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Izvleček
Geomorfološka analiza Bloškega polja
To magistrsko delo se ukvarja z geomorfološko analizo Bloškega polja in je prvo tovrstno delo,
ki se ukvarja s tem območjem. V delu je preverjena hipoteza, da lahko Bloško polje po Gamsovi
klasifikaciji uvrstimo med pretočna oziroma kotlasta kraška polja (Gams, 1994, 2003). Ta
hipoteza je deloma potrjena. Severni del polja, ki ga določa povodje Bloščice, namreč
funkcionira povsem kot pritočno – ponorniško polje. Južni del polja, ki ga določa povodje
Farovščice, pa veliko večino časa (razen v primerih, ko ob ekstremni količini vode nanj priteče
še Bloščica) funkcionira kot pretočno polje. Bloško polje je zato opredeljeno deloma kot
pritočno – ponorniško, deloma pa kot pretočno kraško polje. Obe reki se ob zadostni količini
padavin razlivata in poplavljata polje, a pogoste poplave praviloma ne povzročajo večje
gospodarske škode. Obod Bloškega polja gradijo v večini triasni dolomiti, dno polja pa
pokrivajo kvartarni aluvialni sedimenti. Na severu in severovzhodu polja se pojavljajo številni
kraški izviri, na zahodnem in južnem robu polja pa so skoncentrirane ponikve, ponori in
požiralniki. Bloško polje ima pet jam, od tega sta dve vpisani v slovenski kataster jam, ena je
bila tekom raziskave speleološko raziskana in je v postopku registracije v kataster, dve pa še
nista bili speleološko raziskani in registrirani. V večinoma dolomitnem obodu polja je bilo
evidentiranih petinštirideset vrtač in sedemindvajset kopastih vzpetin. Poleg tega pa sta se ob
robu polja oblikovali tudi dve zatrepni dolini, skupaj s številnimi dolci ter erozijskimi jarki.
Posebnosti polja sta hum Brinšček, in neobičajna vrsta ponikev, ki ustvarjajo delni vakuum
oziroma podtlak.
Ključe besede: geomorfologija, krasoslovje, Bloško polje, Bloke.

Abstract
Geomorphological analysis of the Bloke polje
The subject of this master's thesis is a geomorphological analysis of the Bloke polje. In it we
will test the hypotheses, that the Bloke polje can be classified as a cauldron type also known as
a flow–through type karst polje (Gams, 1994, 2003). This hypothesis is partially confirmed.
The northern part of the polje functions completely as an inflow – ponor polje, with allogenic
inflow on one side and ponors on the other side. For the vast majority of time (except in cases
of extreme flooding when the waters of the Bloščica reach this area), the southern part of the
polje functions as a flow–through type karst polje. Thus, the Bloke polje is classified partially
as an inflow–ponor type polje and partially as a flow–through type karst polje. Given enough
precipitation both rivers overflow and flood the polje, but common flooding does not cause
much economic damage. The rim of the polje is composed mostly of triassic dolomites, while
quaternary alluvial sediments cover the bottom. Numerous karst springs are found in the north
and northeast of the polje. Ponors, sinkholes and swallets are concentrated in the western and
southern rim of the polje. The polje contains five caves. Two are part of the Slovenian cave
register, one was speleologically explored during the writing of this thesis and is in the process
of being added to the registry. The remaining two caves have not yet been explored. In the
mostly dolomitic rim there are forty-five dolines and twenty-seven rounded hills. Besides these,
the rim of the polje also contains two pocket valleys as well as many dells and erosion gullies.
The polje stands out because of its hum called “Brinšček” and an unusual type of swallet, which
creates suction.
Key words: geomorphology, karstology, Bloke polje, Bloke
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1. Uvod
1.1.

Izhodišča

Kraško površje pokriva velik del Slovenije, zato je raziskovanje in razumevanje le-tega
velikega državnega pomena. Posebno pozornost med kraškimi oblikami si zaslužijo kraška
polja, saj so ta praviloma gosto poseljena in ogrožena zaradi poplav. Bloško polje za razliko od
mnogih drugih kraških polji v Sloveniji tako krasoslovno kot geomorfološko slabo raziskano.
Pričujoče delo je nastalo kot poizkusi zapolnitve nekaterih vrzeli v našem znanju o Bloškem
polju in predstavlja prvo sistematično raziskavo Bloškega polja kot takega. Boljše razumevanje
Bloškega polja pomeni tudi boljše razumevanje slovenske vodne mreže in še posebej povodja
Ljubljanice. Rezultate pričujoče raziskave bo predvidoma možno aplicirati v vodnem
gospodarstvu, zaščiti pred naravnimi nesrečami in v turizmu. Glavni pričakovani rezultati
pričujoče raziskave sta morfološka in genetska razlaga Bloškega polja skupaj z ustreznim
kartografskim gradivom.

1.2.

Namen in cilji

Namen raziskave je izvesti geomorfološko analizo Bloškega polja.
Cilji raziskave:
1. Pregled temeljne literature, ki se nanaša na kraška polja in proučevano območje
2. Izdelava kartografskih slojev, ki bodo omogočali boljše razumevanje Bloškega polja
3. Zamejitev Bloškega polja
4. Analiza lokalne geologije Bloškega polja
5. Hidrogeografska analiza Bloškega polja
6. Identifikacija in morfografska dokumentacija geomorfoloških oblik Bloškega polja
7. Morfometrična analiza izbranih geomorfoloških oblik Bloškega polja.
8. Morfogenetska analiza izbranih geomorfoloških oblik Bloškega polja.
9. Klasifikacija Bloškega polja po delitvi, ki jo predlaga Gams (1994, 2003)

1.3.

Struktura raziskave

Prva faza raziskave bo vključevala analizo virov in literature, pridobivanje in obdelavo
geoinformacijskih podatkov in večino ostalega kabinetnega dela. Ključen del druge faze bo
obisk terena, ki bo služil za preverjanje dognanj iz prve faze in razjasnitev morebitnih dilem, ki
se bodo pojavile. V tretji in zadnji fazi bo narejena dokončna sinteza vseh dotedanjih spoznanj,
oblikovane bodo končne verzije kartografskih slojev ter končna verzija pisnega izdelka.

1.4.

Delovna hipoteza

V delu bo preverjena hipoteza, da lahko Bloško polje po Gamsovi klasifikaciji uvrstimo med
pretočna oziroma kotlasta kraška polja (Gams, 1994, 2003).
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2. Metode dela
Prvi cilj raziskave je bil pregled temeljne literature, ki se nanaša na kraška polja in proučevano
območje. Pregledani so bili ustrezni članki, monografije in ostala dela, ki se nanašajo na Bloško
polje, širše območje, v katerem se nahaja, kraška polja in geomorfologijo krasa. Pregled
dosedanjih raziskav proučevanega območja, ki je služil kot podlaga za pričujočo raziskavo in
je bolj podrobno opisan v poglavju 4.1. Tako pridobljeno znanje je bilo ključnega pomena za
analizo in interpretacijo geomorfoloških pojavov in oblik na proučevanem območju in za vse
nadaljnje korake raziskave.
Drugi cilj bil izdelati kartografske sloje, ki bodo omogočali boljše razumevanje Bloškega polja.
Vsi tovrstni sloji so bili izdelani v programu ArcGIS 10.4.1. Ta večstopenjski proces se je začel
s pridobitvijo kartografskih podlag, ki so bile uporabljene za identifikacijo in interpretacijo
geomorfoloških oblik Bloškega polja. Te kartografske podlage so bile:
• LIDAR-ski senčni relief (LIDAR, 2015),
• Sloj vodotokov (Slovenske reke, 2005),
• Temeljni topografski načrt v merilu 1 : 5.000 (Temeljni topografski načrt …, 1995),
• Osnovna geološka karta – list Ribnica (Osnovna geološka …, 1968),
• Osnovna geološka karta – list Postojna (Osnovna geološka …, 1967),
• Digitalni model nadmorskih višin ločljivosti 5 metrov (Digitalni model nadmorskih višin
…, 2010),
• Digitalni ortofoto posnetki ločljivosti 0,25 metrov (Digitalni ortofoto ..., 2016).
V pravkar omenjenem programu so bile izdelane vse karte, ki so nastale v okviru pričujočega
dela. Za splošno karto, ki prikazuje lokacijo Bloškega polja znotraj Slovenije, je bil uporabljen
digitalni model nadmorskih višin ločljivosti 5 metrov (Digitalni model nadmorskih višin …,
2010). Za izdelavo geomorfoloških kart je bil kot podlaga uporabljen LIDAR-ski senčni relief
(LIDAR, 2015), skupaj s slojem vodotokov (Slovenske reke, 2005) in slojem večjih naselij, ki
se pojavljajo na proučevanem območju. Ta sloj je bil ustvarjen na podlagi temeljnega
topografskega načrta v merilu 1 : 5.000 (Temeljni topografski načrt …, 1995). Isti sloji so bili
uporabljeni kot kartografska podlaga tudi pri pregledni karti Ravniškega polja.
Tretji cilj raziskave je bil zamejiti Bloško polje oziroma območje proučevanja. Meja Bloškega
polja je bila v programu ArcGIS 10.4.1 določena na območju, kjer pretežno uravnano dno polja
preide v pobočje. To območje je bilo določeno s pomočjo sloja, ki je prikazoval naklone,
LIDAR–skega senčnega reliefa (LIDAR, 2015) in plastnic. Meja huma je bila določena na
podlagi plastnice na nadmorski višini 725 metrov. Tako določena meja je bila razširjena za sto
metrov z uporabo orodja »buffer«, s čimer so bile v območje raziskave vključene tudi
geomorfološke oblike ob robu polja.
Četrti cilj je bila analiza lokalne geologije Bloškega polja. V okviru tega cilja so bile analizirane
relevantne geološke karte, skupaj z njihovimi tolmači ter relevantna geološka literatura. Ključni
elementi osnovne geološke karte so bili digitalizirani v programu ArcGIS 10.4.1. Tako
pridobljena poenostavljena geološka karta skupaj z literaturo omogoča boljše razumevanje
razmerja med lokalno geologijo in geomorfološkimi oblikami. Terensko delo je imelo pri tem
cilju minimalno vlogo, saj so izdanki oziroma mesta, kjer so kamnine vidne na proučevanem
območju, redki oziroma težko dostopni.
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Peti cilj je bila hidrogeografska analiza Bloškega polja. Obravnavani so bili vodotoki, stoječa
vodna telesa, podzemno pretakanje vode in poplave, ki se pojavljajo na Bloškem polju. Podatki
o pretokih, vodostajih, trdoti vode in podobno so bili pridobljeni preko ustrezne literature. V
programu ArcGIS 10.4.1 je bila izvedena morfometrična analiza nekaterih vodnih teles.
Izračunane so bile dolžine posameznih vodotokov ter ploščina Bloškega jezera. Povprečen
naklon vodotokov je bil izračunan preko orodja »Zonal Statistics as Table«. Nakloni so bili
izračunani na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin ločljivosti 5 metrov (Digitalni
model nadmorskih višin …, 2010). Uporaba senčnega reliefa (LIDAR, 2015) skupaj s sloji, ki
so prikazovali vodna telesa, je omogočala boljše razumevanje vpliva reliefa na njih. Na terenu
so bili nekateri ključni odseki vodnih teles fotografsko dokumentirani. Del terenskega dela je
bilo namenoma izvedenega ob visokih vodostajih, kar je omogočalo prostorsko in fotografsko
dokumentacijo razlivanja vode oziroma poplavnih dogodkov.
Šesti cilj je bila identifikacija in morfografska dokumentacija geomorfoloških oblik Bloškega
polja. Preliminarna identifikacija in dokumentacija teh oblik je potekala preko kartografskih
slojev, ki so bili pridobljeni oziroma proizvedeni v okviru prejšnjih ciljev. Temu je sledila
terenska identifikacija oziroma morfografija. Oblike so bile najprej evidentirane na tiskanih
verzijah izbranih kartografskih slojev nato pa še v digitalnih verzijah istih slojev. Pri terenski
morfografiji so bili uporabljeni naslednji sloji:
•
•
•

LIDAR-ski senčni relief (LIDAR, 2015),
Temeljni topografski načrt v merilu 1 : 5.000 (Temeljni topografski načrt …, 1995),
Digitalni ortofoto posnetki ločljivosti 0,25 metrov (Digitalni ortofoto …, 2016).

Terenska morfografija je bila ključna za identifikacijo oblik, ki so v kartografskih slojih slabo
vidne oziroma težko določljive (na primer: jame in požiralniki). Težje določljive geomorfološke
oblike so bile prav tako fotografsko dokumentirane, kar je omogočalo primerjavo teh oblik s
primeri iz literature. Nekaterim fotografijam so bile zaradi večje jasnosti dodane razne označbe
in napisi v programu GIMP 2.8.18. Tekom raziskave je bilo opravljenih 18 terenskih dni, ti so
bili namenoma razporejeni tako, da so omogočali ogled geomorfoloških oblik Bloškega polja tako
ob nizkem vodostaju kot tudi ob visokem vodostaju.
Sedmi cilj je bila morfometrična analiza izbranih geomorfoloških oblik Bloškega polja. Ta je
bila izvedena v programu ArcGIS 10.4.1. Ploščine vseh izbranih oblik, skupaj s ploščino
samega polja in proučevanega območja so bile izračunane preko orodja »calculate geometry«.
Isto orodje je bilo uporabljeno tudi pri izračunu ploščin vseh slovenskih humov. Tlorisi humov
so bili izrisani na podlagi digitalnega modela nadmorskih višin ločljivosti 5 metrov (Digitalni
model nadmorskih višin …, 2010). To je omogočalo primerjavo površin vseh ostalih slovenskih
humov s humom Brinšček. Za izračun povprečnega naklona vrtač je uporabljeno orodje »Zonal
Statistics as Table«. Ob tem je bilo upoštevano samo območje petnajstih metrov okoli
zunanjega oboda vsake izmed vrtač, ki je bilo določeno z orodjem »Buffer«. Vrtače same pri
tem izračunu niso bile upoštevane, saj bi njihova strma pobočja popačila rezultate. Orodje
»Zonal Statistics as Table« je bilo prav tako uporabljeno pri izračunu povprečnega naklona
erozijskih jarkov, povprečne nadmorske višine celotnega polja, povprečnega naklona
vodotokov in povprečnega naklona celotnega polja. Osmi cilj je bila morfogenetska analiza
izbranih geomorfoloških oblik Bloškega polja. Rezultati, ki so bili pridobljeni z izpolnitvijo
prejšnjih ciljev, so omogočali razlago nastanka obravnavanih geomorfoloških oblik. Geneza
oblik je bila deloma pojasnjena preko literature deloma pa z uporabo ustreznih kartografskih
slojev. Pri tem je bilo ključno poznavanje lokalne geologije, hidrologije, naklona in drugih
reliefnih značilnosti. Največji poudarek je bil na morfogenezi vakuumskih ponikev (glej
poglavje 8.4.1). Shematski prikaz vakuumskih ponikev je bil izdela v programu GIMP 2.8.18.
8

Deveti cilj je bila klasifikacija Bloškega polja po delitvi, ki jo predlaga Gams (1994, 2003).
Klasifikacija je bila izvedena z uporabo izdelanega kartografskega gradiva, podatkov s terena
ter primerjave z drugimi kraškimi polji, ki so že bila umeščena v ta sistem klasifikacije. Ker
Bloško polje kot celota ni ustrezalo nobenemu izmed predlaganih tipov, so bili različni odseki
polja umeščeni med različne tipe, oziroma je bilo Bloško polje po Gamsovi klasifikaciji
umeščeno med dva različna tipa kraških polj.

Uporabljena programska oprema:
•
•

ArcGIS 10.4.1,
GIMP 2.8.18.
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3. Kraško polje kot reliefna kategorija
Kraška polja so največje in gospodarsko najpomembnejše kotanje v dinarskem krasu (Habič,
1986). Ime za te geomorfološke oblike, ki je sčasoma postalo mednaroden krasoslovni izraz,
izhaja iz južnoslovanskih jezikov (Gams, 2003). Različni avtorji te oblike opredelijo na različne
načine in krasoslovje še vedno nima univerzalne in splošno sprejete definicije kraškega polja.
Verjetno najbolj vplivno definicijo kraškega polja je podal pionirski srbski krasoslovec Jovan
Cvijić, katerega mnogi štejejo za očeta modernega krasoslovja. Leta 1893 je v svojem delu
»Das Karstphaenomen« zapisal, da je za kraško polje bistvena dovolj velika kotanja s
prostranim dnom, ostrim prelomom v naklonu ob stiku dna in pobočja ter jasno izražena dolga
os polja (Gams, 1973). Kasnejša Gamsova definicija kraškega polja iz Slovenske kraške
terminologije (1973) dosti dolguje Cvijiću in navaja, da je kraško polje kotanja v kraškem svetu
z naslednjimi lastnostmi:
•
•
•

sklenjen višji obod,
ravno dno z minimalno širino 500 metrov,
tipično vsebuje tudi površinski vodni tok, ki na polju ponika.

