam JZS, 2010). Na proučevanem območju je to edina jama z dvema tipoma. Po prvem je
označena kot brezno z jamo, jama z breznom, poševna jama, jama z etažami in
brezni/več etažna jama, po drugem pa kot brezno s stalnim tokom (eKataster jam DZRJL,
2019).
Slika 19: Vhod v Davorjevo brezno v suhi strugi Kačiškega potoka

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Profil 3: Podolžni profil Davorjevega brezna
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Tloris 1: Tloris Davorjevega brezna

Brezno JV od Kačič (kat. št. 5403) se nahaja na zahodnem pobočju hudourniške doline
jugovzhodno od Kačič. Gre za enostavno korozijsko brezence, ki se razširi na 3 m premera.
Na dnu se proti vzhodu cepi ozka špranja. Vhod meri 30x80 cm, nahaja pa se v majhni
depresiji na nadmorski višini 500 m. Brezno je globoko 8 m, toliko meri tudi dolžina rovov,
horizontalna dolžina pa znaša 4 m (Kataster jam JZS, 1984). Tip jame je označen kot
stopnjasto brezno, poševno brezno (eKataster jam DZRJL, 2019).
Vhod v Perdučo jamo (ali Ovčjo jamo; kat. št. 1116) se nahaja na rahli vzpetini na nadmorski
višini cca. 500 m, od koder je možen razgled po okolici. Kačičko polje tu prehaja v suho
dolino Kačiškega potoka. Poševna jama preide v brezno (Kataster jam JZS, 1955). Vhod meri
5x5 m in vodi v poševen rov, ki po 20 m preide v 16 m globoko brezno. Na dnu je kapniški
stožec in kapniška dvorana. Skupna globina jame znaša le 35 m (Kataster jam JZS, 1998). Tip
jame je označen kot poševno in stopnjasto brezno (eKataster jam DZRJL, 2019).
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Jazbina pri Kačičah (kat. št. 2361) se nahaja na nadmorski višini 464 m (Kataster jam JZS,
2009), leži pa v zgornjekrednih rudistnih apnencih v dolini Hudournika južno od večje
živoskalne uravnave. Jama je spodmol, vhod je pod kamnito steno. Jama ima samo en prostor,
ki se širi 22 m daleč, z blagim padcem 3,5 m (Kataster jam JZS, 1961). Tip jame je
vodoravna jama (eKataster jam DZRJL, 2019).
Vhod v Mejame (ali Med jamah, Mejama; kat. št. 843) se nahaja na nadmorski višini cca. 405
m. Končna jama je požiralnik periodičnega potoka. Dostop do jame se odpira z dveh strani
(Kataster jam JZS, 1955). Jama ima tri vhode; enega vodoravnega in dva navpična, ki sta
udora nad vodoravnim rovom. Vhodi tvorijo naravni most, čez katerega pelje kolovoz. Vhodu
sledi vodoravni rov, ki se po 50 m nadaljuje s stopnjastim, poševnim rovom z vrsto brezen in
podzemnim jezercem do globine 173 m. Na dnu so flišni prodniki, jama pa se konča s
sifonom. Celoten sistem je dolg 450 m in spada med največje na tem delu Krasa. Obstaja
povezava s sistemom Škocjanskih jam (Kataster jam JZS, 1982, 1998). Jama od ponornega
brezna do končnega sifona meri 345 m. Tip jame je označen kot jama občasni ponor ali
ponorna jama (eKataster jam DZRJL, 2019). Na stenah nad ponornim breznom so nastale
številne sigaste tvorbe.
Jama se nahaja v paleocenskih, numulitno-alveolinskih skladovitih apnencih. Poteka čez
številne prelomne ploskve in razpoklinske cone, kar vpliva na obliko in položaj jame. Ostri
zavoji 200 m dolgega in do 20 m globokega kanjona Goloberta so posledica prečnih
prelomov, ob katerih poteka kanjon; manjši skoki v strugi se pojavljajo ob presečiščih prečnih
razpok in glavne razpoklinske cone. Navpična stena na koncu kanjona je nastala ob prelomni
ploskvi. Vhod v Mejame je spodmolast. Skoki ob prelomih se pojavljajo tudi v jami. Poleg
Goloberta, ki ob visokih vodah teče v ponorno vhodno brezno, ob nizkih pa ponika že v strugi
ter teče v Mejame podzemno, v jamo prenika tudi sigotvorna padavinska voda. Jamo sestavlja
nerazvejan ponorni rov s tremi večjimi votlinami; pri tleh je rov širok 1-2 m, visok pa je do 10
m, izjemoma je širši in višji pod skoki. Nekateri kratki rovi so zasuti s sedimenti. Rov je v
spodnjem delu jame v smeri razpoklinske cone vodoraven ali rahlo nagnjen, prečno na cono
pa so nastala brezna. Večina rova poteka v prečnodinarski smeri. Na takšnih mestih je rov
širši, pojavljajo pa se razširitve in strmejši odseki ter brezna. Kjer rov poteka v smeri S-J, je
ožji in položnejši (Mihevc, 1989). V jami so tri dvorane: vhodna (spodmol), druga (s tremi
vhodnimi brezni) ob prelomu in končna (s sifonskim jezerom) v prelomni coni (Mihevc,
1989; eKataster jam, 2019). V jami prevladujejo erozijske in korozijske oblike, ki jih je
oblikoval Golobert: erozijski žlebovi, erozijske kotlice, fasete. V jami so prisotni recentni
sedimenti, večinoma prod in pesek, ki jih Golobert nanese s fliša, apneni prodniki pa so iz
kanjonskega dela doline. Ponekod v jami so tudi stari sedimenti, ki so na nekaterih delih do
stropa zapolnili jamo. V jami so tudi občasni nanosi vej (Mihevc, 1989).
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Slika 20: Ponor Goloberta od zunaj

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Slika 21: Notranjost ponora Goloberta in vhod v Mejame

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Slika 22: Sigaste tvorbe na steni v bližini ponora Goloberta v Mejame

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Slika 23: Sigaste tvorbe in zmrzalno preperevanje na steni v bližini vhoda v Mejame

Avtorica: Simona Peterca, 2019
Profil 4: Podolžni profil Mejam
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Tloris 2: Tloris Mejam

Jama na Prevali II (ali Velika jama na Prevali, Mušja jama; kat. št. 1095) se nahaja v bližini
Škocjanskih jam na prevalu na robu doline Sokolak v gornjekrednih rudistnih apnencih, ob
robu gozda Na Prevali. Vhod se nahaja na nadmorski višini 475 m (Kataster jam JZS, 1956),
po novejših meritvah pa na 467 m (Kataster jam JZS, 1999). Jama je dolga 230 m, globoka pa
89,5 m. Zrušeno skalovje je prvotni vhod razdelilo na tri odprtine, pod katerimi se 47 m
globoko zvonasto brezno hitro razširi na približno 20 m premera. Vhodna dvorana, kjer je
strm gruščnati podorni nasip, se nadaljuje v dveh rovih. Daljši zahodni rov, ki je dolg cca. 130
m, se spušča 33 m navzdol, nato pa se znova dviga. V zadnjem delu zavije proti jugu in se
konča s 15 m globokim, močno zasiganim breznom (Kataster jam JZS, 1956). Približno 200metrski vodoraven rov vhodna dvorana razdeli na dva dela, vzhodnega in zahodnega.
Vodoravni del jame je močno zakapan (eKataster jam DZRJL, 2019). Tla rova pokrivajo
podorni zasigani bloki, med katerimi rastejo stalagmiti. Zasigane so tudi stene in strop, ki je
poln stalaktitov. Na tleh so številne suhe ponvice. Na najnižjem delu rova, kjer je v
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italijanskem načrtu vrisan vodni bazen, sta ilovica in tanka plast sige. Za ta del jame so
značilne zelo številne koralaste tvorbe različnih barv na kapnikih in kamenju. Krajši
jugovzhodni rov, ki je dolg cca. 40 m, je manj zasigan in ima manjše število stalagmitov. Na
stenah so številni heliktiti, ki pa so v dosegljivi višini že vsi polomljeni. Jama je zelo suha, le
v zadnjem delu zahodnega rova, pred breznom, je nekaj ponvic z vodo. Jama je nastala v
lokalni prepoki, ki poteka od Sokolaka preko obeh jam na Prevali proti Globočaku, razširila
pa se je v glavnem s podori (Kataster jam JZS, 1956). Pod vhodom je nasipni stožec z
depojem (Kataster jam JZS, 2005). Vodoravni del jame je verjetno del sistema Tihe jame v
Škocjanskih jamah, a je morebitno povezavo prekinila udornica Globočak. Tip jame je
označen kot brezno z jamo, jama z breznom, poševna jama, jama z etažami in brezni/več
etažna jama (eKataster jam DZRJL, 2019).
Slika 24: Vhod v Jamo na Prevali II

