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I v a n G a m s 

VELO POLJE IN PROBLEM POSPEŠENE KOROZIJE 

Problematika. S pelodnimi raziskavami so ugotovili, da je bila ob 
višku wiirmske ledene dobe v vzhodnem delu Ljubljanske kotline 
tajga. Dve analizi v postojnski okolici (Rakuljščica, Sajevče) pa sta 
našli sledove negoizdnate, stepske vegetacije (Še r e e l j , 1963, str. 
390—391, 403). Tedanjo gozdno mejo na Notranjskem smemo tedaj 
predvidevati med 300 iin 550 m n. v., seveda v prav tako izdatnih kra-
jevnih odstopanjih kot so danes v visokih gorah. 

Po Melikovih navedbah pomenijo ledene dobe na notranjskih kra-
ških poljih prekinitev »kraških procesov« (M e l i k , 1955). Vpogled 
v tedanje preoblikovalne procese nam nudi študij kraških polj in dru-
gih kotanj, ki so ob sedanji gozdni meji v Alpah. 

Ugotovitve, da so celokupne trdote voda na golem, visokogorskem 
k rasu Tili i i ski h Alp znatno iiTfžjr-.kot ira"7Tiraščeiicm odnosno pokritem 
kjßj-M— (G a im s , 1952), so pri iskanju vzrokov za io'kalno pospešeno 
korozijo nakazale možnost take korozije na krajih pritekanja vode 
z golega na porasli visokogorski kras. 

Iz teh vidikov so morfološko izanimivi rezultati hidrokemičnih 
merjenj, ki sem jih opravil v sodelovanju s Sekcijo za arheologijo 
SAZU in ob finančni podpori Sklada Borisa Kidriča konec julija in 
prvi dan avgusta 1962 na Velem polju, ki leži v n. v. 1700 m db gozdni 
meji, ima znatne vodne vire in 'leži s široko okolico vred v spodnje-
triasnih triglavskih apnencih odnosno dolomitiziranih apnencih, zaradi 
česar petrografska struktura ne modificira učinkov vegetacije. 

Geomorfološke in hidrološke razmere. Kotanja med Mišeljskiim 
vrhom (2340 m — višine so povzete po- top. karti JLA 1:25.000) iin Ver-
nerjem (2217 m) — Velo polje, je del večje reliefne depresije, podobne 
razpadli suhi dolini, ki se z dnom med 1650 in 1750 m n. v. vriva med 
dve gorski slemeni. To je na vzhodni strani sleme Ve m er—Tose (2223 
metrov), ki ju ločijo Bohinjska vratca (1960 m), na zahodu ipa bol j 
razčlenjeno sleme Mišeljiski vrh — Skedenj — Stog. Razmeroma nižji 
svet se proti SZ nadaljuje še med Mišeljski vrh in masiv Šmarjetna 
glava — Triglav v Veljski dolini, ki se končuje pod Hribaricami. Suha 
dolina kot celota ima približno tak značaj obvisele doline, kot ga ima 
na obodu Bohinjske kotline še Dolina Triglavskih jezer in do neke 
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mere Spodnja Komna, le da j o je dolina Mostnice — Voje znatno bolj 
skrajšala. Med koncem Voj in našo suho dolino se dviguje skoraj 800 m 
visoka dolinska stopnja, ki ima manjlšo vmesno stopnjo pri planini 
Vrtači. Dolinska stopnja je največja ovira za promet na Velem polju, 
ki j e pod Triglavom edina večja ravnica v višinah nad 1200. 

Najbolj znana kotanja v omenjeni suhi dolini je Velo polje, vendar 
je manjših kotanj več. Med seboj so povezane z komaj kakih 10 m 
visokimi prevali in so nanizane v obliki obrnjene črke S. Od zgoraj 
navzdol si sledijo Veljska dolina, Velo polje, Malo polje, Močila in še 
nekaj neznatnih kotanj v podnožju Stoga. Po najbolj znanem Velem 
polju, ki je že dobilo širši krajevni pomen, bi lahko suho dolino ime-
novali Velepoljsko dolino. 