Mnogo avtorjev se v svojih delih zelo približa tej definiciji in od nje odstopajo zgolj v nekaterih
aspektih. Ford in Williams (2007) definirata kraška polja kot velike, zaprte, kraške kotanje z
vodotoki, ki funkcionirajo kot oaze fluvialnega reliefa v njih. Bonacci (1986) izstopa po tem,
da dopušča zelo velik razpon v velikosti kotanj, ki jih opredeljuje kot kraška polja (od 0,5 km2
do 500 km2). Maksimalnemu velikostnemu razredu, ki ga določi, se nekoliko približa Sweeting
(1972), ki navaja, da so kraška polja lahko dolga od 2 kilometra do 60 kilometrov. Poleg tega
pa omenja značilno ravno dno s strmim prehodom v obod, ovalno oziroma podolgovato obliko
in pretežno dinarska usmerjenost. White (1988) tako kot Sweeting govori o tipični dinarski
usmerjenosti, podolgovati obliki in podaja 60 kilometrov kot maksimalno dolžino kraških polj.
Poleg tega pa doda tudi kriterij širine (od 1 do 5 kilometrov) ter omenja kraško hidrologijo
(izvir in ponor ob robovih polja) skupaj s pogostim pojavljanjem poplav. Jennings (1985)
podaja praktično identično definicijo, kot White s to izjemo, da je njegova zahteva po
minimalnem obsegu dna polja le 400 metrov. Habič (1986) se za razliko od nekaterih drugih
avtorjev ne ubada z velikostjo kraških polj, marveč omeni, da so polja poligenetske in
polimorfne morfološke enote, vsa večja kraška polja pa opredeli kot tektonske kotline.
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4. Geografski oris Bloškega polja
Bloško polje se nahaja v občini Bloke, ki je del primorsko-notranjske statistične regije. Na
severu Bloke prehajajo v Rakitniško planoto, na severovzhodu v Rute, na vzhodu se spuščajo
proti Velikolaščanski pokrajini, na jugu Bloke zameji višja Potočanska planota, na jugozahodu
segajo do Križne gore, na zahodu pa do doline Cerkniščice. Proučevano območje se nahaja na
Bloški planoti, ki spada med visoke dinarske planote Slovenije (Mihelič, 2001). Melik (1959)
sklepa, da so Bloke, ki so starinsko imenovale »Obloke« dobile ime iz goric, ki imajo značilno
oblo obliko. Območje bloškega polja je planotasto in izravnano, vzpetine se z izjemo huma
pojavljajo zgolj ob robovih polja. Te so neizrazite po naklonu in relativni nadmorski višini,
reliefna energija je nizka. Polje napajajo številni manjši vodotoki, ki večinoma tečejo po izrazito
izravnanem svetu, zaradi česar je njihova erozijska moč minimalna. V namočenem terenu se
oblikujejo številni mokrotni travniki in druga mokrišča. Na izravnanem terenu prevladujejo
različne oblike travniškega rastja z redkimi manjšimi sestoji grmičevja ali gozda. Smrekove
gozdne združbe prevladujejo na pobočjih in v višjem reliefu.

Slika 1: Lokacija proučevanega območja

Ogrin (1996) Bloško polje uvršča pod zmerno kontinentalno podnebje oziroma bolj specifično
po zmerno kontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije. Ta tip podnebja po Koppenovi
klasifikaciji spada med Cfb podnebja (zmerno topla vlažna podnebja s toplim poletjem).
11

Za zmerno celinska podnebja v Sloveniji je značilno, da so povprečne temperature
najhladnejšega meseca med 0 in –3 °C, najtoplejšega pa med 15 in 20 °C ter da celinskost
narašča proti vzhodu oziroma severovzhodu. Za zmerno kontinentalno podnebje zahodne in
južne Slovenije je značilno, da so oktobrske temperature više od aprilskih in submediteranski
padavinski režim z letno količino padavin med 1300 in 2500 mm. V primerjavi z ostalimi
zmerno celinskimi podtipi v Sloveniji ta izstopa po namočenosti, kar je posledica lege v
območju alpsko-dinarske pregrade in dejstva, da večino padavin v Slovenijo prinašajo zračne
mase, ki prihajajo od zahoda in jugozahoda (Ogrin, 1996).
Primorsko-notranjska statistična regija, v kateri se nahaja Bloško polje, izstopa po najmanjšem
številu prebivalcev (v njej je leta 2015 živelo le 3 % prebivalcev Slovenije) in najmanjši gostoti
naseljenosti. V povprečju 36 ljudi na kvadratni kilometer (Regije v številkah …, 2017). V
drugem polletju leta 2017 je bila povprečna gostota naseljenosti v občini Bloke še manjša od
povprečja za svojo statistično regijo in je znašala 20,4 ljudi na kvadratni kilometer (Gostota
naseljenosti …, 2017). Skupno število prebivalcev v občini Bloke pa je v drugem polletju leta
2017 znašalo 1529 ljudi (Prebivalstvo po …, 2017).
Največji naselji Bloškega polja sta Velike Bloke in Nova vas. Poleg njiju pa se na Bloškem
polju nahaja še več manjših gručastih naselij. Prvotni naseljenci so se izogibali poplavnih
območij in so naselja postavili na robove aluvialnih ravnin oziroma ob robove vzpetin.
Postavitve naselij ob vznožju ustreznih vzpetin pa je zagotavljala tudi zavetrno in prisojno lego
(Mihelič, 2001). Posebnost je vas Hudi Vrh, ki se nahaja na manjšem sedlu huma sredi južnega
dela Bloškega polja. Pogoji za kmetijstvo so na proučevanem območju slabi. Živinoreja, za
katero so dobri pogoji pa je možno razvita (Mihelič, 2001). V občini Bloke je bilo leta 2010
692 glav velike živine na 1000 prebivalcev, kar je več kot leta 2000 (662 glav velike živine na
1000 prebivalcev (Glave velike živine …, 2017).

4.1. Dosedanje raziskave Bloškega polja
V primerjavi z nekaterimi drugimi kraškimi polji v Sloveniji je bilo Bloško polje deležno le
malo pozornosti. Do sedaj še ni bilo napisano nobeno delo, ki bi se sistematično ukvarjalo z
Bloškim poljem kot takim in pričujoča raziskava predstavlja prvi tovrsten primer. Nekatera dela
se sicer ukvarjajo z geomorfologijo Bloškega polja. Melik (1929) na primer navaja Bloščico
kot primer vodotoka, ki je tekom postopka zakrasevanja spremenila smer svojega toka in
omenja podzemni odtok iz Bloškega polja do Cerkniškega polja. Prav tako pa podrobno
analizira geomorfologijo in morfogenezo Blok ter omenja ponikajoče vodotoke Bloškega polja.
Z morfogenezo Bloškega polja se nekaj desetletij kasneje ukvarjata tudi Gospodarič in Habič
(1979) v njuni študiji kraških pojavov Cerkniškega polja. Najbolj temeljita morfogenetska
študija pa izhaja iz kasnejših Melikovih del (1955, 1959), kjer je Bloška planota opredeljena
kot ostanek pliocenske uravnave, ki je dobila sedanjo obliko zaradi relativno blage
popliocenske erozije, ki je odstranila le okoli 100 metrov materiala. Melik v zgoraj navedenih
delih razčleni območje, ki ga pričujoče delo obravnava kot Bloško polje na vzhodno in zahodno
Bloško dolino. Z geološkega vidika pa je v tem kontekstu vredno omeniti raziskavo, ki jo
izvedeta Kralj in Dozet (2008) v kateri dokazujeta, da je Bloška planota nastala preko
primarnega vulkanoklastičnega zaporedja.
Poleg zgoraj omenjenih del je bilo Bloško polje v omejenem obsegu raziskano tudi s
hidrološkega vidika, predvsem zaradi njegove povezanosti, z mnogo bolj raziskanim in
poseljenim Cerkniškim poljem (npr.: Gospodarič, Habič, 1976).
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Kogovšek, Prelovšek in Petrič (2008) so prav tako raziskovali podzemne vodne povezave med
Bloškim in Cerkniškem poljem, a tokrat na podlagi fizikalnih in kemičnih karakteristik vode.
Šušteršič je (1996) analiziral Bloško polje v okviru svoje raziskave o kraških poljih in jamah
notranjske in raziskuje vlogo Bloškega polja v porečju Ljubljanice, a samemu Bloškemu polju
namenja le malo pozornosti. Med maloštevilnimi avtorji, ki se ukvarjajo izrecno z Bloškim
poljem oziroma z Blokami spada Meze (1984), ki v svoji študiji poplavnih področij na Blokah
omenja tako Bloško kot Farovško polje in izvede izčrpno hidrogeografsko analizo obeh.
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5. Meja in obseg Bloškega polja
Izraza »Bloško polje« številni avtorji, ki so se ukvarjali z Blokami sploh, niso uporabljali (npr.:
Melik, 1955, 1959, ki uporablja izraz »dolina«) ali pa so ga uporabljali za označevanje nečesa
drugega kot kraškega polja na območju Blok. Izraz »Bloško polje« se namreč uporablja tudi za
izravnano travnato in deloma obdelano območje med Veliki Blokami in Novo vasjo (Mihelič,
2001). V pričujočem delu pa bo izraz »Bloško polje« uporabljen samo za označevanje kraškega
polja na območju Blok s točno določenim obsegom in mejo.
Meja oziroma rob Bloškega polja v tej raziskavi je bila določena na osnovi spremembe naklona
med pretežno uravnanim dnom polja in pobočjem, ki obdajajo polje. Ta prelom je bil določen
s pomočjo naklona in LIDAR-skega senčnega reliefa (LIDAR, 2015) in je bil jasno viden v
južnem delu polja od Velikih Blok do Metulj in Topola. Mnogo večji izziv pa se je pojavil pri
določevanju meje severno in severovzhodno od Velikih Blok ter v okolici Runarskega. Tam je
prehod iz izravnanega dna polja v pobočje mnogo bolj postopno oziroma prehodno in
posledično težko določljivo. V teh območjih so bile poleg prej omenjenih slojev pri zamejitvi
polja uporabljene tudi plastnice.
Meja huma je bila določena na podlagi plastnice na nadmorski višini 725 metrov. Polje je bilo
na koncu zamejeno tako, da vsebuje tudi doline potokov, ki ga napajajo. Po končni določitvi
meje polja je bila ta razširjena za sto metrov navzven z uporabo orodja »buffer«, s čimer so bile
v efektivno območje raziskave vključene tudi geomorfološke oblike ob robu polja. To
razširjeno mejo pa sem pri raziskavi upošteval zgolj v primerih, ko ta ni posegala v druga
porečja oziroma v Ravniško polje (več o tem kasneje). Tako opredeljeno polje ima površino
16,1 km2. Z upoštevanjem razširjene meje ima efektivno proučevano območje površino 22,5
km2.
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Slika 2: Meja Bloškega polja

Na mestu je še pojasnilo o Ravniškem polju. To je območje, ki sem ga v začetnih fazah
raziskave prišteval k Bloškemu polju, a ga zdaj smatram za samostojno miniaturno kraško polje.
Nahaja se okoli naselja Ravnik severovzhodno od Velikih Blok na samostojnem otoku
aluvialnih nanosov, ki jih obdajajo karbonatne kamnine. Napaja ga potok Ravniščica, ki izvira
severno od Ravnika in ponika južno od kmetije Lahovo na izravnanem območju v ponikvi.
Njegov obod je sicer nizek in težko zaznaven kljub vsemu pa ima polje površino 0,94 km2 in
izpolnjuje vse minimalne zahteve, ki jih za kraško polje podaja Slovenska kraška terminologija
(1973).
Ravniško polje od Bloškega polja loči le precej neizrazita okoli dvesto metrov široka in nekaj
metrov visoka vzpetina iz terenskega dela pa je postalo očitno, da ob visokem vodostaju
presežek vode iz Ravniškega polja površinsko priteka na Bloško polje.
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Zaradi suhe struge, ki nakazuje občasen površinski tok proti Bloškemu polju in Bloščici, bi
lahko sklepali, da v isti smeri poteka tudi podzemni odtok, a Novak (1983) je preko sledilnih
poizkusov ugotovil, da Ravniščica po ponikanju pod Lahovim odteka proti povodju
Cerkniščice, torej v nasprotno smer od Bloščice, ki je od nje oddaljena le okoli dvesto metrov.
Prisotnost samostojne kraške kotanje v tem območju priznava tudi Mihelič: »V plitvi kraški
kotanji v Ravnah so trije krajši potočki s samostojnimi ponikalnicami« (Mihelič, 2001, str. 409).

Slika 3: Pregledna karta Ravniškega polja
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6. Geološke značilnosti
6.1. Stratigrafsko-litološka zgradba
Dno Bloškega polja, ki obsega 8,3 km2 oziroma 36,8 % proučevanega območja, pokrivajo
kvartarne naplavine. Obod polja gradijo predvsem triasni dolomiti, ki v širokem pasu segajo od
Ljubljanskega barja čez Rakitniško in Bloško planoto vse do Slivnice (Pleničar, 1970). Ta
litološka enota pokriva 62,6 % proučevanega območja in v njej se pojavi velika večina kraških
oblik. Poleg tega pa je iz nje zgrajen tudi hum Brinšček. Apnenec jurske starosti se pojavlja
samo na skrajnem jugu območja v okolici naselja Metulje in pokriva 0,4 % proučevanega
območja. Na severozahodu Bloškega polja se nahaja tudi območje, za katero je značilno več
različnih karbonatnih in klastičnih kamnin. Oblika polja sledi usmerjenosti dinarskih prelomov,
ki potekajo pretežno v smeri od severozahoda proti jugovzhodu. V tem območju so dinarski
prelomi glavni, najmlajši in sekajo vse ostale drugače usmerjene prelome (Buser, 1974). Za
naplavine Bloščice je zelo značilen boksit, ki se pojavlja v obliki prodnikov.

Slika 4: Prodniki boksita v strugi Bloščice, jugozahodno od Velikih Blok

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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6.1.1. Trias

Najstarejši stratigrafski enoti Bloškega polja spadata v spodnji trias (skitske plasti) najbolj
zastopani pa sta norijska in retijska stopnja. Poleg tega trias na proučevanem območju zastopa
tudi nekaj ladinjskih in karnijskih kamnin.

Skit (T1)
Spodnjo skitsko stopnjo gradi dolomit s plastmi sljudnatega skrilavca, skrilavec in peščenjak z
oolitnim apnencem pa se pojavljata v pasu od sotočja Runarščice in Blatnega potoka na jugu
do naselja Štorovo na severu. Pod zgornjo skitsko stopnjo uvrščamo lapornat apnenec, laporne
skrilavce in dolomit s peščenjakom, ki se pojavlja zgolj v izoliranem območju severno od
Velikih Blok.

Ladinij (2T22)
Ladinjske plasti gradi bel zrnat dolomit z vložki apnenca. Ta stratigrafska enota se pojavlja v
okolici naselij Ravnik in Godičevo.

Karnijska stopnja (T31)
Sem spadajo karbonatne in klastične kamnine skupaj z boksitom. Te se pojavljajo v tankem
pasu med naselji Godičevo in Kramplje ter na območju med Sveto Trojico in Bloščico.

Norijska in retijska stopnja (T32+3).
Je najbolj razširjena stratigrafska enota v proučevanem območju. Glavni dolomit te stopnje
gradi veliko večino oboda Bloškega polja vključno s humom Brinšček.

6.1.2. Jura

Jurske kamnine so v proučevanem območju izključno liasne starosti in gradijo le majhne odseke
oboda polja.

Lias (J1)
Plasti bituminoznega zrnatega dolomita se pojavljajo le na skrajnem robu proučevanega
območja jugo zahodno od Fare. Siv gost apnenec z litiotidami pa je nekoliko pogostejši, saj
gradi pobočja okoli vasi Metulje.
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6.1.3. Kvartar

Kvartar v proučevanem območju zastopajo aluvialne naplavine, ki so značilne za okolico
vodotokov.

Aluvialne naplavine (al)
So najmlajša stratigrafska enota Bloškega polja. Odložili so jih Blošččica, Farovščica in drugi
manjši vodotoki. Zato pokrivajo območja okoli vodotokov oziroma izravnano dno polja.
Najbolj obsežno območje kvartarnih naplavin se nahaja okoli huma Brinšček med Nemško
Vasjo in Metuljami.

