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MANJŠI PRISPEVKI 

D u š a n N o v a k 

O BARVANJU POTOKA V KRIŽNI JAMI 

Križna jama leži na prehodu južnega dela Bloške planote na 
Cerkniško polje, na severovzhodnem pobočju Križne gore (858 m). 

Omenjeno območje j e zgrajeno iz sedimentov jurske starosti, iz 
sivih in svetlih eolitnih apnencev ter zrnatih do bituminoznih dolo-
mitov, ki se ob znani idrijski in predjamski prelomnici pri Danah sti-
kajo s triadnim dolomitom. Obširnejša cona dolomita poteka še prek 
Podloža proti vzhodu in jugovzhodu. Omenjeni dolomit predstavlja 
domala nepropustno pregrajo za vse podzemeljske vode, ki pritekajo 
z Bloške planote. 

Prvi je Križno jamo opisal 1. 1838 gozdar Ivan Cerar, ki je v družbi 
s kaplanom Ivanom Ciglarjem in delavcem Kebetom prodiral po pod-
zemeljskih jezercih kakega pol kilometra v jamo. Jamo opisujeta tudi 
Škofic in 1. 1854 R. Schmidl (Die Grotten und Höhlen von Adelsberg. 
Lueg, Planina und Laas). Podrobneje je začetni del jame topografsko 
in geološko proučil Ferdinand von Hochstetter 1. 1882. Jamo je poznal 
le do prvega jezera. Nadaljnji vodni rov je bil odkrit 1. 1926 in pre-
iskan 2 km od vhoda. Sistematično raziskovanje je pričelo 1. 1954 
Društvo za raziskovanje jam, ko je prodrlo do kraja vodnega rova in 
odkrilo 1700 m dolg Blatni rov. O poteku teh raziskav je poročal tudi 
Proteus (I, str. 97 in 188). Podrobnejši opis Križne jame nahajamo 
tudi v knjigi »Postojnska jama in druge zanimivosti krasa« in v naj-
novejšem turističnem prospektu o Križni jami.1 V Križni jami tečeta 
dva vodotoka. Voda teče sprva po glavni vodni etaži, v odseku za 
vhodom pa j o nahajamo v nižjem nivoju. 

Voda priteka v Križno jamo po 1700 m dolgem rovu Blata. Po ob-
časnih meritvah članov DZRJS priteka po rovu okoli 211/sek vode, 
k temu pa prispeva okoli 9 1/sek vode še Stransko jezero.2 Končni del 
rova sega že pod območje Bloške police. Voda priteka tudi po Pisa-
nem rovu. Številni podori so podzemeljske rove zatrpali in voda si je 

1 I. Michler-A. Šerko. Postojnska jama in druge zanimivosti krasa, 
Ljubljana, 1952. 

г Arhiv Društva za raziskovanje jam Slovenije. 
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Lega in hidrografska povezava Križne jame z vodami na Bloški planoti in 
na Cerkniškem polju 

1 — požiralniki, 2 — vodnjaki, 3 — jame, 4 — izviri, 5 — ugotovljene in 
domnevne podzemeljske vodne zveze, 6 — podzemeljski rovi Križne jame 

morala poiskati vzporedne poti. Vodni rov za tem preide v širši, s po-
dornim skalovjem in ilovico zasuti rov. Nad Otokom priteka po raz-
poki od severa nov pritok v količini do 51/sek vode. Vzdolž glavnega 
rova se voda nad podori pretaka iz jezera v jezero. Nastalo je okoli 
25 jezerc; njihovo stanje pa je odvisno tudi od trenutnega vodostaja. 

Prvo jezero je razsežno in plitvo, pritok vanj j e komaj zaznaven, 
ob večjih sušah se odpre celo zvezni rov, ki vodi okrog podornega 
dela pri 2. podornem rovu do drugega jezera. Voda odteka iz prvega ' 
jezera v ozek proti severu vodeč kanal — Ponor — v nadm. višini 
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609,5 m. Izprane stene in sledovi erozije kažejo na silno moč delo-
vanja vode. 

Y Veliki dvorani se odcepi proti severu Dežmanov rov (602 m). 
V njem se ponovno pojavi voda, ki priteka iz prvega jezera. Ob veliki 
vodi dere iz prvega jezera prava velika reka. Podrobne meritve pri-
tokov vode in meritve vodne količine, ki teče po znanih podzemeljskih 
rovih v Križni jami, so pokazale, da se del vode izgublja tudi že 
v zadnjem delu jame in odteka v nižje nivoje. Voda se izgublja v tri-
najstem, sedmem, drugem in na kraju v prvem jezeru. Del vode se 
izgublja že celo v Blatnem rovu. Izgubljanje vode je posledica spre-
memb vzdolž struge, podorov in napredujočega zakrasevanja. Voda 
je bila prisiljena, da si išče novih poti in je oblikovala sedanje pod-
zemeljske rove. Vodo v nižji etaži nahajamo sedaj sprva v Šulcevr 
razpoki, ki vodi v sistem rovov, po katerih teče voda proti jugu. Za-
hodno od vhoda nahajamo v jami dvoje brezen, imenovanih Kittlova 
brezna. V prvem nahajamo vodo celo v višini 603 m. Jezero je v rovu, 
oblikovanem ob prelomnici, ki poteka od SZ proti JV. V drugem 
breznu miruje voda v višini okoli 601 m. Podatki pričajo, da razmere 
o vodnem odtoku in o režimu vode v spodnji etaži še niso povsem 
jasne iin da nam manjkajo opazovatnja ob različnih vodostajah. Bar-
vanje nam jfe pokazalo, da je poznavanje teh razmer za razlago pod-
zemeljskega vodnega odtoka v območju Križne jame izrednega po-
mena. 