Druga morfološka enota v dnu Velopoljske doline je malo višji, 
grbinasti, z mecesni in borovjem porasli in zakraseli svet, ki je naj-
obsežnejši južno od Malega polja. Tu je na topografski karti vpisano 
ime Razor je, kar ustreza razoranemu svetu. Vendar poznajo bohinjski 
pastirji, ki pasejo v Velopoljski dolimi, več imen.1 Ostanki tega sveta 
so ohranjeni tudi med Malim in Velim poljem (Repačje) im pod Ver-
nerjem (Na Pečeh). Po stari geomorfološki klasifikaciji bi ta grbinasti 
svet označili za ostanke nekdanjega dolinskega dna, ki je pri naših 
nižinskih kraških poljih najlepše ohranjen v Ribniški dolini (Vrtače). 

Veljska dolina nima stalnih potokov, pa je v dnu vendarle močno 
zasuta z drobirjem, ki ga prenesejo s strmali snežni plazovi in hudo-
urniki. Dno zaraščajo zaplate inecesnovega gozda, ki s svojo razpro-
stranjenostjo, tako je ugotovilo dveletno opazovanje, nakazujejo, do 
kod segajo snežni plazovi ob katastrofalnih zimah. V spodnjem delu 
doline je v nasutino poglobljena hudourniška struga, ki je do Velega 
polja dvakrat zagrajena. Prvi prodni bazen je že zdavnaj zasut, drugo 
pregrado pred samim Velim poljem pa so morali 1. 1961 zvišati, da bi 
zavarovali pašnik na Veleni polju — Poljano pred zaprodnenjem. 

Ravno dno (ca. 225 a) Velega polja je, vsaj v vrhnjih slojih, na-
plavina hudournika iz Veljske doline. To dokazuje tudi pojemajoče" 
zniževanje površja proti jugu, kar se sklada z pojemali jem debeline 
zrin naplavine. Grušč prehaja proti jugu v vedno bol j drobnozrnati 
pesek in v ilovice, ki popolnoma prevladajo na južnem, ravnem kraju. 
Tu sta dva ugreza, ki sta dokaz za vodopropustno osnovo. Z ročnim 
svedrom pri globini 3,5 m z A. Šercljem še nisva dosegla skalne osnove. 

Po dolgotrajnih hudih nalivih, posebno spomladi ob kopnenju sne-
ga in ko SO' tla še izmrzla, voda preplavi vso Poljano. Največ j e prispe iz 
Veljske doline. Vendar so tu še drugi vodni viri. Pod Mišeljskim vrhom, 
pod Stopmi, je en sam potoček (št. 1 na skici), ki ga je videti le v dol-
žini 1—2 m v skalni razpoki, usmerjeni proti Poljani. Večji je severni 
skalni izvir v Pečeh (št. 2), na spodnjem kraju melišča izpod Vernerja. 
Ni izoblikoval izvirnega kotla in njegova struga ni poglobljena v pe-
čevje ter ne kaže tudi sicer nobene korozijske aktivnosti. 

1 O imenih v Velopolljisild .dolini glej člandk I. Gams, Velo polje, ta.ko 
iktot j e in kot naj Ibi bilo. Planinski vestniik 1962, št. 5. 
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SI. 2. Velo polje pozimi. Foto I. Garnis. 

Izvir v Pečeh nad staro sirarnico (št. 3) priteka na dan izpod me-
lišča v približno enaki višini kot prejšnji. V obeh primerih prihaja 
voda na dan na meji med nižjimi bolj kompaktnimi in višjimi bol j 
skladovitimi apnenci, ki gradijo Verner. Ker priteka izpod melišča v 
prisojali, j e bila ob merjenju temperatura vode .znatno višja. Voda, 
ki j o zdaj zajema vodovod za novo sirarnico, je izdelala jarek, ki po-
meni vrzel v Pečeh. Na koncu potoka je na robu Poljane prodni vršaj, 
ki pa je tudi delo snežnih plazov. 

Tudi izvir v Mišeljski dolini (št. 6), ki teče v korito za napajanje 
živine, so izrabili. 

Izvir pod Bohinjskimi vratci (št. 4) dobiva večino vode izpod Ver-
ner ja. V južnem os t.en j u gore so vidni skladoviti apnenci. Sinklinalno 
zgradbo je porušila tektonska prelomnica, ki vpada proti jugu. Nad 
njo se začenja apneniška skladovnica Tosca. Ob tej prelomnici j e poleg 
imenovanega studenca še manjši studenec o(b stezi južno od Vodnikove 
koče (v kraju »Pri studencu), katerega voda pa takoj spet ponikne 
(št. 5 a). 

