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PONOR SLIVLJE NA NIKŠICKEM POLJU
Geološko-geomorfološlka proučevanja Nikšičkega polja so se začela že konec 19. stoletja, prvo zaključeno podobo njegovega razvoja pa j e podali B. Radoj.ičič, 1 ki j e v strnjeni obliki nakazal vsa
dosedanja Taziskovanja m se lotil tudi n a j b o l j zanimivega vprašanja,
ki še danes ni rešeno, hidroloških odnosov na polju. Ta r azisko vain j a
so se začela že v stari Jugoslaviji z namenom, skrajšati poplave na
polju in tako povečati obdelovalno površino. V ta namen j e bilo izvršenih več barvanj, ki naj bi razjasnila zamotane hidrogralske razmere na polju. To pa so bili le prvi skromni začetki hidroloških
raziskav. Nova Jugoslavija j e ponovno začela z njiirni, vendar s popolnoma drugim namenom. Vsa hidrološka raziskovanja, ki jih je v imenu
hidroenergetskega sistema »Gornja Zeta« vršil od 1950 dalje Institut
za istraživanje krša »Jovan Cviijić« iz Beograda, so šla za tem, da se
čim večjii del polja spremeni v stalno poplavljeno področje, katerega
voda naj bi se izkoriščala v hidroenergetske svrhe. Na večjih deilih
polja naj bi se ustvarile vodne akumulacije, ki bi čim dalj časa zadržale dosedanje periodične poplave na jezeru, kar bi ugodno vp.llivalo
na enakomerno razporeditev hidroenergetskih sil na vse leto. To naj
bi omogočil oel sistem jezov z akumulacijami Krupac, Slansko, Vrtač
in Slivtlje. Tem glavnim akumulacijskim bazenom ob južnem robu
polja pomagata še dve akumulaciji na reki Gračanici, ki se ob veliki
vodi izliva v Žeto. Iz vsega tega sistema aikumulaci j teče voda po
odvodnih ceveh v vrtačo Norin južno od ponora Sli vije. Od tod odvaja
vodo odtočni kainal pod .grebenom Povija na Glavo Zete, kjer stoji
hidrocentrala Peručica. Glava Zete leži 500 m niže v nadmorski višini
65 m in j e od Slivlja oddaljena v zračni črti 6 km. Da bi torej dobili
na polju čim večjo akumulacijo vode, teži hidroenergetski projekt
»Gornja Zete« za čim popolnejšim zaprtjem pomorov. Obenem so projektanti določili ponoru Slivi j e na skrajnem južnovzhodnem kraju
polja posebno vlogo. Akumulacijsko jezero naj bi imelo ob izredno
visokih vodah, ki bi lahko ogražale mesto Nikšić, odtočni ventil v po1 Branko Radojičić, Nikšićko polje, geomorfološka
promatranja,
grafski glasnik, Zagreb, gòd. 1952—1953, br. 14—15, str. 71—86.
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SI. i. Ponor Slivlje na Nikšičkem polju — betonski valj ob poplavi.
Foto Jovan Petrovič

noru Slivlje. Zato so zgradili okirog ponora okrogli, 12 m visolki betonsiki zid s premerom 50m (glej sliko) 2 . Ta valjasti jez pa naj bi obenem
služil ob nižji vodi kot betonski zapirač, da ne bi mogle vode odtekati
v kraško notranjost. Tako j e bilo nujno potrebno raziskati pomor, ki
mai j e bila namenjena tako važna zadrževalna in odvajalna funkcija.
Pri njegovem raziskovanju so v času od 9. do 13. avgusta 1955. sodelovali člani Instituta za istraživanje krša »Jovan Cvijić«, Inštituta za
raziskovanje krasa v Postojni m Društva za raziskovanje j a m Slovenije, obenem s člani francoskega Speleokluba iz Pariza (predsednik
g. Guy Lavaiur). Podpisani j e jaono ob pomoči vseh članov narisal in
opisal.