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Profil 5: Podolžni profil Jame na Prevali II

Vir: Kataster jam JZS, 2019
Tloris 3: Tloris Jame na Prevali II
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Vhod Jame pod Tretjim vrhom (kat. št. 1110) se nahaja na nadmorski višini cca. 560 m, gre
pa za navpično brezno v Kačiški gmajni (Kataster jam JZS, 1955). Vhod se odpira na levi
strani poti, ki poteka od Kačič mimo železnice in navzgor po hribu. Gre za prelom približno
desetih metrov dolžine, ki poteka v smeri S-J. Na dnu se na severni strani nahaja strm kup
kamenja in naplavine, ki ovira prehodnost (Kataster jam JZS, 2005). Tip jame je označen kot
stopnjasto brezno, poševno brezno (eKataster jam DZRJL, 2019).
Vhod v Podstupec (kat. št. 1106) se nahaja na nadmorski višini 548 m, jama pa se nahaja v
eocenskih apnencih. Okolica vhoda je porasla z redkimi drevesi in z nizkim grmičevjem. Iz
tal gledajo številne skale z žlebiči. Vhod v brezno leži v strmem pobočju, ki niže od vhoda
kmalu preide v položnejšo, zelo razgibano in vrtačasto pokrajino Divaško-Kačiškega ravnika.
Prerez vhoda v brezno meri 20x15 metrov. Daljša os leži v smeri SZ-JV. Pobočje povsod,
razen na vzhodnem robu, takoj preide v vertikalne stene. Te se neprekinjeno spuščajo
popolnoma navpično do dna. Stene brezna so zasigane približno od globine 30 m do dna.
Spodnji del brezna predstavlja dvorana, dolga okoli 18, široka pa do 5 m. Dno je prekrito z
gruščem, ki se začenja na globini 114 m in vpada v smeri 30° proti severu. Na najnižjem delu
ponekod naletimo na manjše stalaktite. Tu je tudi največja globina brezna, ki meri 120 m.
Verjetno se tu brezno nadaljuje, prehod pa je sedaj zaradi grušča, ki se steka prav v ta del,
nemogoč. Brezno je nastalo ob prelomu, ki poteka v smeri N 30°W in je navpičen. V kamnini
so lepo vidne alveoline v številnih presekih. Brezno je v spodnjem koncu delno zasigano
(Kataster jam JZS, 1971). Močno obraščeno vhodno lijakasto brezno se nadaljuje v navpičen
rov do globine 114 m. Na dnu je gruščnata dvorana dolžine 55 m. Skupna globina je 120 m
(Kataster jam JZS, 1996, 1998). Tip jame je označen kot stopnjasto brezno, poševno brezno
(eKataster jam DZRJL, 2019).
Slika 25: Vhod v brezno Podstupec

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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5.2. MORFOMETRIČNA ANALIZA
5.2.1. Nakloni površja na območju kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
Karta 4: Nakloni (°) na kontaktnem krasu v okolici Dan pri Divači

Razpon naklonov površja na proučevanem območju sega od 0 do skoraj 84°. Nakloni površja
so manjši v severnem, zahodnem in južnem delu proučevanega območja, večji pa v vzhodnem
in jugovzhodnem delu. Najmanjši nakloni so na aluvialnih ravnicah potokov in na DivaškoKačiškem ravniku. Srednje vrednosti naklonov so na pobočjih in slemenih, največje pa v
Brkinih ter ob spodnjem toku in okolici ponora Goloberta. Povprečni naklon proučevanega
območja je približno 15°. Na karbonatni podlagi je površje najbolj strmo na robovih udornic,
robovih kanjona in robovih živoskalnih sten v spodnjem toku Goloberta in zgornjem toku
Hudournika. Na nekarbonatni podlagi pa je površje najbolj strmo v erozijskih jarkih.
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5.2.2. Hrapavost površja na območju kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
Karta 5: Hrapavost površja na kontaktnem krasu v okolici Dan pri Divači

Razpon hrapavosti površja (variabilnosti višin) na proučevanem območju sega od 0 do skoraj
20 metrov. Manjša variabilnost višin na proučevanem območju je podobno kot pri naklonih v
severnem, zahodnem in južnem delu proučevanega območja, večja pa v vzhodnem in
jugovzhodnem delu. Najmanjša variabilnost višin je na aluvialnih ravnicah potokov in
slemenih ter Divaško-Kačiškem ravniku, srednje vrednosti variabilnosti višin so na pobočjih,
visoke pa v Brkinih ter spodnjem toku in v okolici ponora Goloberta. Povprečna vrednost
variabilnosti višin je manjša od 1 metra. Na karbonatni podlagi so visoke vrednosti hrapavosti
površja enako kot pri naklonih površja na robovih udornic, robovih kanjona Goloberta in
robovih živoskalnih sten ob strugi v spodnjem toku Goloberta in zgornjem toku Hudournika.
Na nekarbonatni podlagi pa so visoke vrednosti hrapavosti površja enako kot pri naklonih
površja v erozijskih jarkih.
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5.2.3. Podolžna profila Hudournika in Goloberta
Profil 6: Podolžni profil Hudournika

Od izvira do ponora je Hudournik na dolžini približno 3,6 km vrezal strugo za več kot 200 m.
Do približno 1 km dolžine toka je strmec višji, nato se zmanjšuje. Strmec Hudournika je v
zgornjem toku višji od Golobertovega. V prvih 200 m se nadmorska višina struge zniža za
približno 80 m. Nato se z dvema manjšima skokoma zniža za 80 m na dolžini približno 800
m. Na koncu, na približno 3,5 km toka in približno 120 m pred ponorom, se spet poveča za
nekaj metrov, še enkrat se za nekaj metrov poveča na dolžini približno 3,6 km tik pred
ponorom.