Studenec pod Bohinjskimi vratci ni mogel izdelati v pobočju večje, 
enakomerno globoko in široke doline, ker j o stalno zasipavajo snežni 
plazovi in hudourniki z Vernerja. Zato voda, ki preostane od zajetja 
za Vodnikovo kočo, kmalu ponikne v grušč ter v njem teče proti 
Malemu polju, na kraju katerega je drugotni izvir (št. 4a). Semkaj 
priteka tudi talna voda od Vodnikove koče. 

Edino Malo polje ima stalne pritoke. Leži v nasprotju z Velim 
poljem v prečni dinarski smeri in ima dva različna dela. Zgornji, pod 
To scem, ima značaj širše doline. Poglavitni izvir (št. 5) j e na SV kraju 
pod Toscem, manjši in obdobni pa so še pod staro lovsko kočo. Te vode 
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in imenovani izvir pod Kozjim grabnom ,se stekajo v skupno strugo, 
ki razkriva grušč, medtem ko površje pokriva ruša. Nasuto dno ee 
dviguje predvsem proti Kozjemu grabnu in je očitno, da je večina 
vrhnjega grušča napla vijena od tod. 

Pod staro lovsko kočo zoži Malo polje skalno sleme, ki sega kot 
skalni prag še čez potok. Južneje se ravnica Malega polja najbolj 
razširi. Njen strmec je vedno manjši in v strugi j e vedno manj grušča 
pa več peska, ilovice in končno se struga razveji na šotnih močvirnatih 
tleh. Voda pa ob srednjem in nizkem stanju,ne doseže dveh neprehod-
nih ponorov ob južnem, skalnem robu, ker se že od skalnega praga 
dalje počasi izgublja v tla. Visoka voda poplavi 'tudi Malo polje. 

A. Šercelj je napravil na Malem polju dve vrtini, ki sta pri globini 
3,6 m zadeli na grušč. Ročni sveder je predrl 3 m debelo jezersko kredo. 
Rezultati pelodne analize bodo objavljeni v Razpravah Razreda za pri-
rodoslovne in medicinske vede SAZU, išt. VIII. Pelod bora iz spodnjih 
krednih plasti, ki se mu više pridruiži predvsem smreka, priča o oje-
zeritvi Malega polja po umiku zadnjega ledenika, domnevno v pre-
borealni dobi. Vrhnja plast šote je odstranjena in je ostala le ponekod 
v obliki kopic ali skladovnic. Bohinjski pastirji na Velem polju ne 
vedo več, kdaj so jo rezali in v kaikšne namene. Izkoriščanje šote in 
imena (Velo = Veliko in Malo) Polje, Poljana ter V ogradili, ki danes 
na Dolenjskem pomenijo tudi vrt, v Prekmurju pa sadovnjak, bi ka-
zala na nekdaj intenzivnejše izkoriščanje zemlje. 

Obstoj jezera na Malem polju je zanimiv v luči Melikovih ugoto-
vitev, «da j e bila v ledeni dobi na nižinskih kraških poljih jezerska faza 
( M e l i k , 1955). Njegova trditev o zajezevanju odtoka se sklada s se-
danjim znanjem o razmerah na Malem polju, kjer j e nastopila ojeze-
ritev verjetno v dobi intenzivnih periglacialnih procesov. Pripomniti 
pa je, da začetek ojezeritve tu ni točneje izpričan, ker ni znano raz-
merje med talnim gruščem ter kredo. Nekaj grušča je skoraj gotovo 
pustil v dnu Malega polja ledenik. Na pobočju proti Kržetojci so nad 
poljem opazni nizki ledeniški nasipi. Verjetno je bilo Malo polje pod 
ledom še tedaj, ko se je umaknil glavni ledenik že v Veljsko dolino. 
Zakaj s Tosca nakopičijo še zdaj snežni plazovi obilo snega, posebno 
pod dvema žleboma, ki sta v ostenju nastala ob dveh vertikalnih pre-
lomih (medtem ko izdajajo sosednje le nesklenjeni skladi). Južno od 
Vodnikove koče so nekaj metrov visoki plazovni nasipi grušča, ki ni 
porasel. Le nekaj deset metrov niže pa jih spremljajo podobni nasipi, 
ki so že porasli z rušo. So sledi »stanja 1850« ali katerega od starejših 
umikalnih stadijev ledišč in snežišč v Alpah, ki so pustili vidne nasipe 
tudi drugod v Julijskih Alpah (glej Š iif r e r , 1963). Še večje nasipe je 
pustil lokalni ledenik v Mišeljski dolini pri stajah Mišeljske planine. 