Opis ponora. Pomor Slivlje se odpira na skrajnem južnovzhod.neiin
delu Nikšičkega polja v predelu, ki nosi ime Slivlje. Po s v o j i razsežnosti in kapaciteti predstavlja največji ponor polja. Odpira se
nekaj desetin metrov vstran od apnenčevega oboda proti vasi (Kunak.
v saimii ravnini polja. Y njem se končuje korito Zete. ki teče tu na
samem jugozapadnem in južnem robu polja. Ponor j e izdelan v rudistn.ih apnencih, 3 v predelu, k j e r j e aluvialni poikrivač sikoraj popolnoma izpran m k j e r štrle iz dna mogočni apnenčevi bloki. Prav tu se
2 Za sliko in podatke o poplavah na polju se zahvaljujem tov. Jov. Petroviču, takratnemu članu Inst. za istraž. krša »Jovan Cvijićc v Beogradu.

3

op. B. Radojičić, op. cit. str. 73.
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stikajo goraijekredni (rudistni) in triadni apnenci, ki jih označujeta
dve izraziti tektonski črti, vidni tudi v samem ponoru.
Ponor j e v višini 589,82 m. Le dno sosedne vrtače No.rin j e pod to
koto v višini 564,5 m. Zato j e ta skrajni južni konec polja najdalj pad
vodo. Že pred drugo svetovno vojno j e skušal ing. Moliodenski4 raziskati ponoir. Toda že pri 54 m globine mu j e voda zaprla nadaljnjo
pot. Bil j e brez jamskega čolna in ni mogel prodirati dalje.
Okrog glavnega ponora j e preko 200 manjših aluvialnih ponorov.
Ponekod so osredotočeni okrog kakega večjega ponora, ponekod se
pojavljajo v nizih. Koncentrična razporeditev j e v zvezi s kakim
večjim odvodnim kanalom, skupine ponorov v nizkih pa so vezane na
lokalne tektonske razpoke. Aluvialni ponori imajo majhno kapaciteto,
ker pa jih j e veliko, prav gotovo močno vplivajo na sigurnost akumulacije. Raziskovanje Slivlja nam j e to domnevo v celotii potrdilo.
Zanimivo j e , da se odpirajo novi ponori redno po vsaki povodnji.
Tako se j e pojavil nov niz ponorov med Slivjem in Kun kom poleti
1953. leta.5
Sredi betonskega valja se odpira v ponor okno, s premerom do
12 m, izdelano v diaklaizi, ki se vleče v smeri SV — JZ. Plasti padajo
v vhodnem delu v kotiu 45°. Od v hodne odprtine na robu valja do dna
vbodnega brezna znaša globina 60 m. Čeprav j e zaradi zidave betonskega valja zunanje lice pomora precej spremenjeno, vendar so na
stenah vhodnega dela ponora še vidne večje in manjše erozijske kotliće, k.i kažejo na izredno močno erozijsko delo vodnih mas. Jugovzhodna stran odprtine pada prvih 15 metrov v kotu 45°, zatem pa
preide v d v o j e večjih erozijskih kotlic, širokih do 6 m. Od tod pada
gladka navpična s t ena v brezno.
Tik izpod vhodne odprtine j e 18 m dolg prostor (A—B) izoblikovan v 4 velike erozijske kotliće s premerom od 6 do 8 metrov. Stene
teh kotlic so izredno gladke, naravnost brušene. Sama tla so polna
velikih skalnih blokov, ki so jih ob graditvi betonskega valja zmetali
v brezno. Med njimi pa se nahajajo veliki, do pol metra debeli obrušenei. Že v vbodni dvorani se opazi, kako pada evakuacijski prostor
vzporedno z apnenčevimi plastmi v kotu 45°. Preko 2,8 m širokega
praga prehaja vhodni del v 2 metra nižjo erozijsko draslo, k j e r j e
bila ob našem obisku 1,5 m globoka vodna kotanja. Na dnu gole in
izprane d rasle leži le nekaj velikih obrušencev (odsek B—C). Pri
točki C se obrne vodni kanal pravokotno na dosedanjo smer in poteka
tako 55 m daleč vse do točke G. Vanj vodi 1 m visok in 3 m širok rob,
ki se do točke D podaljšuje v gladko, polagoma se spuščajoče skalno
teraso. Levo in desno od nje j e turbulenca izdelala dvoje erozijskih
kotlic, napolnjenih do polovice z vodo. Severozapadno od D j e za
6 metrov visokim pragom še manjša erozijska kotlića neznane globine.