6.2. Tektonska zgradba
Kot tektonska enota se Bloško polje oziroma Bloška planota praviloma uvršča med zunanje
dinaride (Placer, 2009; Poljak, 2007). Premru (2005) Bloško polje uvršča pod Notranjsko
tektonsko podcono. Buser (1974) proučevano območje uvršča pod Rakitniško-Bloško planoto.
To tektonsko enoto določajo dinarsko usmerjeni prelomi, ki so najmlajši in sekajo vse ostale
prelome (Buser, 1974)
Največji prelom, ki seka Bloško polje, je Borovniški prelom. Ta na proučevanem območju
poteka mimo Nove vasi in Topola ter določa jugozahodni rob polja (Premru, 1976).
Borovniškemu prelomu se pri Novi vasi pridruži še en prelom, ki poteka čez Faro in Metulje.
Ta dva preloma skupaj določata relief jugozahodnega dela polja, med njima se je oblikoval tudi
hum Brinšček. Meze (1984) izpostavi, da je za geomorflogijo Bloške planote prav tako zelo
pomemben prelom, ki poteka po dolini zgornje Bloščice čez Runarsko. Ta prelom določa
zgornji tok Bloščice. Ti prelomi prav tako nakazujejo glavno smer orografske slemenitve na
Bloški planoti (severozahod-jugovzhod).
Poleg pravkar omenjenih glavnih prelomov se na severu proučevanega območja pojavlja še več
manjših prelomov, ki potekajo približno pravokotno na glavne dinarsko usmerjene prelome.
Velika večina prelomov na proučevanem območju, skupaj z vsemi glavnimi prelomi, je
pokritih.
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Slika 5: Poenostavljena geološka karta Bloškega polja
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7. Hidrogeografske značilnosti
Hidrologijo vodotokov Bloškega polja določa več dejavnikov. Prvi med njimi je izrazita
izravnanost terena zaradi česar in posledično počasno odtekanje vode. Tako oblikovani
nizkoenergijski vodotoki pogosto zastajajo ter oblikujejo izrazite meandre ter mokrišča. Kot
opiše Meze, je poleg izravnanosti terena ključen dejavnik tudi majhno vodozbirno območje:
»majhno vodnatost bloških potokov je lahko razložiti tudi z zelo skromnim orografskohidrografskim zaledjem, s katerega se potoki napajajo, saj meri celotno povodje komaj 48 km2,
relativne višine vzpetosti, ki gravitirajo na planoto, pa dosežejo povprečno le 100−150 m«
(Meze, 1984, str. 298). Do enakih ugotovitev prispejo tudi drugi avtorji. Gospodarič in Habič
na primer omenita, da je srednji pretok Bloškega polja v obdobju 1959–1973 znašal 6,90 m3/s,
v obdobju 1972–1975 pa 6,27 m3/s (Gospodarič, Habič, 1976). Poleg tega hidrologijo Bloškega
polja bistveno določa tudi njegov kraški značaj. Vodotoki Bloškega polja se napajajo v pretežno
dolomitnem svetu zato je v njih enak delež Ca in Mg. Karbonatna trdota vode pa sezonsko niha
med 3,5 do 7,4 mekv/l (Kogovšek, 1998). Kljub vsemu pa lahko vsekakor zatrdimo, da je
hidrologija Bloškega polja slabo raziskana. Velik dejavnik pri tem je tudi odsotnost samodejne
hidrološke postaje.

7.1. Bloščica
Bloščica je največji vodotok Bloškega polja in daje ključen pečat geomorfologiji Bloškega
polja. Ta vodotok nastane z združitvijo potokov Runarščica in Blatni potok v bližini vasi Volčje,
kasneje pa jo napaja še več manjših potokov. Bloščica ima dvojen značaj, saj jo deloma napajajo
kraški izviri, deloma pa normalna rečna mreža ob robu polja.
Za njeno strugo so zaradi neznatnega naklona značilni izraziti meandri. Ti so v povirnem delu
majhni in pogosti. Po velikem okljuku pod Sveto Trojico, v katerem Bloščica spremeni smer
toka, iz pretežno severozahodne smeri v pretežno jugovzhodno smer pa so meandri pretežno
večji in manj pogosti. To radikalno spremembo smeri kot veliko posebnost Bloščice omeni tudi
Melik (1955). Pri izračunu dolžine Bloščice sta bili uporabljeni dve različni verziji tega
vodotoka: za »Bloščico ob normalnem vodostaju« obravnavam tisti vodotok, ki se začne ob
sotočju Runarščice in Blatnega Potoka, konča pa se v ponoru Bloščice jugovzhodno od Velikih
Blok. Tako opredeljen vodotok meri približno 12,4 kilometrov. Za »Bloščico ob visokem
vodostaju« pa smatram tisti vodotok, ki se prav tako začne ob sotočju Runarščice in Blatnega
Potoka, vendar ne ponika jugovzhodno od Velikih Blok marveč nadaljuje svoj tok proti jugu
dokler ne ponikne jugozahodno od naselja Fara. Tako opredeljen vodotok meri približno 15,7
kilometrov.
Razlika v dolžini toka med tako opredeljeno Bloščico ob visoki in normalni gladini znaša
približno 3,3 kilometre. Ti dve lokaciji, v katerih ob različnih vodostajih ponika Bloščica,
priznava tudi Gams (2003). Seveda pa lahko Bloščica ponika tudi na drugih lokacijah.
Povprečen naklon terena, po katerem teče Bloščica, je ob normalnem vodostaju znašal 2,2
stopinj, ob visokem vodostaju pa 2,0 stopinj. Po ponikanju na Bloškem polju Bloščica napaja
kraške izvire Žerovniščice, Lipsenščice in Šteberščice na vzhodnem delu Cerkniškega polja
(Gospodarič, Habič, 1976).
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Večina struge Bloščice je še vedno v naravnem stanju, območje nizvodno od Velikih Blok pa
je bilo v prvi polovici dvajsetega stoletja močno meliorirano, kar se odraža v manj naravni in
manj meandrirani strugi (Regulacija vodotoka …, 1936; Regulacija potoka …, 1936).

Slika 6: Izraziti meandri Bloščice severovzhodno od Bloškega hriba

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

7.2. Farovščica
Farovščica predstavlja drugi pomembnejši vodotok Bloškega polja. Za razliko od Bloščice
Farovščico napajajo izključno kraški izviri. Ti izviri se nahajajo severovzhodno in vzhodno od
vasi Fara. Najbolj stalna med njimi sta pri vaseh Studenec na Blokah in Podvelki vrh. Ob
normalnem vodostaju Farovščica ponikne v prvem ponoru pri vasi Fara (Meze, 1984). Od
glavnega izvira pod Studencem na Blokah do prvega ponora (Ponor pri Fari) Farovščica preteče
pot 2,1 kilometra in se ob tem spusti le za 11,7 metra. Povprečen naklon terena, skozi katerega
teče, je 1,2 stopinje. Kljub izredno nizkemu naklonu Farovščica ustvari le majhno število precej
neizrazitih meandrov v okolici Fare. Ob zadostni količini vode se s severa pri Fari Farovščici
pridružita še Bloščica in potok Sušica, ki izvira v istoimenski jami. V tem primeru Farovščica
ponika južneje pod Pečnikom oziroma še južneje pod vzpetino Stražnice.
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Slika 7: Izvir Farovščice ob robu dolomitnega pobočja

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

7.3. Bloško jezero
Edino jezero Bloškega polja je Bloško oziroma Volčje jezero. To se nahaja v neposredni bližini
vasi Volčje pod vzpetino Ogrnik. Na pobočju te vzpetine izvirata dva antropogeno urejena
kraška izvira, ki napajata jezero v severovzhodnem delu jezera pa voda odteka proti Bloščici.
Površina jezera znaša 1,4 hektara, njegova maksimalna globina pa znaša 3 metre. Jezero je
nastalo z umetno zajezitvijo vodotoka (Vidmar, 2013).
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Slika 8: Bloško jezero, pogled proti severu

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

7.4. Podzemni vodni tok
Podzemni vodni tok iz Bloškega polja je bil deloma proučen v številnih raziskavah, ki so se
ukvarjale s Cerkniškim poljem, Loškim poljem in Križno jamo. Gospodarič (1974) na primer
omenja Bloško polje kot izvor alohtonega materiala v jamskih sedimentih Križne jame.
Nedavno pa so bili na tem območju izvedeni tudi obsežni sledilni poizkusi. Tovrstni poizkusi
na Ponoru pri Fari so pokazali, da voda od tam odteka proti Mrzli jami na Bločicah in naprej
proti Šteberščici, Žerovniščici, Križni jami in Novi Križni jami ter proti izvirom v Podložu.
Raziskovalci so injicirali sledila v ponor Farovščice. Prvi pojav in največja koncentracija sledila
sta se pojavila v Mrzli jami pri Bločicah. Nanj ni vplival dež, zato sta podatka za maksimalni
(1,7 cm/s) in večinski (1,5 cm/s) pretok relevantna za povprečen tok podzemnega nadaljevanja
Farovščice. Sklepamo lahko, da pri nizkem in povprečnem pretoku dolomiti med Bloško
planoto in Cerkniškim poljem ne funkcionirajo kot hidrološka bariera. Za ugotavljanje
hidrološke funkcije teh dolomitov pri visokem pretoku pa bi bil potreben dodaten sledilni
preizkus. Avtorji navajajo, da bosta ob pravilnosti njihove interpretacije podzemnega vodnega
toka med Bloško planoto in Cerkniškim poljem Križna jama in Nova Križna jama ob visokih
vodah močno ogroženi zaradi morebitnega vira onesnaževanja iz Bloške planote (Kogovšek,
Prelovšek, Petrič, 2008).
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Kljub tem ugotovitvam ostaja podzemni vodni tok Bloškega polja še v veliki meri neznan in za
razrešitev nekaterih neznank bi bile potrebne dodatne raziskave. Med drugim bi bilo smiselno
raziskati hidrološko prevodnost kraških kanalov tega območja. Zaradi velike razširjenosti
dolomita v robnih območjih Bloškega polja se zdi verjetno, da ponekod na polju oziroma na
njegovih robovih prihaja do Zogovičevega efekta, pri katerem zrna dolomita mašijo kraške
kanale in s tem zmanjšujejo kraško poroznost (Zogovič, 1966; cv: Šušteršič, 1994).

Slika 9: Končno poročilo o rezultatih sledenja s ponora Farovščice navaja spodnje povezave
med Bloškim poljem in mesti vzorčenja

Lokacije vzorčenja: 1 – Križna jama (1. jezero), 2 – Križna jama (Blata), 3 – Križna jama (Pisani rov),
4 – Dihalnik v Grdem dolu/Križna jama 2, 5 – Mrzla jama pri Bločicah, 6 – Žerovniščica, 7 –
Šteberščica, 8 – Zlatovec, 9 – Podlož (Zgornji izvir), 10 – Podlož (Spodnji izvir), 11 – Studen'c.

Vir: Končno poročilo …, 2007.
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7.5. Poplave
Poplave, ki se pojavljajo na Bloškem polju, lahko uvrstimo med poplave na kraških poljih
(Gams, 1973b). Do teh pride, ko količina vode na polju preseže požiralne sposobnosti odtočnih
kanalov. Habič (1987) omenja, da površina poplavno ogroženih območij na Blokah znaša 250
hektarov. Meze (1984), ki napiše edino samostojno znanstveno delo o poplavah Bloškega polja,
opiše, katera območja prizadenejo poplave ob zadostni količini vode: »Bloščica pri normalnem
stanju ob prehodu iz naplavine na dolomit, jugovzhodno od Velikih Blok, ponikne v ozkem in
globokem požrhu. Ob dvigu vodne gladine se posluži najprej pomožnega požrha južno od
Velikih Blok, nekoliko stran od struge, ob še višji vodi pa poplavi Bloško polje, ekstremne vode
pa tudi Farovško polje« (Meze, 1984, str. 280). Najprej je treba pojasniti, da Meze z izrazom
»Bloško polje« označuje izravnano območje južno od Velikih blok in z izrazom »Farovško
polje« označuje izravnano območje med Faro in Metuljami. Za večji poplavni dogodek na
kraškem polju je nujno, da so presežene ponorne sposobnosti določenega števila ponikev,
požiralnikov in ponorov. »Požrha«, ki ju zgoraj omenja Meze (1984) sta dejansko relativno
velika katavatrona. Za katastrofalne poplave, kot jih opisuje isti avtor bi morale biti presežene
ne le ponorne sposobnosti prvega katavatrona (Ponor Bloščice) marveč tudi ponorne
sposobnosti drugega mnogo večjega katavatrona (Ponor Pri Glini), ki bo kasneje bolj podrobno
opisan v lastnem podpoglavju. Največje tovrstne poplave so bila dokumentirane septembra
1933 in avgusta 1977, ko so se zaradi preseženih ponornih sposobnosti polja vodotoki
združevali in se razlivali po izravnanem dnu Bloškega polja. Mezejeva karta poplavnih področij
na Blokah je dodana kot priloga. V njej Meze (1984) pod področje pogostih poplav umesti
praktično celotno območje Bloščice in Farovščice. Novejši podatki, ki jih je pripravila Agencija
Republike Slovenije za okolje opisujejo obseg 10- in 100-letnih poplav (Območja dosega 10letnih poplav (Q10), 2017; Območja dosega 100-letnih poplav (Q100), 2017). Model, ki ga
uporablja ARSO, predvideva, da se bodo tako poplave z desetletno povratno dobo kot tudi
poplave s stoletno povratno dobo pojavljale le ob Farovščici in ob manjšem vodotoku
severozahodno od Topola. Površina desetletnih poplav naj bi tako znašala 2,2 hektara, površina
stoletnih poplav pa 4,0 hektara. Te napovedi so povsem napačne. Na terenu so bili opazovani
trije poplavni dogodki, ob katerih sta Bloščica in Farovščica presegli požiralne sposobnosti
ponorov v katere običajno ponikata in sta se razlivali po poplavni ravnici. V vseh treh primerih
je bil obseg opazovanih poplav vsaj deset krat večji od napovedanih 100-letnih poplav
(Območja dosega 100-letnih poplav (Q100)) in se je dobro ujemal z obsegom pogostih poplav,
kot jih je kartografsko prikazal Meze (1984).
V tednu pred poplavnim dogodkom 17. 12. 2017 je skupna količina padavin znašala 67,7
milimetrov, v dveh tednih pred tem datumom pa je skupna količina padavin znašala 131,9
milimetra. V tednu pred poplavnim dogodkom 29. 12. 2017 je skupna količina padavin znašala
68,7 milimetrov, v dveh tednih pred tem datumom pa je skupna količina padavin znašala 89,0
milimetrov. Skupna količina padavin za december je na Bloškem polju znašala 221,3 milimetra
(Arhiv …, 2017). December 2017 je bil tako na Blokah občutno bolj namočen od slovenskega
povprečja za obdobje 2001–2010, ki je znašal 131 milimetrov (Povprečne letne in mesečne
količine padavin …, 2018). Med obema poplavnima dogodkoma je Bloščica ponikala v
ponikvah v okolici Ponora Bloščice. Farvoščica pa je v obeh primerih dosegla večje ponikve
ob vzhodnem bregu njene struge, približno pol kilometra nizvodno od Ponora pri Fari.
Med 8. in 16. decembrom so bile v osrednji in zahodni Sloveniji dosežene 20–30-letne
(ponekod tudi več) povratne dobe velikih pretokov (Visoke vode in poplave rek …, 2018).
Kljub temu pa je bilo razlivanje rek na Bloškem polju 17. 12. 2017 primerljivo z razlivanjem
29. 12. 2017, ko je bila količina padavin občutno manjša. Iz tega lahko sklepamo, da so ponorne
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sposobnosti Bloškega polja znatne. Nezanemarljiv vpliv na količino vode ob decembrskih
poplavah pa je imelo tudi taljenje snega (Arhiv …, 2017). Pogovor z domačini (Domačini
Bloškega polja, 2017) je potrdil, da se tovrstne poplave pojavijo vsaj enkrat letno, na vsakih
nekaj let pa se pojavijo v še večjem obsegu.

Preglednica 1: Dnevna količina padavin v decembru 2017 s poudarjenimi datumi terenskih
ogledov poplav
Skupna
količina
padavin [mm]

Datum
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

20,5
0,2
0
0
0
0
0
1,6
62,5
0,1
10,2
8,1
14,5
10,7
3,9
20,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,8
31,8
32,1
0
0

Skupaj

221,3
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Preglednica 2: Skupna višina snežne odeje v decembru 2017 s poudarjenimi datumi terenskih
ogledov poplav
Višina snežne
odeje [cm]

Datum
1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

30
26
23
21
19
18
10
2
35
30
16
0
2
7
0
20
16
10
8
7
7
6
5
5
2
0
0
0
25
18
15
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Slika 10: Katavatron »Ponor Bloščice« ni bil več zmožen požirati vse vode (17. 12. 2017)

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

Slika 11: Razlivanje Bloščice južno od Velikih Blok (17. 12. 2017)

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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Tretji poplavni dogodek je bil na terenu opazovan 14. 3. 2018. V tednu pred tem poplavnim
dogodkom je na Bloškem polju skupaj zapadlo 26,0 milimetrov padavin, v dveh tednih pred
tem datumom pa je skupna količina padavin znašala 50,2 milimetra (Arhiv …, 2018). Marec je
bil tega leta sicer le rahlo nad slovenskim povprečjem za obdobje 2001–2010, ki znaša 105
milimetrov (Povprečne letne in mesečne količine padavin …, 2018).