Skoraj gotovo SO' periglacialni procesi po urniku ledenika s Tosca 
preložili s prisojnega pobočja v dno Malega polja grušč, ki je še bolj 
zavrl vodni odtok v itak slabo propustno neskladovito kamenino'. Slaba 
propustnost apnenca in droban grušč sta se pokazala tudi pri prouče-
vanju Triglavskih jezer kot pomembna činitelja za ojezeritev kraških 
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SI. 5. Malo polje, fotografiramo izpred Vodnikove koče. V levem spodnjem 
kraju ostanki zakraselega .pcwrëja, ikii se šliri do komarče nad Vojamti. Foto 

I. Garnis. 

kotanj ( G a m s , 1962). Dejstvo, da izza omenjenega skalnega praga 
pùnikuje voda v vsej dolžini tokave, nas navaja k mišljenju, da segajo 
vložki grušča tudi med kredne plasti in da so istodobni. 

Jezero na Malem polju ni molgo biti globoko, ker ga loči le kakih 
10 m visok preval od sosednje kotanje pod Mišeljsko planino. V njej 
stoji večino leta voda. Domačini pravijo temu kraju Močila. Naokoli 
stoječe plitve vode je kakih 1 m visoka terasa, zgrajena iz svetle krede 
in kamnov, kar dokazuje nekdaj nekoliko globje jezerce. 

Tudi v najgloblji kotanji pod Stogom, kjer poteka zimska pot na 
Velo polje, nastopi ob večji povodnji stoječa voda. 

Ker so temperature kraških skalnih studencev približno enake 
srednji letni temperaturi ozračja, so zanimive meritve temperature 
vode, ki dajejo vpogled v klimatološke razmere na Velem polju. Iz 
kasnejše tabele I, kjer so vneseni hidrokemični podatki, izdvojimo na-
slednje podatke: 

Skalni iizvir 
'Nadmorska 

višina 
v metrih 

Temiper. 
vode 
v °C 
t. avg. 
1962 

Studenec pod Boh. vrati 1860 2,4 
Severni izvir v Pečeh 1730 2,7 
Glavni izvir na Malem polju 1660 3,1 
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Sodeč po teh meritvah znaša srednja letna temperatura zraka na 
Velem polju (ca. 1700 m) okoli 3° C. Ker znaša na Kredarici (2515 m) 
— 1,6°, (F u r 1 a n , 1958), j e računati z temperaturnim gradientom 
0.5°/100 m. Takšen je tudi med Kredarico in Kranjsko goro. 

Gozdna meja v Velopoljski dolini ni sklenjena. Zaplate mecesno-
vega gozda segajo krajevno različno visoko. Po razmerah pod Mišelj-
škim vrhom in v Veljski dolini j e soditi, da je klimatska gozdna meja 
nekje med 1740 in 1800 m. Po gornjih podatkih je tamkaj računati 
z letno temperaturo okoli 2,6—2,9°C, to je prav toliko, kot je znašala 
v letih 1954—1958 v višinah gozdne meje na Pohorjn, Krvavcu in na 
Komni ( G a m s , 1960, 65).2 

Tabela I Table I 

ti ft S S 
.3 € Ime izvira 

Nanne of source S v 
a ï 

Temperatura 
Temperature 

vode zraka 
of water air 

Trdota - Hardness 
° N 

•ceđolk.kanb. Q 
Totali oarb. & 

O 
tao 

I s 

^ ј И 

2 Severni izvir v Pečeh 1730 
3 Južni izvir v Peče'h- 1730 
4 Studenec pod Boh. vratci 1860 
5 Glavni studenec na 

Malem polju 1660 
6 Izvir v Mišeljski dolini 1695 

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

3,1 13,0 5,7 5,3 3,9 1,9 2,5 
4,7 — 5,2 5,1 — — — 

Najnižje temperature in trdote (4,8 in 5,4 °N) imata v tabeli živo-
skal,na studenca pod Bohinjskimi vratci in severni izvir v Pečeh. V pri-
merjavi z vodami, izmerjenimi v zgodnji dolini Triglavskih jezer 
( G a m s , 1962) pa so te trdote precejšnje. Za primerjavo sem 1. avgu-
sta 1962 analiziral še pronicajočo vodo skozi strop Ivačičeve jame, ki 
leži v istih, triglavskih skladih v n. v. okoli 2400 m kakih 80 m niže 
Doma na Kredarici. Njena celokupna in karobnatna trdota je znašala 
3,8 °N. Tamkaj so skladi prav tako pretrti kot v Vernerju iin nekoliko 
višje trdote studencev pod njim si j e mogoče razložiti z nekoliko večjo 
poraslostjo s travjem. 

