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F r a n c e  H a b e

Toplinski odnošaji na izvirih Ljubljanice.

Pri proučevanju morfoloških značilnosti ob izvirih Ljubljanice 
me je  večkratno poskusno merjenje temperature posameznih 

izvirov presenetilo in privedlo do tega, da sem izvedel redno mer
jenje v 1934. in 1935. letu. У prvem letu sem izvršil 75 opažanj, v 
drugem okrog 30.

Ljubljanica sama ima v celoti 12 izvirov. Putick jih z Bistro 
vred našteje na enem mestu1 11, na drugem2 pri Ljubljanici sami 
8 pomembnejših izvirov, na tretjem3 zopet 8 brez Bistre. Melik4

1 Putick W., Mitteilungen d. Geograph. Gesellschaft in Wien 1887. S 285.
2 Putick: Mitt. d. G. Gesell. Wien 1890, S. 516.
3 Putick: Die Katavotrons im Kesselthale von Planina in Krain, Wien 

1889, S. 6.
4 Melik, Slovenija I. 1, S. 178.
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govori o l l  izvirih. Neenotnost sem. skušal odpraviti s tem, da sem 
štel vse one izvire, ki še teko v visoki srednji vodi in imajo 
značilna imena.

Redna merjenja sem izvršil le na onih izvirih, ki tečejo še 
v nizki vodi. Če je  več takih pri eni skupini, sem opazoval to
plino obeh, prvega in zadnjega. Merjeni izviri se vrste od Z proti 
У ob robu barja takole: Mala Ljubljanica 2 (Mali in Veliki Mo
čilnik), Velika Ljubljanica 1 (Izvir „Pod skalo“ ), L jubija 2 (Jur- 
kovčev studenec in Ceglarjev potok). Pri Bistri, ki ne spada k 
Ljubljanici, sem opazoval prvi izvir pri Galletovi graščini in 
zadnjega pri Zupanu na Dolu. V poštev pa sem vzel v svrho pri
merjanja zelo značilen kraški izvir Hribske vode, ki prihaja iz 
dolomitskega Zaplaninskega predela in studenčni izvir Primčev 
studenec, pritok Bele.

Merjenja sem opravljal s posebnim termometrom za izvirne 
vode5 v najbolj značilnih dneh, zlasti v dobi naraščanja in padanja 
vode tako, da so prišla včasih 3—4 merjenja na teden, v daljši 
nespremenjeni dobi pa le po eno tedensko opazovanje. Edini ne- 
dostatek je  ta, da mi manjkajo opažanja za oktober radi različnih 
težkoč. Kljub temu pa je  diagram toplinskih odnošajev na izvirih, 
izdelan na podlagi merjenj v 1934. letu, zelo značilen. Primera z 
1935. letom je  zelo poučna, ker so v obeh poletjih precejšnje 
razlike v vodnih stanjih. (V letu 1934. je  kazal vodomer srednje 
stanje, a v 1935. 1. nizko vodno stanje.)

Kraški izviri imajo običajno jako enakomerno toplino. V 
tem oziru vladajo na Ljubljanici popolnoma druge razmere. 
Morda se pri nobeni kraški reki ne opaža pri izviru toliko kole
banje tekom leta. Pri toplotnih kolebanjih moramo vedno imeti 
pred očmi faktorje, ki močno vplivajo na toploto izvirov in jo  
modificirajo: številne poplave Planinskega in Cerkniškega polja 
■v raznih letnih dobah in hiter pretok skozi votlikavo tlo.

V zimskih mesecih, januarja in februarja 1934., je  bilo v 
primeri z drugimi meseci najmanj padavin. Srednje vodno stanje 
na glavnem vodostaju Ljubljanice (most v Verd 287'807: ničla 
vodostaja) — 10 cm (srednja voda od +  123 do —78 cm), se je  
zniževalo tja do konca februarja. Najvišja opazovana tempera
tura6 v tem času je  19. januarja: Mala Ljubljanica I. 6'0°, II. 6'1°, 
Vel. Ljubljanica 5‘6°, Ljubija I. 5‘7°.7

5 V tem oziru sem dolžan zahvalo Društvu za raziskovanje jam v Ljub
ljani in Geografskemu institutu, ki sta mi dala termometre na razpolago.