Preglednica 3: Dnevna količina padavin v prvi polovici marca 2018 s poudarjenim datumom
terenskega ogleda poplav
Skupna količina padavin [mm]

Datum
28. 2.
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2,5
0
3,3
2,9
1,4
0
14,1
1,1
7,4
0
0
0
6,8
6,4
4,3

Sk upaj

50.2

Kljub skromni količini padavin so bile izmed vseh treh opazovanih poplav te največje. Obseg
poplav je bil v večini ozirov zelo podoben prvima dvema poplavnima dogodkoma. Izstopala je
Bloščica, ki je ponikala šele v Ponoru pri Glini (glej poglavje 8.3.5). Ta se nahaja 1,2 kilometra
stran o ponikev, kjer je Bloščica ponikala pri dveh prej omenjenih poplavnih dogodkih. Kot je
razvidno iz spodnjega grafa (slika 12), je bil glavni razlog teh poplav spomladansko taljenje
snega. V tednu pred štirinajstim marcem se je na Bloškem polju stopilo kar 65 centimetrov
snega, kar je imelo velik vpliv na vodnatost Bloščice in Farovščice.
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Slika 12: Graf skupne višine snežne odeje na Bloškem polju

Vir: Arhiv …, 2018.

Bloke sicer spadajo med bolj zasnežena območja Slovenije. Povprečna skupna višina
novozapadlega snega v sezoni za obdobje 1971/72–2000/01 je na območju Bloškega polja
znašala med 200 in 280 centimetrov (Povprečna skupna višina …, 2018). Zaradi tega lahko z
veliko mero gotovosti sklepamo, da je taljenje snega ključen dejavnik pri poplavah Bloškega
polja in da tovrstne poplave niso redkost.
Prebivalci Bloškega polja so na poplave sicer dobro pripravljeni. To se odraža v poselitvi, ki
večinoma ne posega v poplavne ravnice in v mnogih gradbenih posegih, ki so bili izvedeni
zaradi poplav. Največji tovrstni posegi so bili izvedeni v obsežnem projektu regulacije Bloščice
iz tridesetih let prejšnjega stoletja (Regulacija vodotoka …, 1936; Regulacija potoka …, 1936).
V to obdobje spada tudi konstrukcija katavatronov, ki bosta obravnavana v poglavju o jamah.
Poleg tega so za Bloško polje značilne številne dvignjene ceste oziroma ceste, nekatere izmed
njih vključujejo tudi cevi za prosti pretok vode pod njimi.
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Slika 13: Cevi pod cesto, ki povezuje Novo vas in Bloško Polico

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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8. Geomorfološke oblike Bloškega polja
Bloško polje je največja kotanjasta oblika Bloške planote in ima samosvojo nepravilno obliko.
Hidrološko ga določata povodji dveh največjih vodotokov Bloškega polja: Bloščice in
Farovščice. Povprečna nadmorska višina dna polja je 735 metrov, povprečen naklon dna polja
pa je 2,8 stopinje. Polje napajajo številni izviri, ki so zgoščeni na severnem delu polja, dva
izmed teh izvirov se nahajata v zatrepnih dolinah, ki sta se oblikovali v dolomitnem pobočju ob
robu polja. Posebnost polja je hum Brinšček, ki je obenem največji hum v Sloveniji. V obodu
polja oziroma v njegovem dnu se pojavlja pet jam, ena od teh je jama s stalnim izvirom, ostale
štiri pa so ponorne jame. Požiralniki, ponikve in ponori so zgoščeni ob zahodnem robu polja.
V pobočjih, ki obdajajo polje se pojavljajo številni dolci in erozijski jarki, ki se pogosto stekajo
v dolce. Dolci v dolžino merijo med 30 in 187 metri, erozijski jarki pa so nekoliko daljši in
merijo med 23 in 327 metrov. Na bolj izravnanih predelih oboda polja se pojavlja tudi nekaj
vrtač, a njihova gostota je majhna. Poleg teh oblik so za obod polja značilne tudi številne
kopaste vzpetine, ki dosegajo absolutne nadmorske višine med 752 in 876 metri.
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Slika 14: Splošna geomorfološka karta Bloškega polja

8.1. Izviri
Geografski terminološki slovar opredeli izvir kot vsakršno pritekanje vode iz podzemlja na
površje (Geografski terminološki slovar, 2018). Izviri so bili po svojem pretočnem režimu
opredeljeni kot občasni oziroma stalni. Pod stalne izvire so bili umeščeni tisti izviri, ki nikoli
ne presahnejo oziroma presahnejo zgolj v izjemnih primerih, kot občasni pa so bili opredeljeni
tisti izviri, ki pogosto presahnejo, oziroma presihajo v ustaljenem intervalu. V ti dve kategoriji
so bili izviri razvrščeni na podlagi dostopnih podatkov, pogovorov z domačini in opazovanja
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na terenu. Izviri so bili identificirani preko kartografskih slojev (predvsem geološke karte in
senčnega reliefa) ter preko terenskega dela. Med raziskavo je bilo identificiranih 44 izvirov, kar
pomeni, da se v efektivnem proučevanju, ki vključuje tudi robove polja in znaša 22,5 km2, v
povprečju pojavi 1,95 izvira na kvadratni kilometer. Od tega je bilo na podlagi dostopnih
podatkov in izkušenj iz terena 26 izvirov opredeljenih kot stalnih in 18 kot občasnih. Največji
stalen izvir je izvir Farovščice pri Studencu na Blokah, največji občasen izvir pa je izvir Sušice.
Občasne izvire omenja tudi Meze (1984), ko poudari, da ob visoki vodi mnogi tovrstni izviri
oživijo v obliki bruhalnikov.

Slika 15: Geomorfološka karta izvirov Bloškega polja
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Slika 16: Občasen izvir na vzhodnem pobočju Lisca

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

Največ izvirov se pojavlja na severnem in severovzhodnem delu polja, kjer so tudi povirja
pritokov Bloščice. V tem območju se izviri pojavljajo ob vseh robovih polja in so skoncentrirani
vzdolž prelomov. Na južnem delu polja med Nemško vasjo na Blokah in Studencem na Blokah
pa so izviri skoncentrirani ob severnem in severovzhodnem robu polja. Tu se nahajajo tudi vsi
izviri Farovščice.
Za temeljito razumevanje izvirov Bloškega polja bi bila potrebna obširnejša raziskava, saj je
predvsem manjše občasne izvire težko terensko evidentirati oziroma pridobiti zanesljive
podatke o njih. Posebej je vredno omeniti tudi Mežnarjev studenec, ki leži okoli pol kilometra
severno nad vasjo Ulaka in okoli 80 metrov vzhodno od cerkve Svetega Miklavža na dnu
manjšega pobočja. Gams (2003) omeni, da ta izvir funkcionira kot zaganjalka z dvominutnim
intervalom, kar je potrdilo tudi terensko delo.
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Slika 17: Manjši stalni izvir na vzhodnem pobočju Bloškega hriba

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

8.2.

Zatrepne doline

Slovenska kraška terminologija navaja, da je ta površinska oblika »dolina na krasu, ki se na
zgornjem koncu, često ob izviru potoka, slepo konča s strmim zaključkom« (Slovenska kraška
terminologija, 1973, str. 30). Ta oblika torej opravlja obratno funkcijo od slepe doline in
predstavlja koncentriran dotok vode na kraško površje. Obenem pa tako zatrepna kot slepa
dolina spadata med geomorfološke oblike, ki nastanejo na meji fluvialnih in kraških območij,
zato te oblike uvrščamo pod kontaktni kras (Habič, 1986; Gams 2003).
Zatrepne doline so najkrajše dolinaste oblike kontaktnega krasa. Navzdol ob vodotoku so odprte
in navzgor zaprte. Nad kraškim izvirom se pojavlja strm konec doline, ki ga imenujemo zatrep.
Zatrepne doline se daljšajo z retrogradno erozijo obenem pa korozija raztaplja odkrušen
material v bližini zatrepa, kar pomeni, da klastičnega materiala nižje v strugi ne najdemo več
(Gams, 2003).
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8.2.1.

Zatrepna dolina Sušice

Dolina, ki jo je izoblikoval potok Sušica, se nahaja v dolomitnem pobočju jugovzhodno od
Nemške vasi na Blokah in severno od Nove vasi na nadmorski višini 724 metrov. V dolžino
meri 110 metrov, v najširši točki pa 68 metrov. Potok Sušica izvira v istoimenski jami, ki bo
kasneje obravnavana v lastnem poglavju. Terensko raziskovanje je pokazalo, da izvir ni stalen,
saj je Sušica hidrološko aktivna le v bolj namočenih mesecih, preostanek leta pa je njegova
struga popolnoma suha. Nestalnost vodnega toka je brez dvoma deloma rezultat vodnega zajetja
znotraj jame (jamarsko društvo Rakek, 2017) in zaradi relativno velike stene lahko sklepamo,
da je bil naraven odtok iz jame pred izgradnjo tega zajetja in v prejšnjih geoloških obdobjih
občutno močnejši. Ob koncu doline se nahaja izrazit zatrep z navpičnimi stenami in
antropogeno urejenim vhodom v jamo Sušico.

Slika 18: Zatrep potoka Sušica

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

To se odraža tudi Slovenski kraški terminologiji, kjer beseda »sušica« označuje »vodni tok, ki
ob nizki vodi presiha« (Slovenska kraška terminologija, 1973, str. 27). Prvih 300 metrov je
struga potoka v naravnem stanju, nato pa je potok preusmerjen v dve cevi, po katerih je speljan
pod Novo vasjo in se po okoli 760 metrih kanaliziranega podzemnega pretoka izlije v
Farovščico na meji med naseljema Fara in Nova vas.
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Slika 19: Sušica pri visokem pretoku odteka iz zatrepne doline

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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Slika 20: Geomorfološka karta zatrepe doline Sušice

8.2.2.

Zatrepna dolina pod Bloškim hribom

Ta miniaturna zatrepna dolina se nahaja v vzhodnem pobočju Bloškega hriba vzhodno od
naselja Velike Bloke na nadmorski višini 751 metrov. Tako kot zatrepna dolina Sušice se tudi
ta nahaja v triasnem dolomitu. V dolžino meri 23 metrov in v najširši točki ima 16 metrov širine.
Ta zatrepna dolina se ni razvila ob robu polja, marveč se je razvila kot stranska dolina. Med
terenskim ogledom (29. 10. 2017) je bil opazen manjši izvir pod zatrepom, ki je poniknil že po
nekaj metrih. Ob visokih vodostajih je ta vodotok verjetno občutno daljši, a struga, ki bi vodila
iz zatrepne doline, ni vidna. Iz spodnje slike je razvidno, da je ta oblika erozijsko zelo slabo
razvita, saj poleg skromne dolžine višina zatrepa znaša le okoli tri metre. Razlog za nerazvitost
te oblike je verjetno v majhni količini vode, ki izhaja iz izvira in morda tudi v lokalni litologiji.
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Slika 21: Zatrepna dolina pod Bloškim hribom

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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Slika 22: Geomorfološka karta zatrepne doline pod Bloškim hribom

8.3.

Hum

Slovenska kraška terminologija opredeli hum kot »osamljen korozijsko-erozijsko-denudacijski
ostanek višjega reliefa, zlasti na dnu kraškega polja« (Slovenska kraška terminologija, 1973,
str. 7). Ford in Williams opišeta hume kot eno izmed štirih tipov stolpičastega krasa, in sicer
kot ostanke vzpetin, ki štrlijo iz izravnanega karbonatnega površja, ki ga prekriva aluvij (Ford,
Williams, 2007). Pojavljajo se le v relativno čistem krasu, njihova oblika pa je odvisna od
recentnih oziroma subrecentnih aktivnih procesov, kot so klimatske okoliščine (Šušteršič,
1996a).
Hum Brinšček predstavlja edini hum Bloškega polja. Njegovo ime verjetno nakazuje, da je bil
nekoč močno porasel z brinom, ki je sicer močno razširjen na tem območju. Tako kot Bloško
polje nasploh je bil tudi hum Brinšček spregledan v preteklih raziskavah. Melik (1995, 1959)
je v svojih kartah jasno narisal hum, a ga ni omenjal kot takega.

42

Slika 23: Melikova geomorfološka karta Blok jasno prikazuje hum

Vir: Melik, 1959 str. 523.

Hum je izrazito podolgovate oblike in je orientiran v smeri severozahod–jugovzhod. Sestavlja
ga triasni dolomit, po čemer se loči od aluvialnih nanosov, iz katerih je zgrajeno uravnano dno
polja okoli njega. Hum je bil v tej raziskavi zamejen na podlagi plastnice, ki označuje
nadmorsko višino 725 metrov. Tako opredeljen hum po dolžini meri 2,2 km v najširšem delu
pa je njegova širina okoli 500 metrov. Obseg huma znaša 5,15 km in njegova površina v tlorisu
znaša 0,82 km2. Hum Brinšček tako predstavlja največji hum v Sloveniji.
Povprečna relativna nadmorska višina huma je okoli 30 metrov, najvišja točka pa dosega 776
metrov absolutne nadmorske višine in se dviguje več kot 50 metrov na okolico. Hum je izrazito
raztegnjen v smeri severozahod–jugovzhod in sledi glavni smeri orografske slemenitve na
planoti, ki jo določajo prelomi in poteka v smeri SZ–JV (Meze,1984). Njegova pobočja so na
jugozahodni strani občutno bolj položna kot na strmem severovzhodnem delu, kjer se pojavljajo
tudi dolci. Na jugovzhodnem koncu huma ga od zunanjega oboda polja loči le 60 metrov
ravnine, po kateri občasno teče manjši vodotok.
Na njem se nahajata dve naselji: nekoliko jugovzhodno od sredine huma v manjšem sedlu se
nahaja vas Hudi Vrh, na skrajnem severozahodu pa se nahaja vas Fara. Poleg pozidave je hum
močno antropogeno spremenjen tudi preko terasiranja.
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Slika 24: Geomorfološka karta huma Brinščka in njegove okolice
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Slika 25: Pogled na hum Brinšček iz vzhoda

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

8.3. Jame
V tem delu bo govora o jamah, kot jih v širšem pomenu besede definira Slovenska kraška
terminologija, torej kot za človeka prehodno podzemeljsko votlino, ki je lahko poljubne oblike
(Slovenska kraška terminologija, 1973). Kataster slovenskih jam, ki ga ureja jamarska zveza
Slovenije (Kataster jam JZS, 2018) na območju Bloškega polja, navaja dve jami: ponor
Bloščice in Sušica. Obe se nahajata na robu polja in sta občasno hidrološko aktivni. Poleg tega
pa so bile najdene še tri jame, ki jih kataster ne navaja. V literaturi (Gospodarič, Habič, 1976)
je bila omenjena ponorna jama pri Fari. Preko terenskega dela pa sta bili odkriti še dve jami:
Ponor pri Glini in Ponor pod Pečnikom. Te tri jame so bile za namen tega dela označene z
delavnimi ledinskimi imeni po izboru avtorja.
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Slika 26: Geomorfološka karta jam Bloškega polja

8.3.1.

Sušica

Jama Sušica (katastrska števila: 78) se nahaja na koncu zatrepne doline (glej poglavje 8.2.1),
kjer izvira istoimenski potok. Jama se je oblikovala v epifreatični hidrografski coni in gladina
podzemne vode v njej občutno niha. Izoblikovala se je v dolomitnem pobočju jugovzhodno od
Nemške vasi na Blokah in severno od Nove vasi. V dolžino meri 83, v globino pa 8 metrov,
njen vhod se nahaja na nadmorski višini 725 metrov in jama je klasificirana kot stalni izvir
(Kataster jam JZS, 2018). Glavni jamski rov se je oblikoval vzporedno z enim od največjih
prelomov Bloškega polja, ki poteka v smeri severozahod-jugovzhod. Tako vhod v jamo kot
odtok vode iz nje sta močno antropogeno spremenjena. Vhod v jamo je zazidan in zaklenjen,
zaradi česar terenski ogled jame ni bil mogoč. Odtok vode iz jame je bil preko gradbenih del
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preusmerjen v lokalni vodovod. Vodno zajetje se nahaja ob jezu blizu konca prehodnega dela
jame. Jama je v profilu horizontalna oziroma poševna. V njej se je oblikovalo več manjših
dvoran, največja izmed njih se nahaja proti koncu raziskanega dela jame. Od vhoda do vodnega
zajetja se v jami pojavlja dosti podornih blokov, okoli 50 metrov od vhoda pa se začne pojavljati
tudi siga. Na koncu raziskanega dela jame, za vodnim zajetjem se pojavijo avtogeni peščeni
sedimenti (Kataster jam JZS, 2018).
Spodnji del glavnega jamskega rova zaliva voda zaradi česar lahko sklepamo, da je prečni profil
sodast oziroma gravitacijski. V obliki rovov močno prevladuje ena smer, zato tloris označimo
za linearen (Gams, 2004). Količina vode v jami se močno spreminja. V sušnih obdobjih ni
odtoka vode iz jame (slika 25) in struga potoka Sušica je popolnoma suha. To seveda ni
popolnoma naraven pojav, saj smo že omenili vodno zajetje, ki je bilo zgrajeno v jami. Ob
visokem vodostaju pa se ob jamskem vhodu pojavi izvir. Ob terenskem ogledu decembra 2017
je bil jasno viden izvir približno dva metra nad tlemi jamskega vhoda, zaradi česar je verjetno,
da je bil v tem obdobju celoten jamski rov (ali pa vsaj večina tega) poln vode (slika 26).