Profil 7: Podolžni profil Goloberta

Golobert je na dolžini približno 1,8 km od izvira do ponora vrezal strugo za več kot 130 m.
Strmec je višji do približno 400 m dolžine toka, kjer se nadmorska višina struge zniža za
približno 70 m, samo v prvih 200 m pa za približno 40 m. Nato se strmec zmanjšuje in se
začne ponovno povečevati na približno 1,45 km toka in se do približno 1,65 km toka spusti za
približno 10 m. Na dolžini približno 1,7 km toka in približno 90 m od ponora se struga spusti
za približno 15 m.
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5.3.MORFOSTRUKTURNA ANALIZA
5.3.1. Struktura površja kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
Pri strukturi površja proučevanega območja kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači bomo
najprej našteli kamnine, ki ga sestavljajo in posplošeno navedli dele območja, ki jih
sestavljajo, nato pa bomo strukturo površja predstavili po posameznih oblikah. Struktura
manjših oblik je navedena znotraj večjih.
Proučevano območje sestavljajo štiri vrste kamnin. V flišu se menjavajo plasti peščenjaka in
laporja srednje serije eocenskih klastičnih kamnin z vložki fosilifernega apnenega
konglomerata in breče ali apnenega peščenjaka in sestavljajo Brkine. Foraminiferni apnenec
sestavljajo miliolidni, alveolinski in numulitni apnenec. Pokriva območje od Rodika do
Divaško-Kačiškega ravnika, suho dolino Kačiškega potoka, obe pobočji nad ravnikom in
suho dolino, pobočja karbonatnega slemena pri Danah in Stare Dane, spodnje dele slepih
dolin Hudournika in Goloberta, vzhodno in zahodno pobočje njunega oboda in slemena ter
spodnji del severnega oboda slepih dolin. Miliolidni apnenec sestavlja osrednji del severnega
oboda slepih dolin Hudournika in Goloberta. Kozinski apnenec pa sestavlja skrajni severni
delček oboda obeh slepih dolin (Osnovna geološka karta SFRJ, 1973).
Zahodno pobočje slepe doline Hudournika leži v foraminifernem apnencu, vzhodno pobočje
zgornjega in osrednjega dela doline v eocenskem flišu z vložki drugih kamnin, spodnji del
doline pa znova v foraminifernem apnencu. Požiralniki Hudournika se nahajajo že v
zgornjem delu doline na stiku fliša in foraminifernega apnenca. Tri kopaste vrhove sestavljata
dve vrsti apnenca. Preval sestavlja kozinski apnenec, kopasta vrhova pri Danah pa
foraminiferni apnenec. Obe živoskalni uravnavi nad Hudournikom ležita na foraminifernem
apnencu. Zgornji del aluvialne ravnice Hudournika poteka na flišnih plasteh, spodnji pa v
foraminifernem apnencu. Erozijski jarek Kačiškega potoka v zahodnem pobočju slepe doline
Hudournika in dolci v zahodnem pobočju Hudournika ležijo v foraminifernem apnencu.
Ponor Huodournika (Vrčice) se nahaja v foraminifernem apnencu. Večina reliktnega dna
slepe doline Hudournika poteka v miliolidnem apnencu, razen severnega roba osrednjega
dela, ki sega že v kozinski apnenec (Osnovna geološka karta SFRJ, 1973).
Približno dve tretjini slepe doline Goloberta poteka v eocenskem flišu z vložki drugih
kamnin, spodnji del pa v foraminifernem apnencu. Kopaste vrhove Valerija, Strahnjak in oba
kopasta vrhova na Starih Danah sestavlja foraminiferni apnenec. Požiralniki Goloberta,
apnenčaste stene, vse tri živoskalne terase, kanjon v spodnjem delu slepe doline Goloberta,
stena nad ponorom Goloberta, udornica desno od ponornega brezna Goloberta, oba naravna
mostova nad vhodnim breznom Mejam na severni strani, vse tri udornice pri naravnih
mostovih in reliktno dno slepe doline Goloberta v celoti sestavlja foraminiferni apnenec
(Osnovna geološka karta SFRJ, 1973).
Suha dolina Kačiškega potoka se nahaja v foraminifernem apnencu. Aktivni vršaj pri
Rodiku delno leži na eocenskem flišu z vložki drugih kamnin in delno na foraminifernem
apnencu. Vseh sedem kopastih vrhov, požiralniki Kačiškega potoka, reliktni vršaj južno od
Kačič in reliktni vršaj pri Kačičah sestavlja foraminiferni apnenec. Celotni del DivaškoKačiškega ravnika na proučevanem območju leži v foraminifernem apnencu. Brkine na
obravnavanem območju sestavlja eocenski fliš z vložki drugih kamnin. Večina vrtač na
proučevanem območju se nahaja v foraminifernem apnencu, le v severnem delu ležijo v
miliolidnem apnencu (Osnovna geološka karta SFRJ, 1973).
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Pri ostalih oblikah vsa pobočja v karbonatnih kamninah na proučevanem območju sestavlja
foraminiferni apnenec, razen pobočij v severnem delu oboda slepih dolin Hudournika in
Goloberta, ki ležijo v miliolidnem in kozinskem apnencu. Vsa slemena v karbonatnih
kamninah na proučevanem območju sestavlja foraminiferni apnenec, razen slemena Planina in
slemena na vzhodnem obodu slepe doline Goloberta, katerih severna konca segata v
miliolidni apnenec. Podolje med Danami in Starimi Danami in kraško območje med Danskim
poljem in Vrčico v celoti sestavlja foraminiferni apnenec (Osnovna geološka karta SFRJ,
1973).
5.3.2. Tektonika na območju kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači
Proučevano območje kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači leži na Jadranski
mikroplošči, ki je del Jadransko-Dinarske karbonatne platforme. Zunanji Dinaridi v Sloveniji
zajemajo večji del obeh enot (Placer, 2008). Proučevano območje leži na Komenski narivni
grudi, ki "zavzema tržaško-komenski antiklinorij, jugozahodno obrobje Vipavske doline, reški
antiklinorij, čičarijsko antiklinalo in ozemlje jugovzhodno od tod" (Placer, 1981). Leži
severno od Istrsko-Furlanske podrivne cone Zunanjih Dinaridov na prehodu med TržaškoKomensko antiklinalo in sinklinalo Barke. Brkinske flišne plasti so del Brkinskega
terciarnega bazena, ki je neizrazita sinklinala. V flišnih plasteh Brkinov so prelomi v različnih
smereh: dinarski (SZ-JV), V-Z in S-J (Knez, Slabe, 2005; Placer, 2008). Fliš je narinjen na
apnenec (Osnovna geološka karta SFRJ, 1973; Mihevc, 1989). Preko območja potekata
Rodiška antiklinala (Celarc in sod., 2012) v smeri S-J in Divaški prelom (Placer, Vrabec,
Celarc, 2010) v dinarski smeri (SZ-JV).
V spodnjem delu Mejam plasti v numulitno alveolinskih apnencih vpadajo pod kotom 25°
proti jugozahodu. V končni dvorani je porušena cona (Mihevc, 1989).
5.3.3. Prelomi in razpoke ob robu doline Goloberta, v kanjonu Goloberta in v Mejamah
Na proučevanem območju kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači je vidna pretrtost
apnenca ob robu doline Goloberta v apnenčastih stenah vzdolž zahodnega dela aluvialne
ravnice, v kanjonu Goloberta in v Mejamah.
Preko kanjona Goloberta poteka glavna razpoklinska cona v smeri sever-jug, poleg nje pa
prečno na kanjon potekajo prelomi in razpoke. Razpoklinsko cono kanjona sestavljajo
usmerjeni snopi razpok, med njimi pa se nahajajo 20-50 cm široke lamele nepretrte kamnine.
Razpoke so izrazite, veliko jih je razširila tudi korozija. Na koncu kanjona je prelomna
ploskev. Navpična stena ob njej poteka v smeri 290°. Smer prelomne ploskve vpada pod
kotom od 90° do 45°. Razpoklinska cona kanjona v steni nad vhodom v Mejame postane
manj izrazita, vidna pa je spet na severni strani spodmola, kjer se nahajata dve horizontalni
prelomni ploskvi. Razpoklinska cona se nadaljuje v lečasti strukturi med njima. Približno 30
m bolj severno preko jame poteka vertikalna prelomna ploskev v smeri 290°. Mejame
potekajo čez številne prelomne ploskve in razpoklinske cone, glavna razpoklinska cona
poteka v smeri sever-jug. Razpoklinska cona poteka tudi pod večjimi skoki v jami. Preko
rovov potekajo prelomi. Eden od njih je pri drugi dvorani (njegova drsna ploskev vpada pod
kotom 75° proti severu), pri tretji (in končni) pa je prelomna cona. Rov v osrednjem delu jame
poteka v smeri glavne razpoklinske cone. Od sifona v osrednjem delu jame navzdol do
strmejšega odseka rov prečka razpoklinsko cono jame. Od tega skoka do vhoda v končni sifon
pa poteka skozi razpoklinsko cono, ki poteka v smeri 330° in vpada v smeri 75° proti
severovzhodu. Vpad prelomnih ploskev južne in severne stene dvorane končnega sifona je
340/75°. Prelomna ploskev tvori tudi severovzhodno steno končne dvorane. Močni prelomi, s
katerimi se konča rov, so omenjeni tudi pri zahodnem rovu Jame na Prevali II, ki poteka v
smeri V-Z (Mihevc, 1989).
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Slika 26: Pretrti apnenci v steni v dolini Goloberta