V območju Križne jame in Bloške planote so še iz časov pred 
drugo svetovno vojno znana barvanja ponikalnic. V letu 1939 je bila 
barvana Bločica pod V. Blokami (724m). Barva se j e pojavila po 83 
urah v Žirovnici in Steberščici, kasneje pa še v izviru Lisjak (A. Serko, 
1946)3. Ker ni bila opazovana voda v Križni jami, ni osnove za trditev, 
da teče del vode preko Križne jame v Šteberščico. Studenec na Rav-
nah (752 m) je bil obarvan 1. 1946. Barva naj bi se po 10 dneh pojavila 
v Velikem Obrhu v Loški dolini. O barvanju prav tako ni posebne 
dokumentacije (I. Gams, 1965)4. Obstajajo še ustni podatki o barvanju 
vode v Križni jami 1. 1941. Obarvana voda naj bi se pojavila v izvirih 
v Podložu in od tam v Goričkem obrhu (A. Šerko, 1946). O barvanju 
ni nobenega zapiska in podatkov ne moremo šteti za verodostojne, 
predvsem ker izviri v Podložu ne morejo imeti tolikšnega zaledja. 
Izviri so odtok z dolomita in z manjšimi vodnimi količinami. 

Med zadnje raziskave štejemo študij Bločiškega polja v letih 
1955-56. Tedaj so raziskovalci sikušali razjasniti hidragrafiske pove-
zave s pomočjo analize favne na izvirih v obrobju Cerkniškega polja. 
Osrednji objekt tega območja je Mrzla jama na Bločiškem polju. 

M r z l a j a m a n a B l o č i š k e m p o l j u leži na skrajnem jugo-
vzhodnem delu polja v nadmorski višini 602 m. V dveh podornih vrtačah do-
sežemo nizko dvoranico, pokrito s peskom in podornim gradivom. Z vzhodne 

® A. Šerko, Barvanje ponikalnic v Sloveniji, Geogr. vestnik, 1946. 
4 I. Gams, Aperçu sur l'hydrologie du Karst Slovène et sur ses commu-

nications souterraines. Naše jame, VlI/1-2, Ljubljana, 1965. 
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strani priteka v višini 593 m potok, ki se že po nekaj metrih izgubi med 
kamenjem. Nad to dvorano je proti JZ pomaknjen 1 m visok in 2 m širok rov, 
ki pada strmo proti JJV. Rov ima značilen okrogel prerez. To, kar so danes 
vrtače, j e le ostanek nekdanje jame, nad katero se je zrušil strop. Od prvotne 
jamske stene in stropa je ostal le ozek naravni most. 

Voda v jami po deževju naraste in se včasih prelije iz jame. Nivo vode 
hitro narašča in kmalu upade. Potok v jami je imel v decembru 1955 okoli 
51/sek., oktobra 1965 pa 10—151/sek. Temperatura vode je bila 11,1° C. 
V Mrzli jami so našli isto favno kot v Križni jami. V jami so našli tudi iste 
vrste vodnih polžev in rakov kot v izvirih v obrobju Cerkniškega polja. Po 
pripovedovanju domačinov (o akciji ni nobenega zapiska) je J. G a n t a r 
1. 1959 obarval vodo v Mrzli jami s 3/4 kg fluoresceina. Barva se je po okoli 
22 urah (!) pojavila v šteberščici. Po dosedanjih podatkih sklepamo, da voda 
v Mrzli jami nima zveze s Križno jamo, pač pa je le vmesni člen med vodami 
Bloške planote in šteberščico. 

Da bi vsaj deloma razjasnili hidrografsko funkcijo Križne jame 
smo v okviru hidrogeoloških raziskav na Notranjskem 1. 19655 skle-
nili b a r v a t i p o t o k v P o n o r j u p r v e g a j e z e r a . Y času 
akcije je tu ponikovala večina vode v jami. Y Ponor je odtekalo okoli 
140 1/sek, v Dežmanovem rovu, kjer smo vzpostavili prvo opazovališče, 
pa je teklo le okoli 75 1/sek, znak, da se del vode na kratki razdalji 
120 m izgubi. 

Opazovali smo še vode v Kittlovih breznih, v Mrzli'jami na Blo-
čicah in pri Ložu, v Poddolenjem izviru in v izviru pri Pelanovih pri 
Ložu, v izvirih v Podložu, v seh izvirih Zirovniščice, v Šteberščici, 
v Goričicah in v Jezerskem Obrhu. 