6 V svrho okrajšave uporabljam odslej za Mali Močilnik in Vel. Mo
čilnik Mala Ljubljanica I. in II. za Ljubijo Jurkovčev studenec in Ceglarjev 
potok Ljubija I. in II., za Bistro Galetov in Zupanov izvirek — Bistra I. in II.

7 Vsa opazovanja v Celzijevih stopinjah!
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Nato se začne dvigati in se dviga prav počasi do konca 
februarja (21. II.: Mala Ljubljanica I. 7'55°, II. 7‘6°, Vel. Ljubljanica 
7'2°, Ljubija 6'9°). Po precejšnjih padavinah od 24.—28. februarja 
(Logatec 91, Planina 78, Cerknica 55 mm) je  močno naraščala 
voda že od 24. II. in dosegla na skupnem vodostaju 1. III. (+  215 
cm) največjo višino. Vzporedno z njo se dviga tudi temperatura, 
ki požene iz podzemskih prostorov kolikor toliko toplejšo vodo. 
Najvišje se je  dvignila na Veliki Ljubljanici in Ljubiji že 24. II 
(V. Ljubljanica 7‘3°, Ljubija 7’0° — Mala Ljubljanica II. 7‘6°, I. 
7‘8°) na Mali Ljubljanici pa šele 27. II. (Mala Ljubljanica I. 8"2°, 
II. 7'8°, Vel. Ljubljanica 6'9°, Ljubija 6'7°). Shlajena zajezena voda 
v Cerkniškem in Planinskem polju niža toplino izvirov in doseže
10. marca najnižjo točko v mesecu: M. Ljubljanica I. 7'5°, II. 7'0°, 
Vel. Ljubljanica 6'5°, Ljubija 6'4°. Ta padec je  v zvezi s ponovnim 
znižanjem zračne temperature, ki pade od 1. III. (6‘5°) prav znatno 
do 7. III. (2'3° povprečna dnevna temperatura, meteorološka po
staja Vrhnika).

Odslej naraščata vzporedno zračna in izvirna temperatura 
v vsem marcu in aprilu. Močne padavine od srede do konca marca 
dvignejo silno vodni nivo (vodostaj na Ljubljanici 15. III. 275 cm!) 
in preplavijo kraška polja. Segreta voda dviga toplino izvirov: 
17. marca M. Ljubljanica I. 8‘15°, II. 8'0°, V. Ljubljanica 8‘1°, 
Ljubija 7'9°, 3. aprila M. Ljubljanica I. 9'3°, II. 9‘6°, V. Ljubljanica 
9’7°, Ljubija 9.8°. Nagel porast zračne topline sredi aprila (17. IV. 
povprečna dnevna temperatura 18*3°!) je  silno segrel zajezeno 
vodo v poljih. Odtod ogromen skok topline, ki doseže 24. aprila 
na vseh izvirih hkrati največjo opažano višino, doseženo le še 
v ju liju : Mala Ljubljanica I. 12*6°, II. 13‘6°, Vel. Ljubljanica 14'0°, 
Ljubija I. 14’3°, Ljubija II. 12’8°!