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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Slika 27: Razpoke v pretrtih apnencih v kanjonu Goloberta

Avtorica: Simona Peterca, 2019
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6. DISKUSIJA
V diskusiji bomo primerjali zgornja, osrednja in spodnja dela slepih dolin Hudournika in
Goloberta, pri čemer smo mejo med posameznimi deli določili subjektivno. Navedli bomo
pomembnejše oblike v posameznem delu in njihov nastanek. Nastanek nekaterih oblik bo
naveden hipotetično, saj bi bile za potrditev potrebne dodatne raziskave. Nato bomo poskusili
povezati opisane dele obeh slepih dolin skupaj z rezultati morfometrične in morfostrukturne
analize v celoto za boljšo predstavo o njunem nastanku in delovanju ter to povezati s
spoznanji iz literature. Pri interpretaciji morfometrične analize bomo primerjali porečji obeh
potokov, naklone površja in hrapavost površja (variabilnost višin). Pri interpretaciji
morfostrukturnih značilnosti pa bomo le na kratko pojasnili pomembnost kamninske sestave,
tektonike in prelomov. Posebej bomo izpostavili tudi pomembnejše oblike kontaktnega krasa
in prevladujoče procese njihovega nastanka na kontaktnem krasu in proučevanem območju.
Navedli bomo tudi hipotetični obliki (nekdanje enotno dno obeh slepih dolin, jamski rov pod
naravnima mostovoma), saj v literaturi še nista bili obravnavani. Za ugotovitev načina
njunega nastanka pa bi bile potrebne dodatne raziskave in analize.
Zgornja dela slepih dolin Hudournika in Goloberta predstavljata vodozbirno zaledje za oba
potoka, v tem zaledju pa se zbira tudi voda Kačiškega potoka. Značilnost rečnih in slepih
dolin je, da so zgoraj ožje, nato pa se postopoma razširijo. Nekarbonatni del slepih dolin
Hudournika in Goloberta ter kontaktnega krasa na proučevanem območju v okolici Dan pri
Divači predstavljajo flišne plasti Brkinov, ki so v primerjavi s kraško okolico precej višji. Obe
pobočji zgornjega dela slepe doline Goloberta ležita v flišu, v zgornjem delu slepe doline
Hudournika pa le vzhodno. Zahodno pobočje leži v apnencu. V Brkinih so najpomembnejše
oblike erozijski jarki, ki nastanejo z delovanjem tekoče vode. Na pobočjih slepe doline
Goloberta jih je manj kot na pobočju slepe doline Hudournika, a so daljši. Erozijski jarki se
pojavljajo predvsem v nekarbonatnih kamninah (v tem primeru v flišu, ki je manj odporen na
erozijo), a se pojavljajo tudi v apnencu, ki je slabo odporen na korozijo. Erozijski jarki v flišu
so videti širši, globlji in daljši kot v apnencu. Ker ima Golobert dve nekarbonatni pobočji z
manj številnimi, a večjimi erozijskimi jarki, Hudournik pa le eno, je verjetno z večjo količino
vode tudi bolj vrezal svojo strugo v spodnjem delu doline kot Hudournik.
V južnem delu zahodnega pobočja zgornjega dela slepe doline Hudournika se nahajajo
podobne apnenčaste stene kot v spodnjem delu slepe doline Goloberta in jih je več kot pri
Golobertu. Nekoliko severneje ležita dve živoskalni uravnavi, katerih nastanek še ni raziskan,
v pobočju pa se nahajajo tudi vhodi v tri jame. Živoskalni uravnavi morda kažeta na postopno
vrezovanje Hudournika v matično podlago, a se nahajata le na zahodnem (apnenčastem)
pobočju, v vzhodnem (flišnem) pa takšnih uravnav ni. Če so kdaj bile, so zaradi erozije že
zabrisane.
Osrednji del slepe doline Hudournika se začne na začetku aluvialne ravnice in sega približno
do prve manjše zožitve najširšega dela ravnice oziroma do približno dveh tretjin dolžine
izgona Hudournika. Osrednji del slepe doline Goloberta pa sega približno od stika tretjega
erozijskega jarka vzhodnega pobočja s strugo potoka do kontakta z apnencem. Pomembnejši
obliki v osrednjih delih slepih dolin sta aluvialni ravnici, ki sta nastali z odlaganjem
prinešenega flišnega materiala iz potokov. Aluvialni ravnici obeh potokov se zelo razlikujeta:
Hudournikova je dolga in široka, Golobertova pa ožja in krajša. Pri Golobertu je v tem delu le
začetni del ravnice, pri Hudourniku pa tudi osrednji del, ki je najširši. V zahodnem pobočju
Hudournika je v tem delu pred Paredom in razširitvijo aluvialne ravnice erozijski jarek
Kačiškega potoka, ki je prvotno tekel v Hudournik. V istem pobočju se nahaja tudi več
dolcev, ki so sicer značilni za dolomitno podlago (Stepišnik, 2011a), pojavljajo pa se lahko
tudi v drugih kamninah, tudi apnencu (Komac, 2006). Na obravnavanem območju so dolci
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nastali v zahodnem pobočju nad Hudournikom.V vzhodnem pobočju ob najširšem delu
aluvialne ravnice Hudournika se nahaja kontakt fliša in apnenca.
Spodnji del slepe doline Hudournika sega približno od začetka zadnje tretjine izgona potoka
do ponora, pri slepi dolini Goloberta pa od kontakta fliša in apnenca do ponora. Izgon
Hudournika poteka prek aluvialne ravnice in sega na začetek nekoliko višjega kraškega
območja, ki ločuje aluvialno ravnico od drugega dela ravnice okrog ponora, ki se nahaja
vzhodno od omenjenega kraškega območja. Severno od izgona je še tretji del aluvialne
ravnice, ki leži nekoliko nižje od večjega dela aluvialne ravnice. V spodnjem delu slepe
doline Goloberta so pomembne oblike apnenčaste stene na zahodnem pobočju, trije nivoji
živoskalnih teras, kanjon, udornica, ponor Goloberta in stena nad ponorom. Apnenčaste stene
so verjetno nastale z erozivnim bočnim delovanjem potoka, številne razpoke v apnencu, ki so
vidne kot posledica delovanja tektonike, pa so se razširile s korozijo. Sodelujoči proces
nastanka sten je bila verjetno tudi denudacija. Trije nivoji živoskalnih teras kažejo na
postopno vrezovanje Goloberta. Kanjon je nastal zaradi poglobitve struge potoka zaradi
vrezovanja, na kar kažejo tudi skalni skoki v strugi. Vzrok vrezovanja je lahko delovanje
tektonike (tektonski dvig površja) ali zniževanje nivoja podzemne vode ter povečanje
prevodnosti jamskega sistema za vnešen sediment. Udornica nastane s porušitvijo jamskega
stropa zaradi zniževanja površja ali delovanja vode na jamski strop. Ko se strop toliko stanjša,
da ne zdrži več lastne teže, se zruši. Prevladujoči proces tanjšanja stropa je verjetno korozija,
sodelujoča procesa pa verjetno tudi erozija in denudacija. Ponor Goloberta je nastal s
paragenetskim delovanjem vode, ki je s prenašanjem plavja delovala erozijsko in korozijsko
ter ustvarila vodoravno jamo Mejame. Apnenčasta stena nad ponorom je verjetno nastala ob
postopnem zniževanju površja zaradi vrezovanja Goloberta in delovanju tektonike, saj so v
njej vidne številne razpoke, ki so lahko nastale zaradi korozije ali pa tudi zaradi posledic
delovanja tektonike. Na steni v bližini ponora so vidne tudi sigaste tvorbe in posledice
zmrzalnega preperevanja. Ponora Hudournika in Goloberta se zelo razlikujeta, verjetno zaradi
večje količine vode in moči toka Goloberta, ki je tudi s prenašanjem flišnega in drugega
materiala iz zaledja ustvaril Mejame, medtem ko Hudournik zaradi manjše transportne moči
in koncentracije toka ni ustvaril tako mogočnega ponora in jame.
Nadmorske višine, nakloni in variabilnost višin so pomembni zaradi reliefne energije. Če je ta
višja, to pomeni, da je strmec vodnega toka iz zaledja večji in ima vodni tok lahko v tem