Slika 27: Vhod v jamo Sušico ob nizkem vodostaju (24. 5. 2017)

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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Slika 28: Vhod v jamo Sušico ob visokem vodostaju (17. 12. 2017)

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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Slika 29: Tloris in profil jame Sušica

Vir: Kataster jam JZS, 2018
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8.3.2.

Ponor Bloščice

Jama Ponor Bloščice (katastrska števila: 10351) v dolžino meri 18, v globino pa 16 metrov
(Kataster jam JZS, 2018). Zaradi pretežno navpičnega značaja jama in ponikanja vode lahko
jamo opredelimo kot ponorno brezno (Slovenska kraška terminologija, 1973). Hidrološko
gledano jama spada v epifreatično cono, za katero je značilno nihanje piezometričnega nivoja,
kar pomeni, da so jamski rovi občasno zaliti.
Jama se nahaja približno 350 metrov južno od vasi Velike Bloke na stiku triasnega dolomita in
aluvlialnih nanosov, pod pobočjem, ob katerem se Bloščica preusmeri iz pretežno južne smeri
v pretežno vzhodno smer. Locirana je nekoliko izven glavne struge Bloščice in do nje vodi
antropogeno urejen kanal na koncu katerega se nahajajo rešetke, ki preprečujejo vstop večjega
plavja v jamo (slika 29). Ta kanal je hidrološko aktiven samo ob višjem vodostaju, a tudi ob
nizkem vodostaju vanjo odteka podtalnica (deloma skozi kovinsko cev). Poleg ureditve struge
je antropogeno urejen tudi sam vhod v jamo, ki je razširjen, betoniran in vključuje tudi lestev.
Zaradi teh antropogenih sprememb lahko to jamo opredelimo kot katavatron (Gams, 2003).
Zaradi velikosti jamskega vhoda lahko sklepamo, da ta jama predstavlja enega od največjih
koncentriranih dotokov vode v freatično cono na Bloškem polju. Ponor pri Glini ima sicer
občutno večji jamski vhod, a ta je hidrološko aktiven zgolj ob zelo visokem vodostaju Bloščice,
ponor Bloščice pa je pogosto hidrološko aktiven.

Slika 30: Antropogeno urejen vhod v jamo »Ponor Bloščice« ob nizkem vodostaju (21. 10.
2017)

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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Slika 31: Antropogeno urejen vhod v jamo »Ponor Bloščice« ob visokem vodostaju (8. 10.
2017)

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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Slika 32: Tloris in profil Ponora Bloščice

Vir: Kataster jam JZS, 2018
52

8.3.3.

Ponor pri Fari

»Ponor pri Fari« je delavno ime za ponor, ki ni vpisan v kataster jam, ki ga ureja jamarska zveza
Slovenije (Kataster jam JZS, 2018). Nahaja se na zahodnih obronkih vasi Fara, ob vznožju
huma Brinšček na stiku triasnega dolomita in aluvialnih sedimentov. Ob normalnem vodostaju
(slika 32) vanj ponika Farovščica ob višjih vodostajih pa vanj ponika tudi Sušica oziroma
Bloščica, ki se pridruži Farovščici v Fari. Izkušnje iz terenskega raziskovanja so prav tako
pokazale, da so ponorne sposobnosti tega ponora relativno pogosto presežene, v katerih
primerih presežek vode odteka proti jugozahodu in Ponoru pod Pečnikom (slika 33). Zgornji
del jame spada v epifreatično cono. Možno je, da spodnji del jame sega v freatično cono, a to
bi bilo treba ugotoviti z nadaljnjimi raziskavami.
Kogovšek, Prelovšek in Petrič (2008), ki so ta ponor uporabili za injiciranje barvila za svoje
sledilne preizkuse, zanj uporabljajo izraz »ponor Farovščice«. Sam uporabljam raje izraz
»Ponor pri Fari«, ker manj kot kilometer stran obstaja še en ponor, v katerega se ob zadostni
količini vode steka Farovščica. Ta ponor je bil sicer eden izmed šestih ponorov, ponikev in
požiralnikov, ki so bili leta 1936 urejeni v obširnem projektu regulacije Bloščice (Regulacija
potoka Bloščica, zapisnik, 1936). Podzemni vodnik tok iz tega ponora je bil dobro raziskan
(glej poglavje 7.4). Dimenzije jame pa v času raziskave niso bile znane oziroma podatki o njih
niso bili dostopni.

Slika 33: Injiciranje barvila v Ponor pri Fari

Vir: Kogovšek, Prelovšek, Petrič, 2008.
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Slika 34: Ponor pri Fari ob nizkem vodostaju ni viden zaradi goste vegetacije (8. 10. 2017)

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

Slika 35: Ponor pri Fari ob visokem vodostaju (29. 12. 2017)

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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8.3.4.

Ponor pod Pečnikom

Izraz »Ponor pod Pečnikom« uporabljam kot delovno ime za ponor, ki ni vpisan v kataster jam,
ki ga ureja jamarska zveza Slovenije (Kataster jam JZS, 2018). Ponor se je izoblikoval na stiku
triasnega dolomita in aluvialnih sedimentov. Nahaja se okoli 960 metrov jugozahodno od vasi
Fara in Ponora pri Fari pod kopasto vzpetino Pečnik po katerem je ponor dobil tudi svoje
delavno ime. Ponor pri Fari in Ponor pod Pečnikom se oba nahajata relativno blizu eden drugega
v strugi Farovščice, zaradi česar je očitno, da Ponor pod Pečnikom funkcionira kot pomožen
ponor, ki postane hidrološko aktiven zgolj ob visoki vodi, ko so ponorne sposobnosti Ponora
pri Fari presežene. Začetni del jame spada v epifreatično cono, a ob času pisanja pričujočega
dela ni znano, če to velja za celotno jamo. Preden presežek vode lahko doseže Ponor pod
Pečnikom pa mora premagati serijo ponikev in požiralnikov, ki se pojavljajo ob strugi oziroma
v njej. Točne dimenzije ponora v času pisanja tega dela niso znane. Po vizualni oceni je
prehoden del rova dolg vsaj štiri metre, pokrit s podornimi bloki in se spušča v podzemlje pod
kotom okoli 35 stopinj.

Slika 36: Ponor pod Pečnikom je slabo viden zaradi vegetacije

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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Slika 37: Vhod v ponor prekrivajo plavje in kmetijski odpadki

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

8.3.5.

Ponor pri Glini

»Ponor pri Glini« uporabljam kot delavno ime za ponor, ki se nahaja ob robu polja, 220 metrov
severovzhodno od vasi Glina in okoli 800 metrov zahodno od Nove vasi in okoli 30 metrov
severno do glavne ceste Nova vas–Bloška Polica. Ponor se je tako, kot vsi ostali ponori
Bloškega polja oblikoval na stiku triasnega dolomita in aluvialnih sedimentov, s hidrološkega
vidika spada v epifreatično cono. Jama ob pisanju tega dela ni vpisana kataster jam, ki ga ureja
jamarska zveza Slovenije (Kataster jam JZS, 2018), a registracija v kataster bo izvedena v
kratkem. Meze (1984) navaja, da je ta ponor hidrološko aktiven zgolj med ekstremnimi
poplavami, a izkušnje s terena tega ne potrjujejo. Bloščica ta ponor doseže le tedaj, ko so
presežene ponorne sposobnosti Ponora Bloščice in številnih drugih nizvodnih ponikev oziroma
požiralnikov. Tovrstna situacija bila dokumentirana 14. 3. 2018, ko je bil ponor hidrološko
aktiven predvsem zaradi taljenja snega in podatki o povprečni debelini snežne odeje na Blokah
nakazujejo, da tovrstne poplave Bloškem polju niso redke (glej poglavje 7.5).
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Slika 38: Ojezerjen vhod v Ponor pri Glini (14. 3. 2018)

Avtor: Matic Vehovec, 2018.

Jama je bila močno antropogeno spremenjena. Vhod v ponor je betoniran in pokrit z rešetkami
(slika 36), zaradi česar ga lahko klasificiramo kot katavatron. Betonirane je tudi nekaj metrov
struge neposredno pred ponorom, kjer je narejen tudi betonski prag.
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Slika 39: Vhod v Ponor pri Glini pri normalnem vodostaju

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

Slika 40: Alogeni sedimenti na dnu jame

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2017.
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Speleološka raziskava jame, ki je bila izvedena na pobudo avtorja, je pokazala, da betonirana
struga obenem služi kot strop ponora, ki je od spodaj podprt s tramovi (slika 38). Prav tako sta
betonirani dve steni vhodnega brezna in ena od njiju služi kot podpornik za prej omenjen strop.
V globino jama meri 10 metrov in v dolžino 30 metrov, njeno dno prekrivajo skale in ilovica
(slika 37). Dober del njene dolžine pa je rezultat antropogenega preoblikovanja, brez katerega
bi bila jama občutno krajša (Vezovnik, 2017). Iz arhivskega gradiva (Regulacija potoka
Bloščica, zapisnik, 1936) vemo, da je bil ta ponor preoblikovan leta 1936. Če ponor pri Glini
primerjamo s ponorom Bloščice, ki se je oblikoval v enakih litoloških pogojih, vidimo, da je po
volumnu ponor pri Glini občutno večji, čeprav je ponor Bloščice bistveno pogosteje hidrološko
aktiven.

Slika 41: S tramovi podložen strop ponora pri Glini

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2017.
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Slika 42: Profil Ponora pri Glini

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2017.
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Slika 43: Tloris Ponora pri Glini

Avtorica: Tjaša Vezovnik, 2017.
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8.4. Požiralniki, ponikve in ponori
Slika 44: Geomorfološka karta požiralnikov, ponikev in ponorov Bloškega polja

Slovenska kraška terminologija opredeli požiralnike, ponikve in ponore kot tri oblike
točkovnega polnjenja kraškega vodonosnika. Požiralnik je definiran kot špranja ali brezno v
skalnem koritu, ki požira vodo, ponikev kot odprtina, v katero ponika voda in je večinoma
prekrita z naplavino, ponor pa kot večja vodoravna odprtina v katero teče potok ali reka
(Slovenska kraška terminologija, 1973). Na Bloškem polju se pojavljajo štirje ponori, ki so bili
opisani v poglavju 8.3. Dva od teh ponorov se nahajata v strugi Bloščice (ponor Bloščice in
ponor pri Glini), druga dva (ponor pri Fari in ponor pod Pečnikom) pa v strugi Farovščice, glede
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na dejstvo, da se ob ekstremnih poplavah Bloščica združi s Farovščico, bi lahko tudi vse štiri
ponore uvrstili v porečje Bloščice.
Na proučevanem območju so bili med raziskavo identificirani štirje požiralniki, verjetno pa jih
obstaja še več, a ti niso bili najdeni, ker jih je prekrivala voda oziroma vegetacija. Prvi se nahaja
v strugi Bloščice, 90 metrov pred Ponorom Bloščice (slika 42). Drugi leži znotraj ponikve ob
strugi Bloščice med vzpetino Mraševec Bloškim hribom. Tretji in četrti požiralnik ležita 170
metrov narazen znotraj s ponikvami pokrite struge Farovščice severovzhodno od vzpetine
Pečnik. Večina ponikev je skoncentriranih ob strugi Bloščice med Velikimi Blokami in Novo
vasjo ter ob strugi Farovščice med Faro in kopasto vzpetino Pečnik. V povodje Bloščice prav
tako gotovo spada tudi manjša izolirana ponikva vzhodno od Pečnika, kamor se vode stekajo
zgolj ob ekstremnih poplavah.
Tri manjše ponikve, ki se nahajajo severno od Metulj, so prav tako verjetno nekoč požirale vodo
iz Bloščice, čeprav se je verjetno stekal v njih tudi manjši potok, ki izvira blizu vasi Topol, v
njegovo povodje spada tudi izolirana ponikva zahodno od Topola. Posebnost predstavlja
ponikva, ki se nahaja severozahodno od Krampelj, saj je ta locirana zelo blizu povirja Bloščice.

Slika 45: Manjši požiralnik v strugi Bloščice

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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Slika 46: Večja ponikva ob strugi Farovščice jugozahodno od Fare

Avtor: Matic Vehovec, 2018.

Slika 47: Hidrološko aktivna ponikva jugovzhodno od Velikih Blok

Avtor: Matic Vehovec, 2017.
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8.4.1. Vakuumske ponikve
Geomorfološke oblike, ki jih lahko opišemo kot vakuumske oziroma podtlačne ponikve, so bile
dokumentirane na triasnem dolomitu ob robu aluvialnih nanosov jugovzhodno od vasi Velike
Bloke in severovzhodno od ponora Bloščice, na lokaciji, kjer se ob visokem vodostaju Bloščica
razcepi na dva kraka. Na tem območju se poleg ponora pojavljajo tudi požiralniki in ponikve.
Pojav je bil na terenu opazovan in posnet 17. decembra (priloga 2) in 29. decembra 2017
(priloga 3). Oba dokumentirana primera tega pojava sta se zgodila med poplavami oziroma
razlivanjem Bloščice, ko je ta presegla ponorne sposobnosti ponora Bloščice.

Slika 48: Geomorfološka karta vakuumskih ponikev Bloškega polja
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Odkrite vakuumske ponikve so na videz precej neizrazite, pojavile so se na rahlo konkavni,
deloma zaliti travnati površini ob robu vodotoka. Odprtine v prsti, skozi katere je ponikala voda,
so bile tako majhne, da v gosti travi niso bile vidne s prostim očesom in točno število teh odprtin
v vsaki obliki ni znano. Vakuumske ponikve so bile najdene izključno zaradi značilnega zvoka,
ki ga proizvajajo (glej prilogi 2 in 3). Ta zvok je nekoliko drugačen pri vsaki posamezni ponikvi,
v vseh primerih pa ga lahko identificiramo kot sesanje vode in zraka v podzemlje.
Po mnenju avtorja vakuumske ponikve nastanejo zaradi Bernoullijevega učinka. Zvok, ki ga
slišimo, je rezultat delnega vakuuma oziroma podtlaka, ki se ustvari ob zoženju kraškega
kanala. Ob tovrstnem zoženju kanala zoži se skladno z Bernoullijevim zakonom hitrost vode
poveča in tlak vode zmanjša. Če se to zgodi v kraškem kanalu, ki je preko drugega kanala
(recimo razpoke) povezan s površjem, se ustvari naravna Venturijeva črpalka. V njej tlak, ki je
manjši od atmosferskega tlaka, ustvari delni vakuum, ki sesa zrak oziroma vodo s površja. Poleg
pravih razmer v kraškem podzemlju morajo obstajati tudi pravi pedološki pogoji. Za
vzpostavitev delnega vakuuma, ki sega do površja, mora imeti tudi prst, ki prekriva matično
kraško kamnino, ustrezno medzrnsko poroznost.

Slika 49: Shematski prikaz predlagane strukture vakuumske ponikve

Legenda:
1 – Prst
2 – Dolomit
3 – Vertikalna razpoka
4 – Delen vakuum v prsti
5 – Kraški kanal
6 – Površinska vodna telesa
Avtor: Matic Vehovec, 2017.
Ta pojav je znotraj krasoslovja slabo raziskan. Leksikon jam in kraške terminologije omenja,
kako morski ponori in morske estavele preko vakuuma vase sesajo morsko vodo, a tega procesa
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ne razloži (A lexicon of cave and karst terminology …, 1999). Teorija erozije z vakuumskim
podtlakom se sicer ne ukvarja s ponikanjem vode, a ponuja razlago nastanka delnega vakuuma
v kraških kanalih. Ta teorija opisuje procese v zaprtem, relativno zrakotesnem kraškem
vodonosniku. V primerih, ko piezometrični nivo nenadoma občutno pade in se s tem gladina vode
spusti pod dno krovnine, se bo kraški vodonosnik spremenil iz ujetega v prostega. Zaradi nizkega
zračnega pritiska bo v jami med piezometričnim nivojem in dnom krovnine nastal relativni vakuum.
Oblikovanje tovrstne »vakuumske jame« ima lahko dva učinka:
•
•

Podtlačna erozija spodnjega dela prsti in »tlačenje« površine krovnine, ki ga povzroča
atmosferski tlak zunaj jame.
Zaradi součinkovanja podtlaka znotraj jame in tlaka zunaj jame se zgodi nenaden udor
materiala (Lu, 1986; cv: He, Liu, Wang, 2001).