Ponovnemu ohlajenju zraka (povprečna dnevna tempera
tura pade od 18'3° dne 17. IV. na 10'4° dne 25. IV.), združenemu z 
znatnimi padavinami, sledi tudi na izvirih naglo ohlajenje z naj
nižjimi temperaturami 28. IV.: Mala Ljubljanica I. 11 '0°, II. 11 '6°, 
V. Ljubljanica 11'9°, Ljubija I. 12'0°, II. 1Г90, Bistra I. 1Г60. Isti 
pojav je  opaziti v vsem maju. Istočasno s padavinami in dviga
njem vodnega nivoja pada temperatura in se nato zopet dviga do 
prihodnjih padavin. Diagram je  pokazal 4 taka nihanja, od ka
terih je  najbolj značilna zadnja dolina, ki doseže najnižjo točko 
v juniju. Dne 2. junija je  kazal vodostaj na Ljubljanici v nizki 
vodi —85 cm. Naslednjega dne je  začela voda naraščati in do
segla 7. VI. višek +  250 cm. Z dviganjem vodnega stanja pa je 
padala temperatura na izvirih od 2. VI. dalje in dosegla najnižje 
stanje vseh poletnih mesecev 6. VI. na M. Ljubljanici I. 10‘2°,
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II. 10'3° (ostali: У. Ljubljanica 1Г7°, Ljubija I. 1 Г6°, II. 11 "4°, 
Bistra I. 117°, II. 1Г5°), 7. VI. na V. Ljubljanici 1Г40 in Ljubiji 
I. 1Г5°, II. 10‘9° (М. Ljubljanica I. 10'5°, И. 10'6°). Od 7. VI. dalje 
se radi segrevanja vodâ v poljih silno dvigne toplina na izvirih 
že 13. VI. in preseže višino v aprilu: M. Ljubljanica I. 1Г5°, II. 
13‘0°, V. Ljubljanica 14’5°, Ljubija I. 14'7°, II. 12'6°, Bistra I. 12'1°. 
Koncem junija se ti izviri zopet ohlajajo in dosežejo precej 
nizko stanje 4. ju lija  ob nastopu precejšnjih padavin koncem 
junija: M. Ljubljanica I. 12'9°, II. 12'8°, Vel. Ljubljanica 13'3°, 
Ljubija I. 13'4°, II. 13'3°. V vsem ju liju  obdrži maksimalno poletno 
temperaturo. Najvišja opazovana toplina pa je bila dosežena 
že 23. VI. na M. Ljubljanici I. 13‘3°, II. 13'5° (ostali: V. Ljubljanica 
14-2°, Ljubija I. 14'0°, II. IY2°, Bistra I. 13‘2°, II. 13'5°), 11. VII. na 
V. Ljubljanici 15‘0° in Ljubiji I. 15'1°, II. 14’2° (M. Ljubljanica I. 
12‘9°, II. 13T), 21. VII. na Bistri I. 147°, II. 14'4°.

V avgustu se začno izviri zopet ohlajati, vendar obdrže v 
glavnem še precej visoko toplino tja do konca septembra: 9. sep- 
Ljubija I. 13.2°, Ljubija II. 12'9°, Bistra I. 13T, II. 12'9°. September 
je  imel v primeri s poletnimi meseci zelo malo padavin in bi ga 
lahko primerjali le z januarjem in februarjem (n. pr.: Planina 
še avgusta 224 mm, septembra le 92 mm). Vodostaj na Ljubljanici 
je  kazal skozi ves mesec po večini nizko vodno stanje. Počasni 
podzemski pretok nizke vode je  zelo ohladil vse vode. Opazo
vanje 26. septembra je to prav značilno pokazalo: M. Ljubljanica
I. 1Г00, II. 1Г2°. V. Ljubljanica 1Г60, Ljubija I. 11'8°. Padanje 
zračne topline in močno jesensko deževje (n. pr.: Planina okto
bra 146, nov. 220 mm) je  ponovno ohlajalo vode in doseglo 1. no
vembra razmere koncem marca: M. Ljubljanica I. 91°, II. 8 8°, 
V. Ljubljanica 9‘23°, Ljubija 1. 9‘2°, L jubija II. 9'4°. V decembru 
se toplina izvirov še bolj zniža (n. pr. 26. XII. M. Ljubljanica
I. 8‘1°, II. 77°, V. Ljubljanica 7'5°, Ljubija I. 7'4°, II. 8’3°, Bistra
I. 875°, II. 8'8°) in doseže ponovno minimum v januarju: 3. I. 1935, 
M. Ljubljanica I. 6‘4°, II. 5‘8°, V. Ljubljanica 5'6°, Ljubija I. 5'4°,
II. 6'3°, Bistra I. 6‘8°, II. 7'1°.