primeru večjo erozijsko moč in večjo sposobnost prenašanja materiala z nekarbonatnega
zaledja. S tem materialom oblikuje dolino, na kontaktnem krasu pa slepo dolino in jamske
rove. Na proučevanem območju so najizrazitejše oblike nastale na največjih naklonih površja
in največji variabilnosti višin. Tam ima voda največjo erozivno in korozivno moč. Najbolj je
to vidno v Brkinih, slepi dolini Goloberta in na nekaterih mestih na obodu obeh slepih dolin.
Najizrazitejša oblika pri najmanjših naklonih in najmanjši variabilnosti višin pa je aluvialna
ravnica na Danskem polju, kjer sklepamo, da je imel Hudournik manjšo erozivno moč in
manjšo sposobnost transporta materiala zaradi manjše količine vode kot Golobert, zato je več
flišnega materiala z Brkinov odlagal. Zaradi poplav (Mihevc, 1989) je voda na ravnici
verjetno zastajala, zato sklepamo, da se je aluvialna ravnica na robovih širila korozivno.
Strmec Hudournika je v zgornjem delu slepe doline večji od Golobertovega, ker je večji
naklon pobočja, večja pa je tudi variabilnost višin na pobočju. Ker pa je količina vode
verjetno manjša zaradi le enega vodozbirnega pobočja in toka ob kontaktu, sklepamo, da je bil
tok v preteklosti manj koncentriran kot pri Golobertu. V osrednjem delu struga potoka poteka
v izgonu, zato ni izrazitejših sprememb v nadmorski višini. Tik pred ponorom se strmec
Hudournika nekoliko poveča, saj struga ob koncu izgona poteka po nekoliko višjem kraškem
območju, ki ločuje poplavno ravnico, nato pa se spusti za nekaj metrov na poplavno ravnico
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proti ponoru. Zaradi manj koncentriranega toka in kasneje tudi zaradi poteka v izgonu
Hudournik ni mogel globlje vrezati svoje struge na poplavni ravnici in pred ponorom.
Strmec Goloberta je v zgornjem delu slepe doline manjši od Hudournikovega, verjetno zaradi
manjših naklonov pobočja in manjše variabilnosti višin v primerjavi z zgornjim delom slepe
doline Hudournika. A zaradi dveh vodozbirnih pobočij sklepamo, da je bil tok vode v
preteklosti bolj koncentriran in zato močnejši kot pri Hudourniku. Na aluvialni ravnici se
nadmorska višina struge potoka znižuje nekoliko manj enakomerno kot pri Hudourniku, a je
potrebno upoštevati, da je bil tok Goloberta sicer antropogeno prestavljen, a ne poteka v
izgonu. V geološki preteklosti pa je vzrok verjetno v tem, da se je vrezoval v večih stopnjah.
V spodnjem delu toka je vidno ponovno povečanje strmca Goloberta, saj se je zaradi večjega
koncentriranega vtoka potok začel vrezovati in je strugo pred ponorom poglobil v kanjon.
Prelomi so posledica delovanja tektonike. Pomembni so pri oblikovanju struktur, saj vplivajo
na usmerjenost oblik (Mihevc, 1989). Zaradi pokritosti terena so prelomi težje vidni, bočni
pritiski pa so povzročili, da so se flišne plasti na več mestih zlomile. Zaradi prelomov, ki
potekajo v smeri S-J, so nastale slepe doline na jugozahodnem robu sinklinale (Knez, Slabe,
2005). Prelomi s svojo usmerjenostjo in potekom vplivajo na oblike in jamske rove, ki
nastajajo ob prelomih.
Jama Mejame in kanjon Goloberta potekata ob močni razpoklinski coni v smeri S-J, ob
pretrtih conah pa so jamske dvorane, brezna in curki prenikajoče vode. Erozija oblikuje tako
jamske rove kot tudi drobne oblike na stenah jame. Na koncu jame je sifon, voda pa naj bi
odtekala proti Škocjanskim jamam (Mihevc, 1989).
Po Radinji (1967) so slepe doline na kontaktnem krasu v okolici Dan pri Divači nastale z
vrezovanjem in zniževanjem toka Reke. Pri prvem vrezovanju je nastala najvišja, Divaška
terasa (Radinja, 1967). Poglabljanje Reke je povzročilo nastajanje slepih dolin in njihovo
poglabljanje v robno kotanjo, ob tem je nastal erozijski (paragenetski) rov Mejam, Kačiški
potok pa je začel izgubljati vodo (Mihevc, 1989). Zato je tudi vzrok poglabljanja struge
Goloberta najverjetneje znižanje gladine podzemne vode in ne delovanje tektonike, čeprav je
na proučevanem območju prisotno. Slepa dolina Hudournika je daljša in širša od Golobertove.
Usmerjenost doline se v obeh dolinah spremeni trikrat. Razlika v velikosti obeh dolin je po
Mihevcu (1989) morda nastala zaradi različne koncentracije vodnega toka, saj Golobert
ponikne v apnencu kot koncentriran vodni tok, Hudournik pa zaradi toka ob kontaktu že
sproti izgubi veliko vode in le še ob deževju doseže široko dno slepe doline (Mihevc, 1989).
Razlika je tudi v spodnjih delih obeh dolin, saj se je Golobert vrezal v kanjon, Hudournik pa
ne. Mihevc (1989) piše, da so obema potokoma spremenili tok; Golobert so v osrednjem delu
toka prestavili ob zahodno pobočje doline, Hudournik pa so prestavili v izgon in ga speljali v
kotanjo severno od reliktnega dna slepe doline Goloberta (Mihevc, 1989). Oba potoka
izgubita vodo v požiralnikih v strugi že precej pred ponorom. Hudournik tako ponika že
visoko v zgornjem delu doline, Golobert pa pred začetkom poglabljanja struge proti kanjonu.
Značilne oblike kontaktnega krasa na proučevanem območju so slepa dolina, suha dolina in
udornica ter jama paragenetskega nastanka, ki jo Gams (1992, 1994) imenuje jama z alogeno
vodo ali ponorna alogena jama. Na kontaktnem krasu pa se pojavlja tudi aktivni ali reliktni
vršaj (Stepišnik, 2007, 2011b).
V splošnem je slepa dolina tip doline na kontaktnem krasu, ki ima zgornji del v nekarbonatnih
kamninah, spodnjega pa v karbonatnih. Vodotok oblikuje aluvialno ravnico, na koncu pa
ponira pod strmo steno. Konec doline obkroža obod. Obe slepi dolini na proučevanem
območju v splošnem ustrezata temu opisu, razlikujeta pa se v nekaterih površinskih oblikah,
ki so nastale znotraj njiju. Primer so dolci v zahodnem pobočju nad slepo dolino Hudournika,
ki jih v slepi dolini Goloberta ni, ali kanjon v spodnjem delu slepe doline Goloberta, ki ga ni v
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slepi dolini Hudournika. Dolini se razlikujeta tudi v obliki ponora, saj je Golobert ustvaril
vodoravno jamo, Hudournik pa ne. Slepa dolina Hudournika je nekoliko netipična tudi zato,
ker ima v zgornjem delu le vzhodno pobočje v nekarbonatnih kamninah. Na koncu slepe
doline Goloberta je strma stena, ponor Hudournika pa zaradi antropogeno spremenjenega
toka ni več tik pod strmo steno. Za določitev prvotnega ponora bi bila potrebna bolj
poglobljena raziskava.
Suho dolino je oblikovala voda, ki zdaj ni več prisotna (Stepišnik, 2011a). Takšna je dolina
Kačiškega potoka. V slepi dolini, ki nastane s pritokom vode z nekarbonatnega zaledja v kras,
pa je voda še lahko stalno ali občasno prisotna. Na obravnavanem območju je razlika vidna v
tem, da je suha dolina (in struga) Kačiškega potoka manj izrazita kot slepi dolini in strugi
Hudournika in Goloberta.
Udornica nastane s porušitvijo jamskega stropa (Stepišnik, 2011a). Če se to zgodi na večih
mestih, lahko nastanejo naravni mostovi. Udornice in naravna mostova na proučevanem
območju so nastali samo v dolini Goloberta in tudi izrazite apnenčaste stene ob robu aluvialne
ravnice ob spodnjem toku potoka so vidne le tam.
Vršaj na kontaktnem krasu nastane z odlaganjem prinešenega materiala iz vodnega toka v