Vakuumsko ponikanje vode je možno opazovati samo ob ustreznih hidroloških pogojih, torej
ob zadostni količini vode oziroma ob ustreznem piezometričnem nivoju. Že majhna sprememba
hidroloških in drugih pogojev je dovolj, da se delni vakuum ne oblikuje oziroma se oblikuje na
takšen način, da značilni zvok, preko katerega te oblike najlaže identificiramo, ni prisoten. Med
terenskim ogledom 17. 12. 2017 je bil zvok prisoten le v ponikvah severno od pretežno suhe
struge Bloščice, med terenskim ogledom 29. 12. 2017 pa je bil zvok prisoten le pri ponikvah,
ki se pojavljajo južno od suhe struge. Povsem možno je tudi, da ima na ta pojav ključen vpliv
temperatura. Ob nizkih temperaturah je verjetno, da k nastanku vakuuma oziroma podtlaka v
veliki meri pripomore mašenje medzrnskih por oziroma kraških kanalov z ledom. Manjše
število odprtin, ki povezujejo kanal z delnim vakuumom s površjem pomeni, da bo podtlak v
odprtih kanalih močnejši (Repe, 2018). Za boljše razumevanje tega pojava bi bile potrebne
nadaljnje raziskave.
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Slika 50: Vakuumske ponikve ob Bloščici (17. 12. 2017)

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

8.5.

Dolci

Dolek oziroma dolec je geomorfološka oblika, ki je zelo sorodna suhi dolini in se od nje razlikuje
zgolj po velikosti. Slovenska kraška terminologija navaja, da je suha dolina: »dolinasta oblika na
krasu, brez stalnega površinskega vodnega toka. Glede na trajanje toka so trajno in obdobno suhe
doline« (Slovenska kraška terminologija, 1973, str. 27). Gams se s to definicijo strinja, saj
pripomni: »suha dolina pomeni marsikje samo to, da gre za dolinasto obliko in da je brez trajnega
površinskega vodnega toka« (Gams, 2003, str. 190).

Izraz »dolek« oziroma »dolec« je v skladu s tem »plitva, do nekaj metrov globoka odprta suha
dolina, navadno potekajoča v smeri največje strmine na pobočju, pogosta zlasti na dolomitih in
dolomitiziranih apnencih« (Slovenska kraška terminologija, 1973, str. 5). Komac (2013) prav
tako opredeljuje dolec kot značilno obliko dolomitnega površja, zato ne preseneča dejstvo, da
se na Bloškem polju katerega obdaja predvsem dolomit ta oblika pojavlja precej pogosto. Na
proučevanem območju se pojavi 45 dolcev. Velika večina teh se pojavi v triasnih dolomitih ob
robu polja, nekaj pa se jih pojavi tudi v triasnih karbonatnih kamninah na severozahodu
proučevanega območja. Največja koncentracija dolcev se pojavi na dolomitnih pobočjih
Bloškega hriba in v okolici Topola. V dolžino merijo med 30 in 187 metri.
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Slika 51: Geomorfološka karta dolcev Bloškega polja
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Slika 52: Dolec jugovzhodno od vasi Topol

Avtor: Matic Vehovec, 2017.

8.6.

Erozijski jarki

Erozijski jarki nastanejo »s kanaliziranjem površinskega toka, predvsem tam, kjer so že reliefno
(naravno) zasnovane linije odtoka, pa tudi ob raznih antropogenih oblikah (npr. izkopih,
njivskih brazdah, mejah parcel, poteh in cestah)« (Zorn, 2010, str. 190).
Na Bloškem polju so te oblike pogoste na strmih dolomitnih pobočjih ob robu polja in se
večinoma pojavljajo v bližini prelomov. Pojavljajo se tako kot samostojne oblike, kot tudi
združeni v dendritične sisteme. Večina erozijskih jarkov se pojavi na vzhodnem pobočju
Bloškega hriba, v okolici Topola in na pobočju vzpetine Veje.
V nekaterih primerih, kot so pobočja jugovzhodno od vasi Topol se erozijski jarki stekajo v
dolce. Na isti lokaciji se ti jarki tudi združujejo v dendritične sisteme. Skupaj se na
proučevanem območju pojavi 28 erozijskih jarkov, ki v dolžino merijo med 23 in 327 metrov.
Povprečen naklon erozijskih jarkov v proučevanem območju znaša 16,6 stopinj. Nizek naklon
erozijskih jarkov je rezultat majhne relativne nadmorske višine oboda polja posledično pa je
tudi stopnja erozije v teh jarkih relativno majhna.
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Slika 53: Geomorfološka karta erozijskih jarkov Bloškega polja
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Slika 54: Geomorfološka karta dendritičnega sistema erozijskih jarkov, ki v okolici Topola
prehajajo v dolce

8.7.

Vrtače

Slovenska kraška terminologija navaja, da je vrtača: »depresijska oblika okroglaste oblike,
navadno globoka več metrov in je bolj široka kot globoka« (Slovenska kraška terminologija,
1973, str. 29). Vrtače imamo za najbolj tipično geomorfološko obliko kraškega površja (Habič,
1987; Gams, 2003).
Vrtače so bile tekom raziskave identificirane preko LIDAR-skega senčnega reliefa in
terenskega dela. Vrtače proučevanega območju so majhne, povprečna ploščina njihovega
zunanjega roba znaša 86,8 m2.
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Na proučevanem območju je gostota vrtač nizka, kar ni presenetljivo glede na pogosto strma
pobočja ob robu polja in na geološko strukturo, v kateri prevladuje dolomit, ki je na več
lokacijah tudi pretrt. Gostota vrtač na dolomitu je praviloma nizka in na pretrtih dolomitih ter
na prodnih nanosih vrtač praviloma sploh ni. Prav tako je gostota vrtač obratno sorazmerna z
naklonom (Gams, 2003). V okviru raziskave je bil izračunan naklon v območju petnajstih
metrov okoli vrtače. Rezultati so razkrili, da povprečen naklon lokacij, kjer se na proučevanem
območju pojavljajo vrtače, znaša 11,3 stopinje.
Gostota vrtač je bila izračunana po formuli, ki jo podaja Bauer (2015)
𝐺𝑣 =

Š𝑣
𝑃

Po tej formuli gostoto vrtač (𝐺𝑣) dobimo tako, da število vrtač (Š) delimo s površino območja
(𝑃). V območju raziskave, ki obsega 22,5 km2, je bilo evidentiranih 45 vrtač. Vse evidentirane
vrtače so se pojavile na pobočjih oziroma na vzpetinah ob robu polja. Oblikovale so se bodisi
v triasnem dolomitu bodisi v jurskem apnencu in v apnencu je bila gostota vrtač občutno večja.
V triasnem dolomitu, ki v proučevanem območju pokriva 14,1 km2 (62,6 %), se nahaja 41 vrtač
in gostota vrtač znaša 2,9 vrtače na kvadratni kilometer. Jurski apnenec se pojavlja samo na
skrajnem jugu proučevanega območja in pokriva 0,1 km2 (0,4 %) proučevanega območja. V
njem so bile dokumentirane 4 vrtače, kar pomeni, da gostota vrtač v tej litološki enoti znaša 40
vrtač na kvadratni kilometer.
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Slika 55: Geomorfološka karta vrtač Bloškega polja
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Slika 56: Nema karta vrtač na dolomitnem pobočju Stražnice

8.8.

Kopaste vzpetine

Kopaste vzpetine skupaj s kotanjami so tipične za osamele dinarske visoke planote. Te vzpetine
so praviloma iz bolj odpornih, debelo skladovitih ali ne skladovitih apnencev. Njihova
razporeditev je pogojena strukturo matične kamnine na nekaterih kraških planotah v Sloveniji
pa kopaste vzpetine sestavljajo tudi trojno mrežo poligonalnega krasa (Habič, 1981). Radinja
(1972) prav tako označi kopaste vzpetine skupaj z uravnavami in kraškimi kotanjami za tri
prevladujoče elemente slovenskega kraškega površja. V okviru te raziskave so bile evidentirane
samo kopaste vzpetine, ki se nahajajo neposredno ob robu Bloškega polja in tiste ki se pojavijo
na humu. Po teh kriterijih je bilo evidentiranih 27 kopastih vzpetin. Od tega se 22 kopastih
vzpetin nahaja v triasnem dolomitu, dve kopasti vzpetini (Loza in Pečnik) sta se oblikovali v
jurskem dolomitu, tri (Stražnice, Čelo in Mali Hrbec) pa se nahajajo v jurskem apnencu. Večina
kopastih vzpetin se pojavi v srednjem in južnem delu polja, kjer je relief bolj razgiban.
Absolutne nadmorske višine teh vzpetih se gibljejo med 752 in 876 metrov (v povprečju 813
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metrov). Njihove relativne nadmorske višine pa med 35 in 159 metrov (v povprečju 85 metrov).
Glede na absolutno in relativno nadmorsko višino kopaste vzpetine ne kažejo nobenega
značilnega prostorskega trenda, saj se na vseh območjih pojavljajo tako nižje, kot višje vzpetine.
V tlorisu so proučene kopaste vzpetine večinoma zelo nepravilnih oblik. Pogosto so raztegnjene
v smeri jugovzhod-severozahod.

Slika 57: Raztegnjena kopasta vzpetina Bloški hrib

Avtor: Matic Vehovec, 2017
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Slika 58: Geomorfološka karta kopastih vzpetin Bloškega polja
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9. Klasifikacija Bloškega polja
Bloško polje ustreza vsem trem kriterijem, ki jih navaja Gams (1973) v Slovenski kraški
terminologiji kot pogoje za opredelitev dane kotline, kot kraško polje. Večji problem pa se
pojavi pri njegovi klasifikaciji. V tem delu bo uporabljena Gamsova klasifikacija kraških polj,
ki deli kraška polja glede na način pritekanja in odtekanja vode (Gams, 1994, 2003). Po tej
klasifikaciji Gams uvršča Bloško polje med robna kraška polja za katera je značilno, da se
nahajajo na stiku nepropustnih in kraških kamnin in da se kotanja pojavi šele nižje. Hidrološko
gledano so večinoma pritočno – ponorniška in periodično poplavljena. Prav tako Gams navaja,
da se slovenska robna polja praviloma nahajajo na stiku apnenca in dolomita (Gams, 2003).
Tukaj se pojavi problem klasifikacije. Severni del Bloškega polja, ki ga določa povodje
Bloščice lahko ob normalnem pretoku (Bloščica ponika v katavatronu »Ponor Bloščice« južno
od Velikih Blok) po tej klasifikaciji vsekakor uvrstimo med pritočno – ponorniška kraška polja.
Polje se namreč nahaja v območju, kjer se prepletata apnenec in dolomit skupaj s še nekaterimi
drugimi slabše prepustnimi oziroma nepropustnimi kamninami. Pritok vode v veliki meri
prihaja iz dvignjenega in slabše prepustnega fluviokraškega sveta na severu (Kogovšek,
Prelovšek in Petrič (2008) celotne Bloke opredelijo kot fluvio-kraško planoto). Ponika v
številnih ponorih, požiralnikih in ponikvah, ki so skoncentrirane na jugu. Poleg tega pa se na
Bloškem polju dovolj pogosto pojavljajo poplave (Meze, 1984).
Južni del Bloškega polja, ki ga določa povodje Farovščice, večino časa funkcionira povsem kot
izvirno-ponorniško oziroma pretočno polje (Gams, 1994, 2003). Farovščico napajajo trije
kraški izviri, ki izhajajo iz triasnega dolomita na severovzhodnem robu polja. Farovščica nato
teče po aluvialnih sedimentih preden ponika v ponoru ob vasi Fara ali v enem od kasnejših
ponikev jugozahodno od te vasi. Pritočno-ponorniški značaj to območje dobi zgolj ob redkih
visokovodnih situacijah, ko Bloščica preseže ponorne sposobnosti dveh velikih katavatronov
ter več ponikev in požiralnikov in po običajno suhi strugi priteče do Fare oziroma teče mimo
nje in ponika južno oziroma jugozahodno od naselja.
Če strnemo, lahko rečemo, da zaradi prisotnosti tako alogenega dotoka kot tudi kraških izvirov
na eni strani in ponornih struktur na drugi strani lahko Bloško polje po Gamsovi klasifikaciji
(1994, 2003) uvrščamo tako med pritočno-ponoriška kot tudi med pretočna kraška polja.
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Slika 59: Gamsova klasifikacija kraških polj