Kako močno in spremenljivo je  kolebanje v posameznih 
letih, o tem priča sila poučna primera z 1935. letom, ko so vladale 
popolnoma drugačne vremenske razmere in hidrografski odnosi 
na Ljubljanici. Bili so neprimerno hladnejši pomladni meseci 
(mesečni povpreček za marec 1934: 7'25°, za 1935: 5'36°, mesečni 
povpreček za april 1934: 12’03°, za 1935: 9'060!8), pa močne pada-

8 Vremenska postaja Vrhnika.
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vine (Planina v februarju 143'2, v marcu 98*2, v aprilu 230'8 mm, 
Cerknica v februarju 56'8, v marcu 157'7, v aprilu 98'0mm), kar 
je  dalo silno ohladitev. Izviri kažejo še 10. III. nizko toplino: 
M. Ljubljanica I. 6‘9°, II. 6'1°, V. Ljubljanica 5‘7°, Ljubija I. 5'5°,
II. 6‘9°, Bistra I. 7'4°, II. 7'45°. Medtem ko je  voda v aprilu 1934. 
že dosegla 14 stopinj (21., 24. aprila) je  bila 19. aprila naslednjega 
leta še izredno hladna: M. Ljubljanica I. 9'25°, II. 9'3°, V. Ljub-

Toplotni odnošaji na izvirih Ljubljanice 1. 1934.

i Mala Ljubljanica I. 2 Mala Ljubljanica II. 3 Velika Ljubljanica. 
4 Ljubija I. 5 Ljubija II.

ljanica 9'8°, Ljubija I. 9'8°, II. 9'65°, Bistra I. 9'85°, II. 9'8°. Radi 
neprimerno nižjih padavin kot v prejšnjem letu (n. pr. Pla
nina 1934. 1.: maj 190, junij 319, ju lij 191 mm; 1935. 1.: maj 96'8, 
junij 42'8, ju lij 62‘8 mm) so se nizke vode v počasnem teku skozi 
notranjost močno ohladile tako, da je  2. VII. opažani poletni višek 
neprimerno nižji od prejšnjega leta: M. Ljubljanica I. 10‘5°, II. 
10‘6°, V. Ljubljanica 11'0°, Ljubija I. 11'9°, II. 12‘5°, Bistra I. 12'7°,
II. 12‘3°. (Če primerjamo ju lij 1936., zopet opazimo veliko razliko. 
Velike padavine v juniju in v začetku ju lija  so dvignile v poljih 
vodo, ki se je  hitro odtekala proti barju. Izviri so ob sličnih 
razmerah kot v 1934. 1. dosegli podobne temperaturne višine: 
M. Ljubljanica I. 13'5°, II. 13'8°, V. Ljubljanica 14'8°, Ljubija I.
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14'6°, II. 13'8°, Bistra I. 14'05°, II. 13*95°!) Do konca avgusta se je  
toplina obdržala na višini preko 11 stopinj, nato pa polagoma pa
dala zlasti v jesenskem deževju in dosegla minimum 29. XII.: 
M. Ljubljanica I. 7.85°, II. 7'35°, V. Ljubljanica 7‘1°, Ljubija I. 
7‘0°, II. 7’6°, Bistra I. 7'6°, II. 7'7°. Iz vseh opažanj razvidimo, da je 
silno kolebanje od leta do leta podvrženo dvojnemu vplivu, vre
menskemu in pokrajinskemu. Primarno je  odvisno od letnega 
toka topline in močno modificirano po vsakovrstnih odnosa jih, ki 
vladajo na kraških poljih, k jer se Unec in cerkniške vode še 
posebno ob času poplav razprostro na široko. Y mrzli zimi znižu
je jo  poplave toplino, v topli pa jo  zvišujejo. Važen modifikator 
je  tudi kraško podzemlje, ki pozimi vode segreva, poleti pa ohlaja 
in to tembolj, čim manjša je  pretočna hitrost. (V času poplav 
traja pretok od Planine do Vrhnike 11 ur 30 minut,8 v nizki vodi 
pa 5 dni in 16 ur.)10 Višek temperature doseže Ljubljanica v ju 
liju pravtako kot Unec sam in Reka pri Ilirski Bistrici, Drava 
pri Ptuju in Savinja pri Celju.11 Najnižjo toplino pa izkazuje v 
januarju kot vse ostale reke v našem območju. Z jakimi kole
banji med obema skrajnostima (do 10 stopinj) izgublja Ljublja
nica v toplinskem oziru značaj kraškega izvira in se bolj pribli
žuje ostalim rekam v našem območju. Prav interesantna je  pri
merjava toplinskega kolebanja Ljubljanice z zapadno od Ljublja- 
nice ležečim kraškim izvirom Hribske vode, ki ponikne v Cestah 
nad Logatcem kot Turkov potok in s pravim kraškim studenčnim 
izvirom Primčevim studencem, ob južnem robu Sv. Trojice. Hrib- 
ska voda ima že veliko manjše kolebanje in doseže minimum 7'9" 
šele koncem februarja (21. II. 1934) in začetkom marca, maksimum 
10‘6° pa je  tudi pomaknjen na konec avgusta in začetek sep
tembra (9. IX. 1934). Še bolj izrazite so razmere pri Primčevem 
studencu. V vsem letu koleba toplina komaj za dobro stopinjo, 
višek 10‘6° je  tudi tu pomaknjen na sredo avgusta (11. VIII. 1934), 
najnižja višina (9‘3°) pa na februar (28. II. 1934) in začetek marca.