Vodostaj izvirov se je zniževal na vseh opazovališčih. V orienta-
cijo naj omenimo le nekaj podatkov z vodomerskih postaj: 

Barva se je pojavila v močni koncentraciji v poldrugi uri po bar-
vanju v Dežmanovem rovu. V prvem Kittlovem breznu se je po okoli 
35 urah pojavila barva v severnem jezeru, medtem ko v južnem jezeru 
v prvem Kittlovem breznu barve ni bilo opaziti. 

Na površju se je pojavila barva v šteberščici v nadmorski višini 
560 m. Prvi obarvani vzorec je bil zajet 11. 10. ob 22. uri. Obarvana 
voda je tekla skozi izvir v koncentraciji, ki je bila vidna s prostim 
očesom, vse dokler nismo opazovanja po 10 dneh prekinili. Maksi-
malno obarvanje je bilo videti drugi in tretji dan. Tudi zadnji vzorec 
25. 10. ob 12.30 je bil še jasno obarvan. Maksimum je bilo opaziti pri 
koncentraciji 7. 10. ~7. Krivulja je bila za tem zelo razvlečena. Y Dež-

5 Poročilo barvanja v Križni jami 1965. Naše jame VIII/1966, 1-2, str. 89. 

Gorički Obrh 8. X. 18 dm 
12. X. 15 dm 
7. X. 72 dm 

19. X. 70 dm 
7. X. 40 dm 

12. X. 33 dm 
19. X. 30 dm 

Žirovnica 

Lipsenjščica 
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manovem rovu prikazuje krivulja obarvanje z maksimalno 3. 10. ~4 

in s hitrim porastom ter s počasnejšim upadanjem. Vzorci vode Šte-
berščice in Dežmanovega rova so bili s fluoroskopom pregledani in 
izdelana krivulja koncentracij barve. Pri kvantitativnem analiziranju 
obarvanih vzorcev izvira Steberščica smo naleteli na nenavaden slučaj, 
ki si ga spočetka nismo znali tolmačiti. Normalen potek krivulje so 
motili posamezni vzorci, katerih koncentracija je bila znatno nižja od 
sosednih dveh vzorcev. Šele po večkratnem preverjanju smo uvideli, 
da so ti vzorci zajeti v opoldanskem času in je barva pod vplivom 
svetlobe razpadla, ko je tekla od izvira do zajemališča dalj časa po 
površju ter bila tako izpostavljena opoldanski sončni svetlobi. 

Razdalja v zračni črti do šteberščice je 1700 m, hitrost podze-
meljskega pretoka bi bila torej 0,36 cm/sek. 

Dobre pol leta kasneje je bila obarvana voda tudi v požiralniku 
v drugem jezeru. Barvo so opazili v prvem jezeru in po dobrem tednu 
dni tudi v Šteberškem Obrhu, ni pa nam znano ali se je pojavila tudi 
v Kittlovih breznih. Pri barvanju žal niso bile merjene niti količine 
pretoka niti vodostaji. Pri analizi vzorcev tudi ni bila izdelana kri-
vulja koncentracij, tako da smo ostali brez dragocenih podatkov in 
na nobeno od vprašanj nismo našli odgovora. Treba bi bilo ugotoviti 
režim vode v Šulcevi razpoki in njen odnos do vode v Kittlovih brez-
nih. Slednjo bi morali opazovati ob suši in ob visokem vodostaju ter 
opazovati smer odtoka in pritekanja vode. 

In kje lahko iščemo zaledje pritoka v jamo? To neposredno z bar-
vanjem še ni bilo ugotovljeno. Glede na lego podzemeljskih rovov in 
usmerjenost rovov ter glede na geološko situacijo sodimo, da je možno, 
da priteka po rovu Blata voda, ki ponikuj« pod Velikimi Blokami in se 
napaja z vodo Stranskega jezera izpod Bloške police. Po Pisanem rovu 
bi potem lahko pritekala voda Farovščice izpod Nove vasi. 

Résumé: COLORATION DU RUISSEAU KARSTIQUE DE LA GROTTE DE 
KRIŽNA JAMA 

(bordure orientale du Polyé de Cerknica, Slovénie) 

D u š a n N o v a k 

Le ruisseau souterrain de la grotte de Križna jama appartient au deux 
systèmes dont les relations réciproques ne sont pas, cependant, encore tout-à-
fait éclaircies. D'après les dernières recherches, l'eau en devrait être partiel-
lement en liaison avec les sources karstiques du Polyé de Cerknica, tandis 
que ses rélations avec les ponors du plateau de Bloke restent toujours dans 
le domaine des suppositions. 

En 1965. le ruisseau a été coloré dans le Ponor I (609.5 m). La couleur 
reapparait dans la source de la Lipsenjščica—Steberščica (560 m) sur la 
bordure occidentale du Polyé de Cerknica ainsi que dans le premier abime 
karstique de »Kittlovo brezno« en tant qu'un signe d'un système souterrain 
pas encore recherché. La vitesse du cours d'eau souterrain jusqu'à la resur-
gence de Steberščica, éloignée à vol d'oiseau de 1700 m, serait 0.36 cm/sec. 
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