Vir: Gams, 2003, str. 197.
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10. Sklep
Geomorfologija Bloškega polja je bila v okviru tega dela temeljito raziskana, s čimer je bil
izpolnjen osnovni namen raziskave. Za dosego tega namena je bilo zastavljenih osem ciljev.
V okviru prvega cilja raziskave je bila pregledana relevantna literatura, ki se nanaša na kraška
polja, kraške pojave in na proučevano območje. To je omogočalo identifikacijo, interpretacijo
in analizo geomorfoloških oblik, ki so se pojavile na proučevanem območju.
V okviru drugega cilja so bili izdelani kartografski sloji Bloškega polja. Ta cilj je bil izpolnjen
v več fazah. Najprej so bile oblikovane grobe pregledne karte, ki so služile kot pripomoček za
terensko kartiranje. Podatki pridobljeni s terena so bili uporabljeni za izdelavo izboljšanih kart
in sčasoma končnih geomorfoloških kart. V vsaki fazi raziskave so imele karte ključen pomen
pri analizi ter interpretaciji oblik in pojavov Bloškega polja. Največjega pomena, so bili:
LIDAR–ski senčni relief (LIDAR, 2015), sloj nadmorskih višin (Digitalni model nadmorskih
višin …, 2010) in temeljni topografski načrt (Temeljni topografski načrt …, 1995).
Tretji cilj je zahteval zamejitev Bloškega polja in s tem določitev proučevanega območja. Meja
polja je bila določena ob izrazitem prehodu iz ravninskega dna polja v pobočje, ki ga obdaja.
Določitev te meje je bila preprosta na južnem delu polja, ki ima obliko tipičnega kraškega polja,
na severu, kjer Bloško polje prehaja v fluvialni relief vodotokov, ki ga napajajo, pa je bila ta
zamejitev nekoliko bolj problematična. Efektivno raziskovalno območje je bilo določeno tako,
da je bil polju dodan še sto metrski pas, ki je segal navzven iz vseh strani polja. Ta dodatni pas
je zagotovil, da so bile v območje raziskave vključene tudi oblike, ki so se nahajale na pobočjih,
ki obdajajo polje.
V okviru četrtega cilja so bile analizirane hidrogeografske poteze Bloškega polja. Tu je prišla
v ospredje kombinacija terenskega in kabinetnega dela. Hidrološko gledano je Bloško polje
precej slabo raziskano, kar se odraža tudi v pomanjkanju samomerilne postaje, iz katere bi lahko
pridobili podatke o pretoku in podobnih spremenljivkah. Za hidrogeografsko analizo se je bilo
zato treba zanašati na dostopne vire podatkov in ključno na terensko delo, ki je bilo ravno zaradi
tega izvedeno tako v obdobjih visokega kot tudi v obdobjih nizkega pretoka. Proučeni so bili
vsi večji vodotoki bloškega polja skupaj z Bloškim jezerom in podzemno hidrologijo. Poleg
tega pa so bile analizirane tudi poplave, ki se ob visokih vodostajih pojavljajo na Bloškem polju.
V okviru petega cilja so bile proučene hidrogeomorfološke oblike Bloškega polja. Zaradi
kraškega značaja območja so bile te oblike ključnega pomena za razumevanje delovanja polja
kot celote. Proučevanje teh oblik je temeljilo na poznavanju predelane literature, kartografskih
slojih in na terenskem delu. Večina terenskega dela pri teh oblikah pa je bila izvedena ob nizkem
vodostaju, nekatere ključne hidrogeomorfološke oblike pa so bile proučene tako ob nizkem kot
tudi ob visokem vodostaju. Dokumentiranje različnih hidroloških objektov, kot so izviri,
ponikve, ponori in požiralniki ob različnih vodostajih in s tem ob različnih stopnjah hidrološke
aktivnosti je omogočilo boljše razumevanje delovanja in součinkovanja teh objektov oziroma
pojavov. Na pobudo avtorja je bila izvedena tudi temeljita speleološka raziskava jame, ki nosi
delavno ime »Ponor pri Glini«. Ostale jame so bile raziskane zgolj v omejenem obsegu in preko
obstoječih podatkov.
V okviru šestega cilja je bila proučena lokalna geologija. Bolj specifično sta bili analizirani
tektonska in stratigrafsko litološka zgradba Bloškega polja. Obod Bloškega polja gradijo v
večini triasni dolomiti, dno polja pa pokrivajo kvartarni aluvialni sedimenti. Izrazito
pomanjkanje apnenca je ključno vplivalo na obliko in distribucijo kraških pojavov Bloškega
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polja. Ti pa so seveda tudi deloma vezani na manjše število večjih prelomov, ki določajo to
območje. Podatki, pridobljeni iz osnovne geološke karte, tolmačev in drugih geoloških virov,
so tako omogočali boljše razumevanje in klasifikacijo različnih geomorfoloških oblik, kot so
izviri in ponori.
Reliefne oblike so bile v okviru sedmega cilja analizirane najprej preko kartografskih podatkov
nato pa še preko terenskega raziskovanja. Vsaka reliefna oblika je bila obravnava v lastnem
podpoglavju in največji izziv pri tem cilju je predstavljala klasifikacija najdenih oblik. Proučene
so bile makro reliefne formacije, kot so razne dolinaste in kotanjaste oblike ter vzpetine, poleg
tega pa so bile analizirane tudi razne manjše oblike, kot so vrtače. Za Bloško polje je značilno
skorajšnje popolno pomanjkanje izdankov, zaradi česar niso bile najdene nobene tipične kraške
mikro oblike, kot so žlebiči, škraplje in škavnice.
S klasifikacijo Bloškega polja preko kategorij, ki jih predlaga Gams (1994, 2003) je bil
izpolnjen še osmi cilj. Preko te klasifikacije pa je bila obenem preverjena tudi glavna hipoteza
dela, ki predpostavlja, da lahko Bloško polje po Gamsovi klasifikaciji uvrstimo med pretočna
oziroma kotlasta kraška polja (Gams, 1994, 2003). Hipoteza je bila deloma potrjena. Severni
del polja, ki ga določa povodje Bloščice namreč funkcionira povsem kot pritočno- ponorniško
polje, južni del polja, ki ga določa povodje Farovščice, pa veliko večino časa (razen v primerih,
ko ob ekstremni količini vode nanj priteče še Bloščica) funkcionira kot pretočno polje. Bloško
polje kot celoto lahko zato po Gamsovi (1994, 2003) klasifikaciji uvrščamo tako med pritočnoponoriška kot tudi med pretočna kraška polja.
Nekateri najbolj zanimivi rezultati raziskave so bili nepričakovani. Sem spada prvi sistematični
opis največjega huma v Sloveniji – huma Brinšček. Ta v dolžini meri 2,2 km in v najširšem
delu 0,5 km. Obseg huma znaša 5,15 km in njegova površina v tlorisu je 0,82 km2. Povprečna
relativna nadmorska višina huma je precej majhna (okoli 30 metrov), najvišja točka huma
dosega 776 metrov absolutne nadmorske višine in ima s tem 50 metrov relativne nadmorske
višine. Hum je izrazito raztegnjen v smeri severozahod – jugovzhod. Najdene so bile tri jame,
ki niso vpisane v kataster jam, ki ga ureja jamarska zveza Slovenije (Kataster jam JZS, 2018).
Ena od njih je bila med pričujočo raziskavo proučena in bo vpisana v kataster, drugi dve pa bi
morali biti še speleološko raziskani. Omeniti je treba tudi razmerje med Ravniškim in Bloškim
poljem. Oba polja loči le precej neizrazita okoli dvesto metrov široka in nekaj metrov visoka
vzpetina.
Ob visokem vodostaju presežek vode iz Ravniškega polja površinsko odteka na Bloško polje
podzemni tok pa je usmerjen drugam.
Pričujoče delo je odprlo dosti vprašanj in priložnosti za nadaljnje raziskave. Vredno bi bilo na
primer temeljito raziskati Ravniško polje ter njegov odnos to Bloškega polja, saj je majhna
oddaljenost med njima v slovenskem če že ne v večjem merilu vsekakor redkost. Prav tako je
še vedno relativno slabo raziskana (kraška) hidrologija Bloškega polja. Redne meritve pretoka
Bloščice, bi na primer pripomogle k boljšemu razumevanju pretakanja vode skozi kraško
podzemlje iz enega polja v drugega. Smiselno bi bilo izvesti več sledilnih poizkusov predvsem
na Ravnškem polju in v ponornih jamah Bloškega polja. Poleg sledilnih preizkusov bi morale
biti speleološko raziskane tudi dve na novo odkriti jami, ki še nista bili deležni tovrstnih
raziskav (torej Ponor pri Fari in Ponor pod Pečnikom). Dodatnih raziskav pa si morda še najbolj
zaslužijo vakuumske ponikve, ki so tako v Sloveniji kot tujini še precej neraziskan pojav.
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11. Povzetek
Namen pričujočega dela je izvesti geomorfološko analizo Bloškega polja. To je bilo izvedeno
preko kombinacije terenskega dela, študija literature in uporabe geoinformacijskih orodij.
Terensko delo se je izvajalo tako ob visokih kot ob nizkih vodostajih. Pri geominformacijski
analizi in kartografiji je bil uporabljen program ArcGIS 10.4.1, za obdelavo fotografij je bil
uporabljen program GIMP 2.8.18.
Bloško polje je bilo za potrebe te raziskave zamejeno na prehodu iz ravnine na pobočje, ta meja
pa je na koncu raztegnjena še sto metrov navzven, s čemer je pridobljeno končno območje
proučevanja, ki vključuje tudi oblike na pobočjih ob robu polja.
V delu je preverjena hipoteza, da Bloško polje lahko po Gamsovi klasifikaciji uvrstimo med
pretočna oziroma kotlasta kraška polja (Gams, 1994, 2003). Ta hipoteza je deloma potrjena.
Severni del polja, ki ga določa povodje Bloščice namreč funkcionira povsem kot pritočno –
ponorniško polje, južni del polja, ki ga določa povodje Farovščice pa veliko večino časa (razen
v primerih, ko ob ekstremni količini vode nanj priteče še Bloščica) funkcionira kot pretočno
polje. Bloško polje je zato opredeljeno deloma kot pritočno-ponoriško, deloma pa kot pretočno
kraško polje.
Bloščica in Farovščica sta sicer glavna vodotoka Bloškega polja. Bloščica nastane z združitvijo
Runarščice in Blatnega Potoka, ki se napajata v fluvialnem reliefu poleg tega pa jo napajajo
tudi nekateri kraški izviri. Ob običajnem pretoku meri 12,4 kilometrov, in ponika v Ponoru
Bloščice ob Velikih Blokah. Ob visokih vodah pa lahko doseže dolžino 15,7 kilometrov ali več
in ponika v Ponoru pri Fari ali pa še kasneje. Njena struga je v precej naravnem stanju in zanjo
so značilni izraziti meandri. Farovščica ob normalen vodostaju meri 2,1 kilometra in ima na
drugi strani izključno kraške izvire, običajno ponika v Ponoru pri Fari.
Sledilni poizkusi so pokazali, da Farovščica (in ob poplavah tudi Bloščica) iz Ponora pri Fari
odteka proti jugozahodu, torej proti Loškemu in Cerkniškemu polju. Obe reki se ob zadostni
količini padavin (ki je dosežena večkrat letno) razlivata in poplavljata polje, a pogoste poplave
praviloma ne povzročajo večje gospodarske škode, saj so prebivalci na poplave dobro
pripravljeni.
Obod Bloškega polja gradijo v večini triasni dolomiti, dno polja pa pokrivajo kvartarni aluvialni
sedimenti. Izrazito pomanjkanje apnenca je ključno vplivalo na obliko in distribucijo kraških
pojavov Bloškega polja. Na Bloškem polju se sicer pojavljajo geomorfološke oblike, ki so
tipične za kraška polja. Na severu in severovzhodu polja se pojavljajo številni kraški izviri, na
zahodnem in južnem robu polja pa so skoncentrirane ponikve, ponori in požiralniki.
V bližini Ponora Bloščice se pojavi tudi posebna oblika ponikev, ki so v tem delu imenovane
»vakuumske ponikve«. Bloško polje ima pet jam, od tega sta dve vpisani v kataster jam, ki ga
ureja jamarska zveza Slovenije (Kataster jam JZS, 2018). Ena je bila med raziskavo speleološko
raziskana in je v postopku registracije v kataster, dve pa še nista bili speleološko raziskani in
registrirani. Štiri od teh jam so ponorne, poleg njih pa pojavlja še ena vodoravna jama, ki
funkcionira kot stalni izvir. Na izravnanih predelih oboda polja se je oblikovalo petinštirideset
plitvih vrtač. Poleg tega sta se ob robu polja oblikovali tudi dve zatrepni dolini, sedemindvajset
kopastih vzpetin in številni dolci ter erozijski jarki. Posebnost polja je tudi hum Brinšček, ki se
nahaja med naseljema Fara in Topol. Hum ima v tlorisu površino 0,82 km2 in predstavlja
največji hum v Sloveniji. Pričujoče delo je predstavljajo prvo sistematično geomorfološko
analizo Bloškega polja, zato je dosti vprašanj ostalo odprtih.
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12. Summary
The purpose of this master's thesis was to perform a geomorphological analysis of the Bloke
polje. This was accomplished using a combination of fieldwork, a study of literature and the
use of geographic information systems. The fieldwork was carried out both at high and low
water levels. ArcGIS 10.4.1 was used for cartography and analysis using geographic
information systems. GIMP 2.8.18 was used for image editing. For the purpose of this paper
the border of the Bloke polje is designated at the transition between the level bottom of the polje
and the sloping rim surrounding it. This border then extends one hundred meters outward, thus
rendering the final study area which includes the landforms in the rim of the polje.
We test the hypotheses, that the Bloke polje can be classified as a cauldron type also known as
a flow–through type karst polje (Gams, 1994, 2003). This hypothesis is partially confirmed.
The northern part of the polje, which is defined by the Bloščica river basin functions completely
as an inflow – ponor polje, with allogenic inflow on one side and ponors on the other side. For
the vast majority of time (except in cases of extreme flooding when the waters of the Bloščica
reach this area), the southern part of the polje, which is defined by the Farovščica river basin
functions as a flow–through type karst polje. The Bloke polje is therefore partially classified as
an inflow–ponor type polje and partially as a flow–through type karst polje.
The Bloščica and Farovščica are the largest and most important streams of the Bloke polje. The
Bloščica is formed by the merger of the Runarščica and Blatni Potok streams. Both receive
water from fluvial relief as well as from some karts springs. During normal flow the Bloščica
measures 12.4 kilometres, disappearing underground at the ponor called “Ponor Bloščice” next
to the village of Velike Bloke. During heavy flow the stream can reach 15.7 kilometers
disappearing underground at Ponor pri Fari or even later. The river bed of the Bloščica is very
natural and is known for a large number of highly pronounced meanders. The Farovščica stream
measures 2.1 kilometres during conditions of normal flow, and in contrast to the Bloščica is fed
exclusively by karst springs. It usually disappears underground at Ponor pri Fari.
Water tracing tests have shown that the Farovščica (during flooding the Bloščica as well) flows
towards the southwest from Ponor pri Fari, in the direction of Loško polje and Cerkniško polje.
Given enough precipitation, both streams overflow and flood the polje. This occurs several
times a year, but common flooding does not cause much economic damage, as the locals are
well adapted to it. The rim of the polje is composed mostly of triassic dolomites, while
quaternary alluvial sediments cover the bottom. A distinct lack of limestone has had a strong
impact on the shape and distribution of the karstic phenomena in this area. Nevertheless, the
polje contains many geomorphological features typical of karts poljes. There are numerous
karst springs in the north and northeast of the polje. The ponors, sinkholes and swallets are
concentrated in the western and southern rim of the polje. In proximity to the “Ponor Bloščice”
ponor a special kind of swallet is found, which creates suction (in this paper it is referred to as
a “suction swallet”). The polje contains five caves. Two are part of the Slovenian cave register,
which is managed by the speleological association of Slovenia (Kataster jam JZS, 2018). One
of these was speleologically explored during the writing of this thesis and is in the process of
being added to the registry. The remaining two caves have not yet been explored and are not
entered into the registry. Four of the caves function as ponors, the remaining cave is horizontal
and functions as a permanent spring. In the level parts of the rim there are forty-five shallow
dolines. Besides these, the rim of the polje contains twenty-seven rounded hills, two pocket
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valleys as well as many dells and erosion gullies. The polje stands out because of its hum called
“Brinšček”, which is located between two settlements named Fara and Topol. The hum has a plan
surface area of 0.82 km2 and is the largest hum in Slovenia. Because this paper represents the
first systematic geomorphological analysis of the Bloke polje many questions remain
unanswered.

84

13. Viri in literatura
1. A lexicon of cave and karst terminology with special reference to environmental karst
hydrology. 1999. Druga izdaja. Washington DC, US Environmental Protection
Agency, 221 str. URL: https://karstwaters.org/wp–content/uploads/2015/04/lexicon–
cave–karst.pdf (Citirano 16. 1. 2018)
1. Arhiv – opazovani in merjeni meteorološki podatki po Sloveniji. 2017. URL:
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ (Citirano 13. 11. 2017)
2. Arhiv – opazovani in merjeni meteorološki podatki po Sloveniji. 2018. URL:
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ (Citirano 13. 4. 2018)
3. Bauer, C., 2015. Analysis of dolines using multiple methods applied to airborne laser
scanning data, 250, str. 78 – 88. URL:
http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni–
lj.si/science/article/pii/S0169555X15301288?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway
&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#bb0190 (Citirano
26. 12. 2017)
4. Bonacci, O., 1986. Polja u kršu – Utjecaj rada čovjeka na promjenu hidrološkog režima.
Acta carsologica, 14/15, str. 227 –237. URL:
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc–B5UNMX8G (Citirano 8. 12. 2017)
5. Buser, S., 1974. Tolmač lista Ribnica: L 33–76: SFRJ, osnovna geološka karta.
Beograd, Zvezni geološki zavod, 60 str.
6. Digitalni model nadmorskih višin ločljivosti 5 metrov. 2010. Ljubljana, Geodetska uprava
Republike Slovenije.
7. Digitalni ortofoto posnetki ločljivosti 0,25 metrov. 2016. Ljubljana, Ministrstvo za
okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije.
8. Ford, D., Williams, P., 2007. Karst hydrogeology and geomorphology. Chichester,
John Wiley & Sons, 562 str.
9. Gams, I., 1973. Terminologija tipov kraških polj. V: Gams, I., Kunaver, J., Radinja, D.
Slovenska kraška terminologija. Ljubljana, Katedra za fizično geografijo Oddelka za
geografijo, Filozofska fakulteta, str. 55 – 67
10. Gams, I. 1973b. Prispevek h klasifikaciji poplav v Sloveniji. Geografski obzornik, 20,
1–2, str. 8–13.
11. Gams, I., 1986. Kontaktni fluviokras. Acta carsologica, 14/15, str. 71–87. URL:
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc–B5UNMX8G (Citirano 18. 11. 2017)
12. Domačini Bloškega polja. 2017. Poplave na Bloškem polju (osebni vir, 17. 12. 2017).
Bloke.
13. Gams, I., 1994. Types of the poljes in Slovenia, their inundations and land use. Acta
Carsologica, 23, str. 285–302. URL: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc–
SIXOZHTP (Citirano 13.11.2017)
14. Gams, I., 2003. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, ZRC SAZU, 516 str.
15. Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. 2. Izdaja. Ljubljana, ZRC SAZU,
515 str.
16. Geografski terminološki slovar. URL: https://isjfr.zrcsazu.si/sl/terminologisce/slovarji/geografski/iskalnik?iztocnica=izvir#v (Citirano
17. 2. 2018).
17. Glave velike živine (GVŽ), po občinah, Slovenija, 2000, 2010. Statistični urad
Republike Slovenije. URL:
85