Še v enem oziru so temperature posameznih izvirov sila 
značilne. V preko sto merjenjih ni niti enega samega primera, 
da bi bile topline izvirov popolnoma enake. Izdelani diagram 
kaže v večini primerov neko zakonitost v razvrstitvi izvirov. Po
zimi so izviri, kolikor bolj leže proti vzhodu, toliko mrzlejši,

9 Putick W . D ie Katavotrons, str. 6.
10 Forster A. E.: Hydrographische Forschungen in Inner und Unter- 

krain, Mitt. Geogr. Ges. Wien Bd. 65, 1922, str. 23.
11 Forster A. E.: Die Temperatur fließender Gewässer Mitteleuropas. 

Geogr. Abh. Y. 4. Wien 1894.
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od januarja tja do marca. Poleg zgoraj v drugi zvezi omenjenih 
merjenj naj navedem nekaj primerov:

24. II. 1934: Primčev studenec 9'7°, Hribska voda 8‘0°, M. 
Ljubljanica I. 7’8°, II. 7’6°, V. Ljubljanica 7'28°, Ljubija 7'0°.

3. I. 1935: Primčev studenec 9'9°, Hribska voda 9'2°, M. Ljub
ljanica I. 6‘7°, II. 6.0°, V. Ljubljanica 5‘7°, Ljubija I. 5*4°, II. 6'3°, 
Bistra I. 6’8°, II. 7‘1°.

23. III. 1936: Primčev studenec 9'7°, Hribska voda 9'05°, 
M. Ljubljanica I. 8'1°, IL 7'95°, У. Ljubljanica 7’85°, Ljubija I. 
7'85°, II. 8'15°, Bistra I. 8'1°, II. 8’2°.

Koncem marca, v deževni dobi, ko so vode močno narastle, 
so se temperature na vseh izvirih močno zbližale (razlika 1 de
setinka stopinje 8’4°—8'3°), v vseh poletnih mesecih pa zopet raz
hajale in sicer prav obratno kot pozimi. Kolikor bolj leže izviri 
od Z proti V, toliko toplejši so. N. pr.: 9. VI. 1934. Primčev stu
denec 10'1°, Hribska voda 9'9°, M. Ljubljanica I. 10'8°, II. 11'5°, 
У. Ljubljanica 12'15°, Ljubija I. 12’32°, II. 10*8° (!), Bistra I. 10'5°,
II. 10'4°. Mogel bi tako našteti obilo primerov od aprila pa tja do 
konca septembra, ko se izviri v toplinah zopet približujejo, do
kler ne dosežejo v zimskih mesecih obratnega reda.