Vodozbirna področja ostalih, nižjih studencev ponekod že zarašča 
redek gozd ali pokriva površje ruša, studenec nad staro sirarnico pa 
priteka izpod melišča. Najbrže zato znaša njihova trdota med 5,2 in 
6 °N. Za primerjavo sem izmeril trdote pronicajoče vode v spodmolu 
v Pečeh nad stajami planine Velo polje. Površje Na Pečeh pokriva 
nesklenjena ruša in ga zarašča redek mecesnov gozd. Celokupna trdota 
vode je bila 7,1°, kar je nekoliko več, kot imajo potoki v visokogorskih 
dolinah .Triglavskega pogorja. 

•Ing. Š l a j m e r (1961) navaja za 13./14. okt. 1961 naslednje tempera-
ture vode: Ivir 'pod Bohinjskim i vratci 3,0 .severni "izvir v Pečeh 4,3 im južni 
izvir v Pečeh 4,8° C. Razlike prihajajo morda od različnega letnega časa. 
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Ce imajo vode, ki pritekajo z golega visokogorskega krasa 3—5 °N 
celokupne trdote, vode na delno pogozdenem in z rušo pokritem krasu 
pa okoli 5—7 °N, potem bi mogle prve vode intenzivno korodirati tla, 
kjer se pretakajo po humusni naplavini. To postavko je bilo mogoče 
potrditi z merjenjem vode iz studenca pod Bohinjskimi vratci, ki se 
razliva po meliščih in z rušo ter redkimi macesni poraslem pobočju nad 
Malim poljem. Odkar je počena vodovodna cev, teče del vode tudi od 
Vodnikove koče pod rušo in se v izvirku na koncu Kozjega grabna 
združi z ostalo. Meritev pretoka (1. avg. 1962 0,41/sek.) j e našla skoraj 
iste vodne količine kot na zgornjem skalnem izviru. Med obema izvir-
koma so bile naslednje razlike: , 

Tabela II Table II 
Trdote — Hardness °N 

Temperatura 
Temperature celok. karibon. nekamon. 

total carbon. unoarhoin. 

Izvir pod Boh. vratci 2,4 4,8 4,3 0,4 
Izvir pod Kozjim grabnom 5,6 6,8 6,4 0,4 

Glede na čas meritve in na prisojno lego pobočja, po katerem teče 
voda negloboko v ruši in grušču, je narast temperature razumljiv. 
Povečano celokupno in karbonatno trdoto pa moramo pripisati pedo-
biološkim faktorjem, predvsem humoznim kislinam. Če pri tem so-
deluje tudi povečana temperatura, bi moglo ugotoviti merjenje trdot 
pozimi. Po ing. Š 1 a j m e r j u (1961) j e znašala 13. okt. 1961 cel. trdota 
zgornjega izvira 5,4° N. V jeseni so trdote voda navadno večje ( G a m s , 
1962), kot poleti. 

Podoben narast celokupne trdote vode pri pretoku po humoiznih 
tleh je bilo mogoče izmeriti na Malem polju. Tjakaj priteka največ 
vode iz glavnega skalnega studenca. Po sotočju z ostalimi potoki in 
pred končno ponikvijo zajeta voda j e pokazala naslednje razlike3. 

Tabela III Table III 
Trdote — Hardness °N 

Temperatura 
Temperature celok. karibon. г Q M 0 

total carbon. 

Sotočje 6,6 5,9 6,1 4,1 1,8 
Pred ponikvijo — 7,0 6,7 4,8 2,2 

Ker j e bila med merjenjem zračna temperatura 12—14 ®C, se je 
počasi tekoča in pred ponikvijo zastajajoča voda precej segrela. Potok 
je imel pretok 5/1 sek. 

3 Analiziral sem 31. jul. in 1. avg. 1962 na Velem polju s prenosnim 
hidrokemičnim laboratorijem, last Inštituta za geografijo SAZU, s pomočjo 
solne kisline in kompleksona. 
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Tukaj pa moramo razen s pedobiološkimi vplivi računati tudi s po-
večano korozijo paradi mešanja različnih voda ( B o g i i , 1963). 