Pri točki D se spušča s skalnate terase 10 m visoka navpična stena v
12 m dolgo in 8 m široko draslo D — E. V njenem skrajnem južnovzhodnem delu j e erozija izdolbla manjšo sekundarno kotlico, široko
4
5

isti, str. 79.
podatek Jovana Petroviča.
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do 2 metra. Y njo j e bilo mogoče stopiti le s spustom naravnost v čoln,
ker j e voda globoka najmanj poldrug meter. Preko 2 m visokega in
1 m širokega praga srno se spustili v 9 m nižjo, 6 m dolgo in 4 m široko
kotlico, k j e r stoji v gladko izbrušeni kotanji voda do 2 metra visoko.
Prečni profil I. pri točki F kaže na ozko grlo, skozi katero se morajo
tlačiti velike vodne mase.
Pri F se zopet spušča preko 2 m visokega praga gladka navpična
stena 10 m globoko in prehaja nato še 5 m niže preko blažjega nagiba
v eno največjih dvojnih drasel s 30 cm globokim vodnim bazenom.
Blažji nagib pod F j e ves razrezan v gladke, do pol metra globoke
žlebove. Severovzhodne in jugozahodne stene d rasle so skoraj navpične, na 25 m visokem stropu pa j e dobro vidna do 2 m široka ddaklaiza, v kateri j e erodiran vodni kanal (glej profil II.). Y južnovzhodnem koncu dvojne drasle leži več po eroziji izglajenih podornih blokov, ki so se nekoč odluščili s stropa. Ob točki G j e zelo dobra vidna
lokalna tektonska črta, potekajoča pravokotno na dosedanjo smer. Na
tektonsko predispozicijo teh prostorov kažejo podarmi bloki in voda,
ki na jugovzhodni strani drasle stalno v močnem ситки pronica
s stropa. Poplavne vode zaustavlja v točki G ozko grlo (glej profil III).
Na to kaže tudi do 1 mm debelo naložena glina na stenah drasle.
Morfološko najbolj zanimiva pa j e naslednja trodelna dr asi a G
— H, ločena od obeh sosednjih prostorov po 5 oziroma 6 m širokih
pragovih. To j e edina drasla brez vode, izpolnjena z debelimi sloji
peska in prodnikov s premerom največ d o 5 cm. Dejstvo, da j e to edina
velika kotlića brez vode, kaže na to, da njeno dno prepušča vodo.
V kameninskih plasteh drasle smo ugotovili veliko mikroklaz v vertikallni smeri, ob katerih j e voda imela lažje delo in skozi katere se pod
prodnimi sedimenti pretaka manjša voda v nižjo draslo. S točke H
pada 15 m visoka navpična stopnja v naslednjo nižjo kotlico. V spodnjem delu preide stena v rahlo nagnjeno skalno teraso, od koder se
vodni kanal spusti preko štiri metrske stopnje v dvojno erozijsko
kotlico odseka I — J. Tu padajo rudistni apnenci v kotu 35° v smeri
SV — JZ. Prirodni mostovi pri I in J kažejo na razvoj erozijskih drasel.
Preko praga pri J se vodni kanal ponovno spušča preko 11 m globoke navpične stene v veliko draslo J—K. ki j o na severovzhodu
zaključuje 7 metrov visoki prirodni most. V n j e j j e stala voda 2 m
visoko. Od točke K se spušča vodni rov v 6 metrov nižjo, le 4 metre
dolgo draslo, nad njo pa se boči manjši prirodni most. Drasla K — L
j e z meter visokim pragom ločena od 20 m dolgega, dva do tri metre
globokega vodnega rova, ki ga izpolnjuje 6 povezanih erozijskih kotlic
z navpičnimi in gladkimi stenami. Sredi kanala se dviga 8 m visoki
prirodni most. Za točko M se vrstita še dve manjši, 3 m oziroma 1 m
nižji, z vodo izpolnjeni drasli. Za njima se pri točki N vodni rov zoži
na ozko, spodaj komaj pol metra široko in 15 m visoko razipoko (glej
profil IV), ki pada strmo v kotu 70° v 8 m nižji končni prostor O—P.