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=15P9202S&ti=&path=../Database/K
metijstvo_2010/00_kazalniki/05_15P92_obcine/&lang=2 (Citirano 27. 11. 2017)
18. Gospodarič, R, Habič P., 1976. Underground Water Tracing: Investigations in
Slovenia 1972–1975. Postojna, Institute for Karst Research SAZU, 309 str.
19. Gospodarič, R., Habič, P., 1979. Kraški pojavi Cerkniškega polja. Acta carsologica, 8,
str. 11–162. URL: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc–P6MI5QG4
(Citirano 15. 11. 2017)
20. Gospodarič, R., 1974. Fluvialni sedimenti v Križni jami. Acta carsologica, 6, str. 325–
366. URL: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc–BUWU3PAA (Citirano 15.
11. 2017)
21. Gostota naseljenosti in indeks feminitete, občine, Slovenija, polletno. Statistični urad
Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C4010S&ti=&path=../Database/D
em_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/20_05C40_prebivalstvo_obcine/&lang=2
(Citirano 27. 11. 2017)
22. Habič, P., 1981. Nekatere značilnosti kopastega krasa v Sloveniji. Acta carsologica, 9,
str. 5–25. URL: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc–DWSGZGYH
(Citirano 15. 11. 2017)
23. Habič, P., 1986. Površinska razčlenjenost Dinarskega krasa. Acta carsologica, 14/15,
str. 39–58. URL: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc–B5UNMX8G
(Citirano 8.12.2017)
24. Habič, P. 1987. Hidrogeografske značilnosti Notranjske. V: Habič, P. (ur.). Notranjska
: zbornik 14. zborovanja slovenskih geografov. Ljubljana, Zveza geografskih društev
Slovenije, str. 131–144.
25. He, K., Liu, C., Wang, S., 2001. Karst collapse mechanism and criterion for its
stability. Acta Geologica Sinica, 75, 3, str. 330–335. URL:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755–6724.2001.tb00540.x/epdf
(Citirano 16. 1. 2018)
26. Jamarsko društvo Rakek. 2017. Tlorisa in profila jam »Sušica« in »Ponor Bloščice«
(osebni vir, 29.11.2017). Ljubljana.
27. Jennings, J., N., 1985. Karst geomorphology. Oxford, Basil Blackwell, 293 str.
28. Kataster jam JZS. 2018. Jamarska zveza Slovenije. Ljubljana.
29. Kogovšek, J., 1998. Osnovne fizikalno kemične značilnosti kraških voda na
Notranjskem. Acta carsologica, 27, 2, str. 199–220. URL: https://ojs.zrc–
sazu.si/carsologica/article/view/510 (Citirano 19. 11. 2017)
30. Kogovšek, J., Prelovšek, M., Petrič, M., 2008. Underground water flow between bloke
plateau and cerknica polje and hydrologic function of Križna jama, Slovenia. Acta
Carsologica, 37, 2–3, str. 213–225. URL: http://ojs.zrc–
sazu.si/carsologica/article/view/147/137 (Citirano 22. 1. 2017)
31. Komac, B., 2013. Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja. Ljubljana, Založba
ZRC, 177 str. URL: https://giam.zrc–sazu.si/sites/default/files/9616568701.pdf
(Citirano 19. 11. 2017)
32. Končno poročilo o rezultatih sledenja s ponora Farovščice. 2007. Postojna, Inštitut za
raziskovanje krasa, 26 str. URL:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/narava/sledenje_f
arovscice_porocilo_.pdf (Citirano 15. 11. 2017)
33. Kralj, P., Dozet, S., 2008. Volcanic succession of the Borovnik Member (Mohorje
Formation), Bloke Plateau area, Central Slovenia. Geologija. 52, 1, str. 21–28. URL:
http://www.geologija–revija.si/dokument.aspx?id=1049 (Citirano 19. 10. 2017)
86

34. LIDAR. 2015. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO. URL:
http://evode.arso.gov.si/indexd022.html?q=node/12 (Citirano 9. 11. 2017)
35. Melik. A., 1929. Pliocensko porečje Ljubljanice. Geografski vestnik, 4, str. 69–88.
URL: http://zgs.zrc–
sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_0401_069_088.pdf
(Citirano 13. 11. 2017)
36. Melik, A., 1955. Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Ljubljana, SAZU, 162 str.
37. Melik, A., 1959. Posavska Slovenija. Ljubljana, Slovenska matica, 595 str.
38. Meze, D., 1984. Poplavna področja na Blokah. Geografski zbornik, 23, str. 273–301.
URL: http://giam.zrc–sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_2301_273–301.pdf
(Citirano 22. 1. 2017)

39. Mihelič, L., 2001. Bloke. V: Perko, D., Orožen Adamič, M., (ur.). Slovenija :
Pokrajine in ljudje. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, str. 402–412
40. Mihevc, A., 1991. Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega krasa v Sloveniji.
Geografski vestnik, 63, str. 41–50. URL: http://zgs.zrc–
sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/2_Pred1999/GV_6301_041_050.pdf
(Citirano 18. 11. 2017)
41. Novak. D., 1983. Barvanje Ravniščice na Blokah. Naše jame, 25, str. 76. URL:
http://www.jamarska–
zveza.si/images/Documents/Nase_jame/Nase_jame_25_1983.pdf
(Citirano 12. 11. 2017)
42. Območja dosega 10–letnih poplav (Q10). 2017. Ljubljana, Agencija Republike
Slovenije za okolje. URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx
(Citirano 13. 12. 2017)
43. Območja dosega 100–letnih poplav (Q100). 2017. Ljubljana, Agencija Republike
Slovenije za okolje. URL: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx
(Citirano 13. 12. 2017)
44. Ogrin, D., 1996. Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik, 68, str. 39–56. URL:
http://zgs.zrc–sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_6801_039_056.pdf
(Citirano 24. 3. 2017)
45. Osnovna geološka karta SFRJ, list Ribnica. 1968. 1:100.000. Beograd, Zvezni
geološki zavod.
46. Osnovna geološka karta SFRJ, list Postojna. 1967. 1:100.000. Beograd, Zvezni
geološki zavod.
47. Placer, L. 2009. Tektonska razčlenitev Slovenije. V: Pleničar, M. (ur.). Geologija
Slovenije = The geology of Slovenia. Ljubljana, Geološki zavod Slovenije, str. 43–62
48. Pleničar, M., 1970. Tolmač za list Postojna: L 33–77, SFRJ, osnovna geološka karta.
Beograd, Zvezni geološki zavod, 62 str.
49. Poljak, M. 2007. Strukturno–tektonska karta Slovenije 1:250.000: izdelana po
podatkih Osnovne geološke karte SFRJ 1:100.000. Tolmač. Ljubljana, Geološki zavod
Slovenije, 52 str.
50. Povprečne letne in mesečne količine padavin (mm), Slovenija, letni podatki do 2014.
Statistični urad Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0156104S&ti=&path=../Database/A
rhiv/01_ozemlje_podnebje/10_01561_podnebni_kazalniki/&lang=2
(Citirano 15. 1. 2018)
51. Povprečna skupna višina novozapadlega snega v sezoni (1971/72-2000/01). Agencija
Republike Slovenije za okolje. URL:
87

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/image/sl/by_variable/snow/me
an-seasonal-fresh-snow-accumulation_71-00.png (Citirano 13. 4. 2018)
52. Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno. Statistični urad
Republike Slovenije. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C4002S&ti=&path=../Database/D
em_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/20_05C40_prebivalstvo_obcine/&lang=2
(Citirano 30. 11. 2017)
53. Premru, U., 1976. Neotektonika vzhodne Slovenije. Geologija, 19, str. 221–249. URL:
http://www.geologija–revija.si/dokument.aspx?id=365 (Citirano 11. 11. 2017)
54. Premru, U., 2005. Tektonika in tektogeneza Slovenije. Ljubljana, Geološki zavod
Slovenije, 518 str.
55. Radinja, D., 1972. Zakrasevanje v Sloveniji v luči celotnega morfogenetskega razvoja.
Geografski zbornik, 13, str. 197–243. URL: https://giam.zrc–
sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_1301_197–242.pdf (Citirano 26. 12. 2017)
56. Regije v številkah – Statistični portret slovenskih regij 2017. 2017. Ljubljana,
Statistični urad Republike Slovenije, 27 str. URL:
http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/9374 (Citirano 19. 11. 2017)
57. Regulacija vodotoka Bloščica, načrt. 1936. 1:2880. Ljubljana. Okrajno glavarstvo
Logatec.
58. Regulacija potoka Bloščica, zapisnik. 1936. Ljubljana. Uprava občine Bloke. 4 str.
59. Repe, B., 2018. Vpliv pedologije na vakuumske ponikve (osebni vir, 8. 1. 2018).
Ljubljana.
60. Slovenska kraška terminologija. 1973. Gams, I., Kunaver, J., Radinja, D., (ur.).
Ljubljana, Katedra za fizično geografijo Oddelka za geografijo Filozofska fakulteta, 76
str.
61. Slovenske reke. 2005. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO.
62. Strukturno–tektonska karta Slovenije: izdelana po podatkih Osnovne geološke karte
SFRJ. 2000. 1:100.000. Ljubljana, Geološki zavod Slovenije
63. Sweeting, M., M., 1972. Karst Landforms. London, Macmillan, 362 str.
64. Šušteršič, F., 1983. Preprost model preoblikovanja udornic. Acta Carsologica, 12, str.
107–131. URL: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc–19ANT1XV (Citirano
14. 11. 2017)
65. Šušteršič, F., 1994. Jama Kloka in začetje. Naše jame, 36, str. 9–30.
66. URL: http://www.jamarska–
zveza.si/images/Documents/Nase_jame/Nase_jame_36_1994.pdf (Citirano 10. 12.
2017)
67. Šušteršič, F., 1996. Poljes and caves of Notranjska. Acta carsologica, 25, str. 251–289.
URL: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc–CEXRH5Y0 (Citirano
12.11.2017)
68. Šušteršič, F, 1996a. The pure karst model. Cave and karst science, 23, 1, str. 25–32.
URL: http://cavescience2–cloud.bcra.org.uk/3_CaveAndKarstScience/cks067.pdf
(Citirano 15. 11. 2017)
69. Temeljni topografski načrt 1:5.000. 1995. 1:5.000. Ljubljana, Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije.
70. Temeljni topografski načrt 1:10.000. 1995. 1:10.000. Ljubljana, Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, Geodetska uprava Republike Slovenije.
71. Vezovnik, T., 2017. Raziskovanje in kartiranje jame Ponor pri Glini (osebni vir, 31.
10. 2017). Bloke.
88

72. Vidmar, M., 2013. Bloško jezero. Podvodni atlas Slovenije. URL:
http://pas.s56g.net/pdf/087_Bloke.pdf (Citirano 12. 12. 2017)
73. Visoke vode in poplave rek med 8. in 16. decembrom 2017. 2018. Ljubljana, Agencija
Republike Slovenije za okolje, 23 str. URL:
http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Visoke%20vode
%20in%20poplave%20rek_%208–16dec2017.pdf (Citirano 27. 1. 2018)
74. Zorn, M., 2010. Erozijski procesi – ali se zavedamo njihove hitrosti?. V: Zorn, M.,
Komac, B., Pavšek, M. (ur.). Od razumevanja do upravljanja. Ljubljana, ZRC, str.
185–195. URL: https://giam.zrc–sazu.si/sites/default/files/Naravne–nesrece–01.pdf
(Citirano 25. 12. 2017)
75. White, W., B., 1988. Geomorphology and hydrology of karst terrains. Oxford, Oxford
university press, 464 str.

89

14. Seznam slik in preglednic
14.1. Seznam slik
Slika 1: Lokacija proučevanega območja ................................................................................ 11
Slika 2: Meja Bloškega polja .................................................................................................. 15
Slika 3: Pregledna karta Ravniškega polja .............................................................................. 16
Slika 4: Prodniki boksita v strugi Bloščice, jugozahodno od Velikih Blok ............................ 17
Slika 5: Poenostavljena geološka karta Bloškega polja .......................................................... 20
Slika 6: Izraziti meandri Bloščice severovzhodno od Bloškega hriba .................................... 22
Slika 7: Izvir Farovščice ob robu dolomitnega pobočja .......................................................... 23
Slika 8: Bloško jezero, pogled proti severu ............................................................................. 24
Slika 9: Končno poročilo o rezultatih sledenja s ponora Farovščice navaja spodnje povezave
med Bloškim poljem in mesti vzorčenja ................................................................................. 25
Slika 10: Katavatron »Ponor Bloščice« ni bil več zmožen požirati vse vode (17. 12. 2017) . 29
Slika 11: Razlivanje Bloščice južno od Velikih Blok (17. 12. 2017) ..................................... 29
Slika 12: Graf skupne višine snežne odeje na Bloškem polju................................................. 31
Slika 13: Cevi pod cesto, ki povezuje Novo vas in Bloško Polico ......................................... 32
Slika 14: Splošna geomorfološka karta Bloškega polja .......................................................... 34
Slika 15: Geomorfološka karta izvirov Bloškega polja........................................................... 35
Slika 16: Občasen izvir na vzhodnem pobočju Lisca ............................................................. 36
Slika 17: Manjši stalni izvir na vzhodnem pobočju Bloškega hriba ....................................... 37
Slika 18: Zatrep potoka Sušica ................................................................................................ 38
Slika 19: Sušica pri visokem pretoku odteka iz zatrepne doline ............................................. 39
Slika 20: Geomorfološka karta zatrepe doline Sušice ............................................................. 40
Slika 21: Zatrepna dolina pod Bloškim hribom ...................................................................... 41
Slika 22: Geomorfološka karta zatrepne doline pod Bloškim hribom .................................... 42
Slika 23: Melikova geomorfološka karta Blok jasno prikazuje hum ...................................... 43
Slika 24: Geomorfološka karta huma Brinščka in njegove okolice ........................................ 44
Slika 25: Pogled na hum Brinšček iz vzhoda .......................................................................... 45
Slika 26: Geomorfološka karta jam Bloškega polja ................................................................ 46
Slika 27: Vhod v jamo Sušico ob nizkem vodostaju (24. 5. 2017) ......................................... 47
Slika 28: Vhod v jamo Sušico ob visokem vodostaju (17. 12. 2017) ..................................... 48
Slika 29: Tloris in profil jame Sušica ...................................................................................... 49
Slika 30: Antropogeno urejen vhod v jamo »Ponor Bloščice« ob nizkem vodostaju (21. 10.
2017)........................................................................................................................................ 50
Slika 31: Antropogeno urejen vhod v jamo »Ponor Bloščice« ob visokem vodostaju (8. 10.
2017)........................................................................................................................................ 51
Slika 32: Tloris in profil Ponora Bloščice ............................................................................... 52
Slika 33: Injiciranje barvila v Ponor pri Fari ........................................................................... 53
Slika 34: Ponor pri Fari ob nizkem vodostaju ni viden zaradi goste vegetacije (8. 10. 2017) 54
Slika 35: Ponor pri Fari ob visokem vodostaju (29. 12. 2017) ............................................... 54
Slika 36: Ponor pod Pečnikom je slabo viden zaradi vegetacije ............................................. 55
Slika 37: Vhod v ponor prekrivajo plavje in kmetijski odpadki ............................................. 56
Slika 38: Ojezerjen vhod v Ponor pri Glini (14. 3. 2018) ....................................................... 57
Slika 39: Vhod v Ponor pri Glini pri normalnem vodostaju ................................................... 58
90

Slika 40: Alogeni sedimenti na dnu jame................................................................................ 58
Slika 41: S tramovi podložen strop ponora pri Glini .............................................................. 59
Slika 42: Profil Ponora pri Glini ............................................................................................. 60
Slika 43: Tloris Ponora pri Glini ............................................................................................. 61
Slika 44: Geomorfološka karta požiralnikov, ponikev in ponorov Bloškega polja ................ 62
Slika 45: Manjši požiralnik v strugi Bloščice ......................................................................... 63
Slika 46: Večja ponikva ob strugi Farovščice jugozahodno od Fare ...................................... 64
Slika 47: Hidrološko aktivna ponikva jugovzhodno od Velikih Blok .................................... 64
Slika 48: Geomorfološka karta vakuumskih ponikev Bloškega polja .................................... 65
Slika 49: Shematski prikaz predlagane strukture vakuumske ponikve ................................... 66
Slika 50: Vakuumske ponikve ob Bloščici (17. 12. 2017) ...................................................... 68
Slika 51: Geomorfološka karta dolcev Bloškega polja ........................................................... 69
Slika 52: Dolec jugovzhodno od vasi Topol ........................................................................... 70
Slika 53: Geomorfološka karta erozijskih jarkov Bloškega polja ........................................... 71
Slika 54: Geomorfološka karta dendritičnega sistema erozijskih jarkov, ki v okolici Topola
prehajajo v dolce ..................................................................................................................... 72
Slika 55: Geomorfološka karta vrtač Bloškega polja .............................................................. 74
Slika 56: Nema karta vrtač na dolomitnem pobočju Stražnice ............................................... 75
Slika 57: Raztegnjena kopasta vzpetina Bloški hrib ............................................................... 76
Slika 58: Geomorfološka karta kopastih vzpetin Bloškega polja............................................ 77
Slika 59: Gamsova klasifikacija kraških polj .......................................................................... 79

14.2. Seznam preglednic
Preglednica 1: Dnevna količina padavin v decembru 2017 s poudarjenimi datumi terenskih
ogledov poplav ........................................................................................................................ 27
Preglednica 2: Skupna višina snežne odeje v decembru 2017 s poudarjenimi datumi terenskih
ogledov poplav ........................................................................................................................ 28
Preglednica 3: Dnevna količina padavin v prvi polovici marca 2018 s poudarjenim datumom
terenskega ogleda poplav ........................................................................................................ 30

91

15. Priloge
Priloga 1: Mezejeva karta poplavnih področij na Blokah

92

Priloga 2: Posnetek severnih vakuumskih ponikev – 17. 12. 2017 (v lastni datoteki oziroma na
DVD nosilcu)
Priloga 3: Posnetek južnih vakuumskih ponikev – 29. 12. 2017 (v lastni datoteki oziroma na
DVD nosilcu)

93

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 9. maj 2018

Matic Vehovec