Diskusija. Zgoraj navedene hidrokemične meritve, ki dokazujejo 
krajevno pospešeno korozijo vode, ki priteka z golega ,na porasli kras, 
morejo dokazovati recentno korozijsko poglabljanje skalnega dna Ma-
lega polja samo tedaj, če agresivna voda pronica skozi naplavino in 
ohranja agresivnost še pri stiku s skalno osnovo. Zakaj v nasprotnem 
primeru zajame korozija samo naplavino, ki jo preoblikovalni procesi 
površja vedno na novo prinašajo s pobočij v kotanjo. Y končni konsek-
venci bi prizadela pospešena korozija okolna pobočja, medtem ko bi 
ostalo skalno dne kotanje pod vodonepropustno naplavino zaščiteno 
ter bi «e mogla kotanja širiti samo z robno korozijo. 

Meri toy pgiprirnr кттгр-тјјр рпг!_пар1аупјт dnom ni bilo m o ^ č e 
nprpviti IIP V \'plnpn| i cl- i in f ft migrici. Vendar ni rn zloga za 
zanikanje pospešene korozije pod naplavino, v kateri razpadajo hu-
mozne snovi,. Kot pri študiju slepih dolin ( G a m s 1962) se tako tudi 
tu kaže verjetnost, da je vodopropustna naplavina eden od pogojev za 
krajevno pospešeno korozijo in ne za prekinitev »kraškega procesa«, 
če pod njim razumemo korozijo. 
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VELO POLJE AND PROBLEM OF ACCELERATED CORROSION 

I v a n Garnis 

The small Karst polie »Velo 'polje« lis situated' in ia dry valley (called by 
aiuither »Velo polje valley«). Its unii e veil karstie ibottom is at an altitulde of 
1650—1750 m 'bellow the highest mountain of the Julian Alps and Yugoslavia — 
Triglav (2863 m). Close to Velo polje (which means »Big polie«) lies another 
small karet depression, Malo polije (i. e. »Small polie«). Itis alluvial bottom 
oonisistis not only of rubble and sand but also of clay (chalk). By pollen analy-
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sis (Iby Š o r e e 1 j , m print) the existence of a postwiirimian lake wais establi-
shed. According to M e l i k (1955), the karst prooces in the karst polies of 
lower Slovenian karst area was interruped Iby the pleistocene aecumation of 
gravel, sand and clay. The pollen analysis in the area of Inner Corniola 
(Notranjsko) has established that the forest line 'during the last glaciation 
period was at an altitude of 300—550 m (Se r e e 1 j , 1953). The Velo polje was 
ehoisen for Comparative research of the corrosion procces because of its 
situation at the present forest line and in order to get insight irato the causes 
of the accellerated corrosion, to which is due the evolution of karst depres-
sions ( G a m s , 1963). 

The drainage area of one of the sources in Velo polie valley, the one 
below Bohinjska vratca (1860.m. Nr. 4 on the map) consists of harrein stany 
peaks of Vomer (2217 m) and Tose (2223 m). In compariision to the total 
hardness of water occuring in the neighbouring Valley of Triglav Lakes 
( G a m s , 1962) and in the Cave of Kredarica (2240m, which amounted to 
3,9 °N), the carbonated content of the source is high, 4.8 °N (see table 1). 
During the underground flow toward the 200 m lower Malo polje through the 
rubble and iblaok soil covered by gras and sparce larch trees the total 
hardness increased from 4,8 to 6,8° German Degrees (4N). In another spot the 
inoreasse of the wateir hardness could ibe established in the brook meandering 
from the northwestern rulbbtly to the southern marshy corner of Malo polje. 
On rybblyand grassy bottom the total hardness increased from 5,9° tio 7,0° N. 

By means of these measurements executed between 28'h Jully and 1th 

August 1962, the accelerated corrosions was proved. It takes place where tihe 
water, comming from barren karst reaches the covered karst area. Since the 
water on Velo polje and also on Ma'lo polje sinks throught the alluvium, the 
praccès of oorrsosion continues below it and must be regarded, here and 
elswhere, as the factor causing the deepening ot the karst basinis. The plei-
stocene accumulation of permeable coarse material on the bottom of the 
Dinari« karst polies where in the glacial periods the forest lines persisted — 
must ibe regarded as an accelerator of corrosion rather than a check to the 
deepening of the basinis. 
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