obliki pahljače in je v primerjavi s fluvialnim vršajem v profilu konveksne oblike, če je
reliktni (Stepišnik, 2007). Vršaj na kontaktnem krasu nastane, če je proces akumulacije
prinešenega materiala močnejši od procesa korozije vodnega toka (Stepišnik, 2011b). Vsi trije
vršaji na obravnavanem območju so v profilu konveksne oblike. Ker so nastali le na toku
Kačiškega potoka, sklepamo, da je tako zaradi precej manjše transportne moči in vodnatosti
Kačiškega potoka v primerjavi s Hudournikom in Golobertom. Ker se je tok Kačiškega
potoka močno skrajšal (Mihevc, 1989), je samo prvi od treh vršajev še aktiven.
Za kontaktni kras je značilen paragenetski nastanek jam (Stepišnik, 2011a), kar dokazujejo na
primer stropni žlebovi (Slabe, 2014) ali pa flišno polnilo v jamah (Mihevc, 1989). Za jame
kontaktnega krasa so značilni vodoravni rovi in jame v več etažah (Stepišnik, 2011a). Aktivni
jami na proučevanem območju sta Mejame (Mihevc, 1989) in Davorjevo brezno (Kataster
jam JZS, 2010). V večini jam najdemo drobne oblike. Vhodi v jame se večinoma nahajajo v
pobočjih. Največ vhodov v jame na proučevanem območju je v pobočju Gabrove strani in
Tretjega vrha in pobočjih med suho dolino Kačiškega potoka in slepo dolino Hudournika.
Največ jam (4) na proučevanem območju je tipa poševno, stopnjasto brezno. Jami z etažami
in brezni sta 2, preostale 3 jame predstavljajo tipe spodmol ali kevderc, ponorna in vodoravna
jama. Paragenetskemu nastanku jam bi na proučevanem območju najbolj ustrezala tipa
ponorna in vodoravna jama, saj so za jame, nastale s procesom parageneze, značilni ponor
vodotoka in vodoravni rovi. Pri vodoravni jami bi bilo treba raziskati, ali ima značilnosti
paragenetskega nastanka kot so stropni žlebovi (Slabe, 2014) ali flišno polnilo (Mihevc,
1989), kar bi kazalo na delovanje vodnega toka na stene rova in odlaganje materiala v jami.
Po podatkih Katastra jam JZS (2003) je tudi jama tipa spodmol ali kevderc opredeljena kot
vodoravna jama, tip vodoravne jame pa je po podatkih Katastra jam JZS (1961) opredeljen
kot spodmol, zato bi lahko sklepali, da sta pojma zamenljiva. Spodmolast je na primer tudi
vhod v Mejame, zato je morda ustreznejši izraz vodoravna jama, saj bolje opiše vrsto oziroma
tip jame. Nekateri (tudi starejši) opisi predvsem manjših jam v Katastru jam JZS so po našem
mnenju nekoliko nenatančni, pomanjkljivi ali napisani poljudno. Pri večini jam na
proučevanem območju bi bilo potrebno imeti jamarsko znanje in opremo za vstop in
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raziskovanje, zato smo lahko upoštevali le opise iz Katastra jam JZS in eKatastra jam DZRJL.
Le ena jama je opisana kot samo vodoravni rov z 0 m globine.
Po velikosti na proučevanem območju izstopajo Davorjevo brezno, Mejame, Podstupec in
Jama na Prevali II. Morda je slednja prvotni ponor Hudournika, saj leži blizu reliktnega dna
slepe doline. Za predstavo o izgledu in legi Davorjevega brezna, Mejam in Jame na Prevali II
smo dodali podolžne profile in tlorise. Profil in tloris Davorjevega brezna kažeta na razvejan
sistem rovov, eden poteka tudi proti slepi dolini Hudournika in sega pod pobočje na
vzhodnem robu večje živoskalne uravnave v zahodnem pobočju slepe doline. Zato smo
domnevali, da je morda tudi Hudournik oblikoval Davorjevo brezno, a celoten sistem verjetno
leži pregloboko. Na oblikovanje rovov verjetno vplivata tudi vodna tokova, ki pritekata v
jamo podzemsko (Kataster jam JZS, 2010). Za Jamo na Prevali II je v Katastru jam JZS
(1956) podatek, da se v najnižjem delu rova nahaja ilovica, na vsako stran od vhodne dvorane
pa poteka vodoravni rov (eKataster jam DZRJL, 2019), kar je vidno tudi iz podolžnega
profila. Zato bi lahko bila paragenetskega nastanka. Tloris kaže lego jame blizu reliktnega dna
slepe doline Hudournika, a verjetno tudi leži pregloboko, da bi jo oblikoval prvotni tok
Hudournika. Za način nastanka Davorjevega brezna in Jame na Prevali II bi bile potrebne
podrobnejše raziskave. Paragenetskega nastanka so Mejame (Mihevc, 1989), za ostale manjše
jame bi bilo potrebno še raziskati, ali so paragenetske, saj ni jasno, ali je kdaj vanje tekel
močnejši tok s plavjem.
Identificirali in analizirali smo tudi reliktna dna slepih dolin obeh potokov. Hudournikovo
poteka z oboda proti aluvialni ravnici v nekakšnih stopnjah z vmesnimi uravnavami,
Golobertovo pa je bolj enakomerno, z manjšimi višinskimi razlikami in ima nekoliko valovito
površje. Zaradi podobnosti nadmorskih višin nekaterih oblik in zniževanja površja skozi
geološka obdobja sklepamo, da sta oba reliktna dna nekoč morda predstavljala enotno obliko.
Pod naravnima mostovoma nad severnim vhodom v Mejame smo kot obliko prepoznali
udornice, ki so sicer običajna oblika pod naravnimi mostovi. A oblika odprtine kaže na to, da
je skozi nekoč morda potekal jamski rov v dinarski smeri. Za obe hipotezi pa bi bile potrebne
poglobljene nadaljnje raziskave.
Prevladujoči procesi nastanka oblik na kontaktnem krasu (tudi na proučevanem območju v
okolici Dan pri Divači) so erozija, korozija in parageneza ter transport in odlaganje z vodnim
tokom prinešenega materiala.
Za boljše rezultate bi bilo treba narediti natančnejšo analizo, morda podobno, kot jo je naredil
že Radinja (1967), ko je med drugim analiziral tudi prodnike z namenom, da bi pojasnil
morfogenetski nastanek Vremske doline. Morda bi izdelava večih geoloških profilov preko
območja dodatno pojasnila nastanek slepih dolin Hudournika in Goloberta, a bi bilo za to
potrebnih veliko sredstev. Za namen pojasnitve morfogenetskega nastanka in delovanja obeh
slepih dolin pa smo uporabili le strokovno literaturo, geoinformacijsko programsko opremo za
izdelavo kart in analiz ter terensko delo brez analiz vzorcev s terena. Slednje bi morda
omogočilo globlji vpogled v nastanek in delovanje obeh slepih dolin na proučevanem
območju.
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7. ZAKLJUČEK
Namen naloge je bila morfogenetska interpretacija nastanka in delovanja slepih dolin na
območju kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači. Za dosego namena smo si postavili pet
ciljev in jih, kolikor je bilo to mogoče, tudi dosegli. Kot metodo smo uporabili pregled
strokovne literature o kontaktnem krasu in proučevanem območju, naredili geomorfološko
analizo površinskih oblik in analizo jam na proučevanem območju ter morfometrično in
morfostrukturno analizo in izdelali karte za proučevano območje kontaktnega krasa. Na koncu
smo poskusili podati sintezo ugotovitev. S pomočjo geomorfološke, morfometrične in
morfostrukturne analize ter proučevanjem strokovne literature in virov smo poskušali
ugotoviti ključne dejavnike, ki so vplivali na nastanek in delovanje slepih dolin Hudournika in
Goloberta. Med njimi so dejavniki, ki so pomembni za nastanek oblik na kontaktnem krasu:
kamninska podlaga (stik apnenca in fliša), prisotnost alogenih tokov, nekarbonatno
vodozbirno zaledje, ki je višje od kraške okolice, tektonika in prelomi.
Geomorfološka analiza je pokazala veliko število oblik na območju kontaktnega krasa v
okolici Dan pri Divači. Vseh ni bilo mogoče obravnavati in interpretirati. Največ oblik se