Y vsej tej zakoniti zimski in poletni zapovrstnosti pa se 
dajo v vseh navedenih in nenavedenih primerih razlikovati tri 
glavne skupine (ne oziraje se na oba kraška izvira zapadno od 
Ljubljanice, ki tvorita skupino zase). K p r v i  spadajo izviri 
male Ljubljanice. Ti tvorijo vmesno skupino med obema prej 
navedenima kraškima studencema in d r u g o  skupino, ki ima 
poleti najvišjo, pozimi pa najnižjo toplino. K njej spadajo vsi 
izviri Vel. Ljubljanice in dva izvira Ljubije. Prva skupina do
biva poleg vode s Planinskega polja še logaške12 vode, ki mo
dificirajo toplino izvirov, druga skupina pa le iz Planinskega 
polja.13 Ta je  podvržena največjim toplinskim kolebanjem. Tretja

12 Da imajo logaške vode le zvezo z M. Ljubljanico, so potrdila čiščenja 
v Jacki. Vso to dobo sem opazoval popolnoma čisto V. Ljubljanico in motno 
malo Ljubljanico.

18 Barvanje Unca v Planinskem polju (Forster, Die hydrogr. Forschun
gen, str. 22) ni prineslo na Ljubiji pozitivnih rezultatov. U. Urbas je v delu Die 
Gewässer von Krain, Zeitschr. D. u. ö . Alpenver. Jahrg. 1877. Bd. VIII. na 
strani 161. in v karti podzemskih tokov označil Ljubijo kot odtok Cerkniškega 
jezera. Po temperaturnih odnosih sodeč pa kažeta prva dva izvira nedvomno 
zvezo z Veliko Ljubljanico! Tudi precizna nivelacija v letošnjem letu je  po
kazala pri Ljubiji razliko. Pri Ljubiji I. je meril vodni nivo 290‘492, Ljubija II. 
pa 290'710m.
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skupina, h kateri spada poleg najvzhodnejšega izvira Ljubije 
(Ljubija II.) tudi Bistra, dobiva cerkniško vodo, ki ima daljši 
podzemski tok in manjšo velikost.

Poleg teh opažanj sem večkrat meril tudi v literaturi še 
neznane Furlanove toplice, izvirajoče v prodnem svetu tik ob 
Mali Ljubljanici na Mirkah. D ajejo le malo množine vode (okrog 
0'10m3/sek), presegajo pa poleti in pozimi skoro 20 stopinj (7. 1. 
1935: 20‘3°, 4. VIL: 22’3°, 29. XII.: 20‘2°, 8 .1. 1936: 20'2°, 23. III.: 20*8°).

Zusammenfassung.

Temperaturverhältnisse an den Karstquellen der Ljubljanica.
Tem peraturbeobachtungen, die 1934 und 1935 bei den 12 Q uellen  der 

L ju bljan ica  und den Q uellen  der Bistra angestellt wurden, zeigten bem er
kensw erte Resultate. D ie Karstquellen haben gew öhnlich das ganze Jahr 
hindurch eine sehr gleichm äßige Tem peratur. D ie  L ju b ljan ica  weist aber so 
große Tem peraturschwankungen auf, daß si sich diesbezüglich den übrigen 
Flüssen Sloweniens mit breitem  F lußbeet stark nähert. D ie m axim ale Tem 
peratur beider Jahre fällt in den Juli (Messungen 1934: 11. VII. d ie  K leine 
L ju b ljan ica  I. 12'9° C, II. 13'1°, die G roße L ju b lja n ica  15‘0°, die L ju b ija  I.
15'1°, II. 14'2°, 21. VII. die Bistra I. 14'?°, II. 14'4°; 1935: 2. VII. die K leine
L ju b ljan ica  I. 10‘5°, II. 10'6°, die G roße L ju b lja n ica  ll'O0, d ie L ju b ija  I. 
1Г9°, II. 12 5°, die Bistra I. 12'7°, II. 12'3°),die m inim ale Tem peratur aber in
den Jänner (1934: 19. I. die K leine L ju b lja n ica  I. 6'0°, II. 6‘1°, die G roße
L ju bljan ica  5‘6°, die L ju b ija  I. 5‘7°).