Le-ta poteka pravokotno na prejšnjo smer in j e izdelan v prelomnici,
ki j e dobro vidna na stropu. Odsek O — P j e širok do 10 m in dolg
do 25 m ter ima popolnoma raven, do 25 m visok strop, razširjen s podorom. To dokazuje tudi d v o j e velikih podornih blokov, ki delita
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zaključni vodni bazen v dva dela. Ob rolbu prvega, do 2 m globokega
bazena, j e na debelo sedimentiran droban pesek, ki kaže na to, da se
iu zadržujejo vodne mase. Na drugi strani podornih blokov j e 15 m
dolg in 8 m širok zaključni del ponora. Vodna kotanja prehaja pri
točki P v skoraj navpično gladko steno, sredi katere j e opaziti razpoko
s premerom do 1 metra. Ta sorazmerno majhna razpoka nikakor ne
more požirati ogromnih množin vode, ki jih dovaja Zeta. Popolnoma
raven, do 25 m visoki strop, skopaj navpična zaključna stena, z glino
sedimentirane stene ter veliki nanosi proda in peska so neizpodbitni
dokaz, da se voda v tem delu zaustavlja in izginja skozi razpoke končnega sifonskega jezerca v neznane podzemeljske kanale.
Geneza. 173 m dolgi in okrog 150 m globoki ponor na jugovzhodnem robu Nikšičkega polja, prav tam, kjer se stikata gornjekredni in
triadni apnenec, j e tektonsko predisponiran. Nastal j e ob dveh prelomnih smereh. Vhodni del j e izdelan v dislokacijski črti smeri SV—JZ,
kjer padajo plasti v kotu 45°. To smer obdržijo vodni rovi vse do
točke D. V točki G se ponovno pojavlja ista smer, ki prevladuje vse
do točke N, to j e tik pred zaključnim sifonskim jezercem. Odseka
D—G in O—P pa se obračata pravokotno na prvo smer in imata
dinarsko smer.
Ves ponor je izdelan v debeloslojnih rudistnih apnencih, ki padajo v glavnem v kotu 35 do 45 stopinj. Največji evakuacij ski prostori so se izoblikovali na stiku različnih tektonskih smeri in to pri
točkah C—D, pri G in na koncu pri sifonskem jezercu. Povsod tod
j e na stropu dobro vidna diaklaza, v kateri j e ogromna mehanična
sila vode erodirala drasle. Glede geneze j e treba še podčrtati dejstvo,
da se strop spušča vzporedno s padcem plasti do točke L, kjer prehaja v horizontalno smer. Tu se začno zaustavljati velike vodne
mase, ki jih sifonske razpoke ne morejo sproti požirati. Od tod tudi
raven strop, ker voda tu nima več moči, da bi dolbla v globino in
ustvarjala nove drasle.
Jamarska ekipa Društva za raziskovanje jam »Luka Ceč« v Postojni j e pri svojih poznejših raziskavah južnega roba Nikšičkega
polja ugotovila, da so evakuacijski prostori najvažnejših raziskanih
ponorov (Opačica, Ajdarov ponor i. dr.) ozki in nizki. Pretok j e že
takoj za vstopom v podzemlje usmerjen med skalnimi sloji in vertikalnimi diaklazami v globino 6 . Tako so raziskovanja v letu 1957 potrdila v bistvu isto, kar smo mi dognali v Slivlju. Razlika je le v tem,
da so dimenzije pri Slivlju neprimerno večje, ker so tu tudi neprimerno večje vodne množine. Na slovenskem krasu imamo pri ponornicah na kraških poljih opravka z izgrajenimi, uravnanimi podzemeljskimi strugami. Prav tako tudi ni na našem krasu nikjer tako
ogromnega strmca na tako kratko razdaljo kakor pri Slivlju, kjer
pade voda od vhoda ponora do Glave Zete preko 500 m na silno
kratko razdaljo 6 km. Izredno velika višinska razlika med ponorom
in erozijsko terminanto ter velikanske vodne množiine so ustvarile
med debeloplastnimi rudistnimi apnenci in vertikalnimi razpokami
6

Ivan Michler, Nikšičko polje, Proteus, 1957-58, str. 241—250.