nahaja znotraj slepih dolin Hudournika in Goloberta. Nastale so tipične oblike kontaktnega
krasa: slepi dolini Hudournika in Goloberta, suha dolina Kačiškega potoka, udornice, ponori
potokov in vsaj ena jama paragenetskega nastanka (Mejame), v kraškem delu pa tudi tipične
kraške oblike (npr. vrtače).
Podolžna profila slepih dolin kažeta razlike v njunem poteku in predvsem zaključku. Za
razlike v poteku in obliki reliktnega dna obeh slepih dolin sklepamo, da je vzrok lahko v
tektoniki, vendar bi bile za potrditev potrebne nadaljnje raziskave.
Pri večjih jamah smo ugotovili, da so le Mejame zagotovo paragenetskega nastanka. Verjetno
je tudi Jama na Prevali II nastala tako, za Davorjevo brezno pa kljub ravnim rovom ni
popolnoma jasno. Za ugotovitev njunega načina nastanka bi morali narediti podrobnejšo
analizo, enako tudi za jame, ki po tipu niso opredeljene kot brezna.
Morfometrične in morfostrukturne značilnosti površja vplivajo na nastanek oblik na
določenem območju. Nakloni, hrapavost površja (variabilnost višin) in nadmorske višine
vplivajo na strmec vodnega toka. Večji kot je strmec, večjo moč vrezovanja in večjo
sposobnost prenašanja materiala bo imel vodni tok. Pomembna je tudi količina vode, na
katero poleg podnebnih značilnosti vpliva tudi velikost zaledja. Tektonika preoblikuje tako
značilnosti površja (narivna zgradba, oblikovanje antiklinal in sinklinal…) kot tudi
podzemlja. Na kontaktnem krasu voda ob poniranju paragenetsko oblikuje jamske rove
erozivno s prinešenim plavjem in korozivnim delovanjem na apnenec. Na proučevanem
območju je krajšo in ožjo slepo dolino z izrazitejšimi oblikami z večjo količino vode in bolj
koncentriranim tokom v preteklosti izoblikoval Golobert, Hudournik pa je z manjšo količino
vode in manj koncentriranim tokom v preteklosti izoblikoval daljšo in širšo slepo dolino s
široko aluvialno ravnico (Dansko polje). Podolžna profila obeh potokov kažeta na razlike v
strmcu potokov in njunem vrezovanju. Največje razlike so vidne v spodnjem delu toka, kjer je
Golobert vrezal kanjon in ponorno jamo.
Na morfostrukturne značilnosti površja kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači je vplivala
odložitev oziroma nariv flišnih plasti Brkinov na apnence Divaškega krasa (Osnovna
geološka karta SFRJ, 1973; Mihevc, 1989), na nastanek in oblikovanje površinskih oblik in
jam pa je vplivala tudi tektonika s prelomi. Primer so razpoke v kanjonu Goloberta in v
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Mejamah (Mihevc, 1989) ter razpoke v različnih smereh v flišnih plasteh Brkinov (Knez,
Slabe, 2005; Placer, 2008).
Kamninska sestava je eden najpomembnejših dejavnikov razvoja reliefa, saj je povezana z
izoblikovanostjo površja (Hrvatin, 2016). Največji del proučevanega območja poleg
eocenskih flišnih plasti z vložki drugih kamnin predstavlja foraminiferni apnenec. Z
delovanjem vode s fluvialnega dela območja na stično območje s krasom so nastale značilne
oblike (slepi dolini, suha dolina, udornice…) in tudi manj značilna oblika za apnenec (dolci).
Nastale so tudi manj značilne oblike za kontaktni kras (živoskalne terase, živoskalne
uravnave, razpokane apnenčaste stene…).
Po vtisih z obiska terena sta Hudournik in Golobert hudourniške narave. Tok Hudournika je
stalen le v skrajnem zgornjem delu slepe doline, tok Goloberta pa v približno dveh tretjinah
dolžine slepe doline. Struge pritokov so večinoma suhe. Svoja ponora oba potoka verjetno
dosežeta le ob obilnejših padavinah. V strugi Goloberta je več skalnih skokov, kar kaže na to,
da se površje od izvira proti ponoru znižuje intenzivneje kot pri Hudourniku, kjer se površje
znižuje bolj postopoma in bolj enakomerno. Struga Goloberta v spodnjem delu poteka v nekaj
metrov globokem kanjonu do ponora pod steno. V strugah potokov in na pobočjih je veliko
podrtega in polomljenega drevja. Hudournik prek Danskega polja poteka v izgonu, kar kaže
na to, da je v preteklosti poplavljal. V zgornjem delu doline Hudournika videz površja
zahodnega pobočja kaže na kraško podlago, kar pomeni, da je strugo verjetno naredila
hudourniška alogena voda s flišnega zaledja na vzhodni strani. V strugi je tudi nanešen
kamniti material iz flišnega zaledja, saj kraška voda nima erozivne moči. V flišnem zaledju
zgornjega dela doline Goloberta in dolini večjega pritoka Hudournika, od koder priteče
alogena voda v strugo Hudournika, so v pobočju vidni erozijski jarki pritokov, vendar jih je
veliko slabše vidnih zaradi prekritosti z listjem, polomljenimi vejami ali podrtimi drevesi.
Na nastanek slepih dolin na proučevanem območju je vplivalo poglabljanje Reke, ki je skozi
Vremsko dolino postopoma vrezovala terase. Za slepi dolini Hudournika in Goloberta je
najpomembnejša Divaška terasa, ki je najvišja in najstarejša (Radinja, 1967). Slepi dolini sta
se izoblikovali, ko sta bila oba potoka bolj vodnata in sta imela večjo erozivno in tudi
korozivno moč. Zaradi izgube velike količine vode pa takšne moči nimata več oziroma je
precej zmanjšana. Poleg tega so obema spremenili tok, Hudournik pa je bil premeščen v izgon
z namenom regulacije poplav (Mihevc, 1989), kar pomeni, da v prihodnosti ne more več
preoblikovati doline, čeprav ob močnem deževju morda še priteče na Dansko polje. Golobert
pa ima zdaj zaradi zmanjšane količine površinske vode verjetno večjo moč podzemeljskega
preoblikovanja (Mejame so še aktivne) kot površinskega, čeprav občasno ob deževjih verjetno
še doseže ponor.
Skupno je bilo obravnavanih po 11 površinskih oblik v obeh slepih dolinah in 5 površinskih
oblik v suhi dolini. Poleg tega so bile proučene še 3 samostojne površinske oblike in 4 ostale
površinske oblike. Na proučevanem območju so 4 večje jame, ostale so manjše, vseh jam pa
je skupaj 9. Glede na število in obseg značilnih oblik kontaktnega krasa od vseh obravnavanih
oblik je obravnavano območje kontaktnega krasa v okolici Dan pri Divači značilen primer
kontaktnega krasa.
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8. SUMMARY
The purpose of this assignment was to define a morphogenetic interpretation of the formation
and functioning of the blind valleys in the contact karst area in the surroundings of Dane pri
Divači. We have set five goals to achieve this purpose and we have achieved them as much as
possible. As a method, we reviewed scientific papers about the studied area and the contact
karst in general. Furthermore, we performed a gemorphological analysis of surface forms, an
analysis of the caves in the studied area, morphometric and morphostructural analysis and
produced maps for the studied area of the contact karst. Finally we provided a synthesis of our
findings. Through geomorphological, morphometric and morphostructural analysis and study
of scientific papers, we tried to identify the key factors that have influenced the formation and
functioning of the blind valleys of Hudournik and Golobert. Among them there are the factors
that are important for the formation of the contact karst forms in general: rock base (contact of
limestone and flysch), presence of allogenic flows, non-carbonate water collecting hinterland
higher than the karst surroundings, tectonics and faults.