Die Temperaturschwankungen (1934 betrug der Unterschied zwischen 
dem Minimum und dem Maximum bis 10° C, 1935 bis 6° C) sind in den einzel
nen Jahren sehr verschieden. Die Temperaturen der Gewässer des Cerkniško 
polje und des Unec, die in der Hauptsache dem jährlichen Gang der Luft
temperatur folgen, werden durch zwei Faktoren modifiziert, nämlich durch 
die Überschwemmungen (die in kalten Wintern die Temperatur herabsetzen, 
in warmen erhöhen) und durch den unterirdischen Flußlauf im Karstgebiet, 
dem zufolge die Temperatur im Winter erhöht wird, im Sommer aber desto 
tiefer herabsinkt, je geringer die Wassermenge ist, die aus den Poljen 
kommt.

Ein auf G rund der angestellten Beobachtungen gezeichnetes D iagram m  
läßt in der A u fein an derfolge  der W inter- und Som m ertem peraturen der 
Q uellwässer eine gew isse Gesetzm äßigkeit erkennen. Im W inter sinken 
die Tem peraturen am Rande des M oores in der Richtung von W esten nach 
Osten. So wurden z. B. am 3. I. 1935 fo lgende Tem peraturen gem essen: beim 
Prim čev studenec 9'9°, bei der Hribska voda 9'2°, bei der K leinen L ju b lja 
nica I. 6'7°, II. 6'0°, bei der G roßen L ju b lja n ica  5'7°, bei der L ju b ija  I. 5'4°, 
II. 6'3°, bei der Bistra I. 6‘8°, II. 7'1° C. Eine Ausnahm e bildeten also nur die 
westlichste Q uelle  der L ju b ija  (II.) und die Q uelle  der Bistra. Im Sommer 
hingegen steigen die Tem peraturen in derselben Richtung, w obei w ieder die 
letzte Q uelle der L ju b ija  und die ganze Bistra besondere T em peraturverhält
nisse aufweisen. Am 9. VI. 1934 z. B. hatte der Prim čev studenec lC'l0, die 
Hribska voda 9'9°, die K leine L ju bljan ica  I. 10'8°, II. 11'5°, die G roße L ju b 
ljan ica  12‘15°, die L ju b ija  I. 12'30°, II. 10'8°, die Bistra I. 10'5°, II. 10'4° C.
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Dieses gesetzmäßige Verhältnis der Quellen zu einander ist von den 
drei Gebieten abhängig, aus denen die Quellen gespeist werden und die in 
der erwähnten Folge eine dreifache Quellengruppe bilden: I. Der Logaški 
potok mit den Gewässern aus dem Planinsko polje bildet die Gruppe der 
Kleinen Ljubljanica. II. Die Gewässer des Planinsko polje allein bilden die 
Gruppe der Großen Ljubljanica und der beiden Quellen der Ljubija. (Die 
Färbung des Unec im J. 1912 hat hinsichtlich der Speisung aus dem Planinsko 
polje keiue positiven Resultate gezeigt.) III. Die Gewässer des Cerkniško 
polje bilden die Gruppe der letzten Quelle der Ljubija (Ljubija II.) und 
der ganzen Bistra.

Im Gegensatz zu den Ljubljanica-Quellen zeigen eigentliche Karst
quellen, nämlich die Hribska voda und der Primčev studenec, die beide 
westlich von der Ljubljanica gelegen sind, sehr gleichmäßige Jahrestempera
turen (die Schwankungen betrugen 1934 bei der Hribska voda ca. 3° C, beim 
Primčev studenec ca. 1° С). France Habe