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v ponoru podzemeljske kaskade, iki so se zaradi silne eforaoije (računati je, da požira v veliki vodi ponor preko 60 m3 na sekundo) razvile
v svojevrstne ogromne eroizijske lonce — drasle. Do te geneze j e
mnogo pripomogel suhi odsek G—H, kjer smo poleg plastne razpoke,
ki pada v smeri vodnega kanala, ugotovili več vertikalnih diaklaz,
ob katerih j e mehanična sila vode z veliko množino fliuvioglacialnega
proda, ki ga j e nanesla Gradanica, izoblikovala dvo-, tro- in oelo
večdelne drasle.
Pri vsaki veliki erozijski kotlići — drasli — bi lahko razlikovali
več genetičnih faz (glej načrt).
I. faza j e polkrožni eforacijski kanal v plastnih razpokah.
V II. fazi j e izredna turbulenca vode ob vertikalnih mikroklazah
začela oblikovati med debelimi kameninskimi plastmi velike erozijske
kotliće.
V III. fazi so se drasle poglabljale in ob različnih visokih vodah
so med debelimi plastmi ostali njihovi kompaktnejši deli v obliki
prirodnih mostov.
IV. fazo predstavlja najstarejši del ponora do točke G, k j e r j e
efoiracija odstranila že vse prirodne mostove.
Vse drasle kot tudi prirodni mostovi so naravnost polirani po
velikih vodnih masah. Razen velikih obrušencev ni vse do odseka
G—H v nobeni drasli proda. Velika sila vode odnaša ves prod v nižje
ležeče drasle in ga končno odlaga v odseku sifonskega jezerca koncem
ponora. Prod in pesek sta akumulirana le v odseku G—H, od koder ju
voda zaradi visokih pragov ni mogla odnesti v nižje drasle.
Hidrografija. Nikšičko polje j e periodično poplavljeno polje. Poplave se začno v novembru in trajajo često nepretrgoma do aprila.
Poplavljeni so samo nižji deli polja: Krupačko polje, Slansko polje,
Vrtač, Lugovi in Slivlje. Poplave nastajajo zato, ker j e dotok vode
večji od kapacitete ponorov na južnem robu polja. Voda se naglo
dviga in zajame v dveh do treh dneh eelo polje. Poleg Zete vpliva pri
poplavah tudi Gračanica, ki prinaša v deževnem letnem času v polje
do 300 m 3 vode na sekundo. Da bi se ugotovile hidrološke zveze voda
na Nikšičkem polju, so se že 1939. leta začela prva barvanja, katerih
rezultati pa niso bili objavljeni. Slivlje j e barval ing. Radovan Petrovič dne 29. novembra 1939. Pri pretočni množini 3 m 3 /sek. j e vrgel
v ponor 4 kg uranina. Po dveh dneh j e prenehala teči voda v ponor.
Obarvana voda se j e prikazala šele 2. decembra 1939 na vrelu Peručice
na Glavi Zete na dan7. Za kratko zračno razdaljo 6 km j e rabila
4 dni, tako da njena povprečna hitrost ne znaša niti 2 cm/sek., kar j e
pod normalnim povprečjem podzemeljskega pretoka kraških voda.
Ker j e pretok vse do sifonskega jezerca na koncu ponora sorazmerno
hiter, j e treba sklepati na to, da imamo od tod dalje ozke pretočne
razpoke z velikimi vmesnimi vodnimi kotanjami, ki zadržujejo hitro
odtekanje vode.
Vsega imamo v ponoru 12 večjih prostorov, ki jih ločijo med seboj
višji ali nižji pragovi. Razen ene same drasle so vse kotanje izpol7

Po podatkih poročila hidroprojekta »Gornja Zeta«.