Geomorphological analysis revealed a large number of forms in the contact karst area in the
surroundings of Dane pri Divači. Not all could be studied and interpreted. Most of the forms
are found within the blind valleys of Hudournik and Golobert. Typical forms of contact karst
were formed (the blind valleys of Hudournik and Golobert, the dry valley of Kačiški potok
(creek of Kačiče), collapse dolines, sinkholes of streams and at least one cave of paragenetic
origin (Mejame), and typical karst forms (for example dolines) in the karst part.
The longitudinal profiles of the blind valleys show differences in their course and, above all,
in their ends. We conclude that the cause for the differences in the course and shape of the
relict bottoms of the two blind valleys could be in tectonics, but further research would be
needed to confirm this.
At larger caves, we found that only the Mejame were definitely of paragenetic origin. It is
likely that the Cave on Prevala II was also formed in this way, but the way of origin is not
completely clear for Davorjevo brezno (Davor's abyss), despite its straight channels. In order
to determine their way of origin, a more detailed analysis should be made, as well as for the
caves that are not classified as abyss by type.
The morphometric and morphostructural features of the surface influence the formation of
forms in a given area. The surface inclinations, surface roughness (variability of heights) and
altitudes influence the steepness of the waterflow. The greater the surface inclination, the
greater the power of cutting in waterflow bed and the greater the ability to carry the material
the waterflow will have. Also important is the amount of water, which is influenced by the
size of the hinterland in addition to the climatic characteristics. Tectonics transforms both
surface (thrust structure, anticlinal and synclinal formation...) and underground features. On
contact karst the dipping water paragenetically forms cave channels, erosively with brought
material and with corrosive action on the limestone. In the studied area, Golobert with more
water and a more concentrated stream in the past had formed a shorter and narrower blind
valley with more pronounced forms, while Hudournik had formed a longer and wider blind
valley with a broad alluvial plain (Dansko polje or Field of Dane). The longitudinal profiles of
the two streams indicate differences in the steepness of the streams and their incision (cutting
into the riverbed). The biggest differences can be seen in the lower part of the stream, where
Golobert cut the canyon and ponor cave (cave made by a sinking stream). The deposition or
thrust of the flysch layers of the Brkini on the limestones of the Divača Karst had influenced
the morphostructural characteristics of the surface of the contact karst area in the surroundings
of Dane pri Divači (Osnovna geološka karta SFRJ, 1973; Mihevc, 1989), but the origin and
forming of surface forms and caves have also been influenced by tectonics with faults.
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Examples are cracks in Golobert's canyon and in Mejame (Mihevc, 1989) and cracks in
different directions in flysch layers of Brkini (Knez, Slabe, 2005; Placer, 2008).
Rock composition is one of the most important factors in the development of relief, because it
is related to the formation of the surface (Hrvatin, 2016). Besides the eocene flysch layers
with inputs of other rocks, the largest part of the studied area is in foraminiferal limestone.
The action of water from the fluvial part of the studied area on karst resulted in characteristic
forms (blind valleys, dry valley, collapsed dolines...) and also in less characteristic forms in
limestone (dells). Less typical forms for the contact karst have also been created (rocky
terraces, rocky flat surfaces, cracked limestone walls...).
According to the impressions from visiting the studied area, Hudournik and Golobert are
torrential in nature. The Hudournik's stream is constant only at the extreme upper part of the
blind valley and the Golobert's stream in about two-thirds of the length of the blind valley.
The tributary streams are mostly dry. Both main streams probably reach their sinkholes only
after heavy rainfall. There are some rock jumps in the Golobert's streambed which indicates
that the surface decreases more intensively from the source towards the sinkhole than at
Hudournik, where the surface decreases more gradually and more evenly. In its lower part the
Golobert creek's streambed runs into a canyon several meters deep to the bottom of the abyss.
There are many fallen and broken trees in the streambeds of the tributary creeks and on the
slopes. Hudournik's streambed on Dansko polje runs in expulsion, which indicates that it had
been flooding in the past. In the upper part of the Hudournik's valley, the appearance of the
western slope surface indicates a karst base, which means that the riverbed was probably
made by torrential allogenic waterflow from the flysch hinterland on the east side. The
riverbed also contains stone material from the flysch hinterland, as the karst water has no
erosive power. In the flysch hinterland of the upper Golobert's valley and the bigger
Hudournik's tributary, from which allogenic water flows into the Hudournik's riverbed,
erosion ditches of tributaries are visible in the slopes, but are much less visible due to the
coverage of foliage, broken branches or fallen trees.
The formation of the blind valleys in the studied area was influenced by the deepening of the
river Reka (River), which gradually cut river terraces through the Vreme valley. The most
important for the blind valleys of Hudournik and Golobert is the Divača river terrace, which is
the tallest and oldest of the river terraces in Vreme valley (Radinja, 1967). Blind valleys had
formed when both streams were more watery and had more erosive and corrosive power. Due
to the loss of a large amount of water, such power is no longer available or is substantially
reduced. In addition, both flows of the streams were changed and Hudournik was put into
(artificial) expulsion to prevent flooding (Mihevc, 1989), which means that it can no longer
transform the valley in the future, even though its flow may still reach the Dansko polje after
a heavy rainfall. However, due to the reduced amount of surface water, Golobert is now likely
to have a greater power of subsurface (Mejame are still active) than of the surface
transformation, although after heavy rainfalls it likely still reaches the sinkhole.
A total of 11 surface forms were studied in each of the two blind valleys and 5 surface forms
in the dry valley. In addition, 3 independent surface forms and 4 other surface forms were also
studied. There are 4 bigger caves in the studied area, the rest are smaller, and the total number
of caves is 9. Considering the number and extent of characteristic forms of contact karst of all
considered forms, the studied area of contact karst in the surroundings of Dane pri Divači is a
typical example of contact karst.
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