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njene z vodo, ki j e ostala v kotanjah od zadnje poplave. V vseh teh
vodnih prostorih smo zastonj iskali podzemeljskih pritokov, ki hi se
v določeni višini izlivali v podzemeljske kanale ponora. Hidrografske
razmere v ponoru nam ne bi postale jasne, če ne bi slučajno v noči
9. avgusta od 19. do 21. ure udarila velika ploha 8 . Bili smo v odseku
G—H, ko smo bili obveščeni, da začenja voda v draslah naraščati,
tako da smo bili prisiljeni pustiti v jami vse dragoceno jamsko orodje
in se čim hitreje umaknili iz jame. Že eno uro po dežju j e s stropa
odseka F—G, kjer j e ob stiku obeh dislokacijskih smeri njegova
pretrto'st izredno velika, padal vodni slap. Prav tako j e padala voda
v slapu s stropa v odseku B—C. Izredno močni curki vode so prihajali
tudi iz sten vhodnega dela brezna, tako da j e v kratkem času nekaj
ur narasla tod voda za 2 metra. Pri nadaljnjem raziskovanju smo
ugotovili, da je ostal del G—H tudi tedaj kljub hitremu porastu vode
suh. Ta slučajna ploha j e končno pokazala, da prihaja voda iz številnih aluvialnih vrtač skozi 60 do 70 m debele apnenčeve sklade nad
točkama G in H že po eni uri. Ob umiku iz jame dne 10. septembra
zjutraj smo opazili, da predstavlja ogromni betonski valj le jez za
visoke poplavne vode. Ob srednji in nizki vodi pa uhaja vsa deževnica
skozi številne aluvialne ponore in razpoke v vodne kanale, ki se prelivajo pod cilindrom v jamo.
Tako more izpolnjevati ogromni betonski valj okoli ponora le
funkcijo odtočnega ventila ob izredno velikih poplavah, ki bi ogrožale Nikšič. Prvotno se j e računalo, da lahko požira Slivlje 150 m 3 /sek.
Naša raziskovanja pa so pokazala, da j e največja možna pretočna
množina 60 m 3 vode na sekundo. Pa še ta kapaciteta ima le relativno
vrednost z ozirom na dejstvo, da najnižji ponori ob južnem robu
Nikšičkega polja s svojim izdatnejšim in hitrejšim odtokom zapolnijo
podzemeljske kanale, tako da se znatno zmanjša njihova požiralna
kapaciteta.
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N i k š i č k o P o l j e stellt das grösste Karstpolje in der Volksrepublik Crna
Gora dar. Es liegt 602 bis 662 Meter hoch, am oberen Laufe das Karstflusscis
Zeta, geschlossen von allen Seiten mit Anhöhen bis 1200 Meter. Den nordöstlichen Rand des Poljes bilden undurchlässige Sedimente, im Südwesten
schliessen das P o l j e mächtige' Kreideechichten.
V e r w i c k e l t e hydrologische Verhältnisse im P o l j e waren schon seit
dreissigen Jahren dieses Jahrhunderts dankbares Forschungsgebiet. Damalige
F o r s c h u n g e n dienten dem Trocknen des Poljes durch Beförderung des A b flusses in Ponoren am Südrande. Seit 1950 arbeitete das H y d r o p r o j e k t » G o r n j a Zeta« einen Plan aus, der das Nikšičko P o l j e in ein ständiges Inundationsgebiet mit mehreren Akkumulationen verwandeln wird. Das ganze
A k k u m u l a t i o n s s y s t e m entwässert sich durch 6 Kilometer lange Stollen bis
zur K a r s t q u e l l e an der Glava Zete, die 500 Meter tiefer im einer Meereshöhe v o n 65 Meter liegt. D e r Akkumulationssee könnte Bei seinem höchsten
8 P o podatkih hidrometeorološke službe v Niikšiću j e padlo 9. avgusta
25,7 m m p a d a v i n .
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Wasserstand sogar die Stadt Nikšič gefährden. Dabei sollte Slivlje, der Hauiptponor am Südrande Poljes als Entwässerungsventi'l dienen. Um den Ponor
baute man einen im Durchmesser 50 Meter breiten und 12 Meter hohen
Betonzylinder, der zur Zeit des niedrigen und mittleren Wasserstandes das
Wasser zurückhalten sollte. Um genaue Angaben darüber zu bekommen,
erforschten jugoslawische Höhlenforscher zusammen mit den Mitgliedern
des französischen Speleoclubs aus Paris in der Zeit von 9. bis 13. August
den Abflussschacht Slivlje.
Ponor liegt etliche Meter vom Kreiderand Poljes in einer Anhöhe von
598,82 Meter, umgeben von circa 200 Aluvialponoren. Der 173 Meter lange und
150 Meter tiefe Ponor am Zusammenhange des Trias- und Kreideikalkschichten dankt seine Entstehung der tektonischen Prädisposition. Der Eingangsschacht ist längst einer Nordost-Südwest verlaufenden Dislolkattonssiinie
enstanden. In dieser Richtung ziehen sich auch Höhlenabschnitte von G
bis N. Die Höhlenabschnitte D — G und O—P weisen aber dinarische Richtung auf. Das Schluckloch ist in dickbänkigen Kreideschichten, die unter
35° abfallen, ausgearbeitet. Die grössten Evakuationsräume entstanden an den
Berührungspunkten der oben genannten Dislokationslinien bei den Punkten
C—D, bei G und am Ende beim Syphonsce. Überall ziieht sich an der Decke
gut isichtbare Diaklase, in welcher starke Turbulenz enorme Erosiioniskolke schuf.
Unsere Feststellungen im Ponor Slivlje wurden später durch nachträgliche, im Jahre 1957 ausgeführte Forschungen der Ponore am Südrande
des Nikšičko Polje bestätigt. In slowenischen Karst haben wir gewöhnlich
mit eingeebneten unterirdischen Flussbetten zu tun. Das ist aber nicht
der Fall in den unterirdischen Wasserkanälen des Nikšičko Polje. Grosse
Höhendifferenz (über 500 Meter) und enorme Wassermassen (maximale
Durchflussmenge bis 60 m 3 /Sek.) schufen im Ponor Slivlje zwischen den
dickbänkigen Kreidekalkschichten (Rudistenkalk) und vertikalen Diaklasen
unterirdische Kaskaden mit grossen Erosionskolken, wo die restlichen Naturbrücken auf eine relativ jüngere Entwicklungszeit zurückzuführen s.ind.
Nach bis jetzt noch nicht veröffentlichen Angaben färbte Ing. R. Petrovič den Ponor Slivlje am 29. November 1939. Bei einer Durchflussmenge
von 3 m 3 /Sek. warf er in den Ponor 4 kg Uranin. Erst am 2. Dezember zeigte
sich das gefärbte Wasser an der Karstquelle Peručica (500 Meter tiefer).
Für eine Luftlinie von 6 km brauchte das Wasser 4 Tage, also nur 2 cm/Sek.,
was kaum die Hälfte einer durchschnittlichen unterirdischen Karstgeschwindigkeit vorstellt. Wenn wir rechnen, dass der Abfluss im Ponor bis zum
Endsyphon verhältnismässig schnell vorgeht, so müssen wir das langsame
Fliessen durch unibekannte unterirdische Räume einerseits auf enge Durchfluissklüfte und anderseits auf grosse Wasserwannen zurückführen.
Unsere Forschung stellte fest, d a ss in den Ponor keine unterirdische
Zuflüsse einmünden. Starker Regenguss, der uns am 9. August in Höhlenabschnitte G—H traf (25,7 mm Niederschläge in 2 Stunden nach Angaben
des hydrometeorologischen Dienstes im Nikšić), erklärte uns noch mehr
die hydrologische Funktion des Ponors. Schon eine Stunde nach dem Guss
flössen am Zusammenhange beider Dislokationslinien im Höhlenabschnitte
F—G und B—C grosse Wassermassen von der Decke ab. Ausserordendlich
grosse Wassermassen flössen auch an den Wänden des Eingangsschachtes
und erhöhten in einer Stunde das Waisserniveau für 2 Meter. Dieser Guss
zeigte, dass das Wasser aus den zahlreichen Aluvial dol inen an der Erdcxberflossen am Berührungspunkte beider Dislokationslinien im Höhlenabschnitte
zum Ponor findet. Damit ist aber auch bewiesen worden, dass das mittlere und niedrige Wasser trotz dem Betonzylinder durch zahlreiche Aluvialponore ins Erdinnere versickert. So bleibt eigentlich den Ponor nur die
Rolle des Abflussventils zur Zeit der enorm grossen Überschwemmungen.
Der Engstellen w e g e n b e t r ä g t d i e Kapazität des Ponors Slivlje n u r e i n e n
d u r c h s c h n i t t l i c h e n W e r t v o n 60 m 3 /Sek. Bei d e r Verstopfung des P o n o r s

durch grosse Wassermassen vermindern sich aber noch mehr diese Durchflussmöglichkeiten.
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