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A n t o n  M e l i k :

Hidrografski in morfološki razvoj na srednjem
Dolenjskem.

Premotrivajoč hidrografsko omrežje v severnem delu Dinar
skega sistema in bližnjih Alp opazi geograf predvsem na

slednje značilnosti.
Daleč proti zapadu, prav v osrednje pasove gorovja in še 

čez segata dve porečji; Sava ima svoje izvore v osrčju Julijskih 
Alp, a s severnega Krasa dobiva še svoje pritoke, Kolpa pa izvira 
ni izbira prve dotoke med Risnjakom in Snežnikom, torej brž v 
zaledju Kvarnerskega zaliva. Med obema porečjema imamo še dva 
savska dotoka, ki sta oba neprimerno krajša, Krka in Mirna. 
Prva nas preseneča s svojim zgornjim delom; na kolenu pri 
Soteski se ji smer spremeni pravokotno, a na istem mestu dobi 
od JV dotoka Radečo in Sušico. Pod Rogom je takorekoč konec 
Krkinega nadzemskega porečja in gornja Krka ima bolj značaj 
pritoka kot glavne reke.
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Mirna je  še krajša voda. Tudi njeno porečje je  izrazito ne
simetrično; z leve strani ji doteka neprimerno več in daljših 
potokov nego z desne in tudi zgornji tok s pritokom Cedilnico 
kaže po svoji obliki značilen zaokret od leve.

Hidrografske značilnosti dolenjskih rek moramo izpopolniti 
z upoštevanjem kraške hidrografije, dotakanjem kraške vode. 
Krka dobiva v zgornjem delu obilo vode podzemskim potom, in 
sicer domala iz vsega območja Grosupeljsko-Radenskega polja 
in iz celotnega porečja Rašice, vrh tega tudi iz Ribniške doline, 
dočim glede Kočevskega polja še niso ugotovljene podzemske 
zveze, domnevajo pa se bodisi v pravcu h Kolpi (pri Dolu-Polja- 
nah pri Starem trgu) ali v smeri h Krki (v izvoru Radeče Pod
turnom pri Toplicah).1 — Prav tako dobiva Ljubljanica vodo pod
zemskim potom, in sicer z Logaškega, Planinskega, Cerkniškega 
in Loškega polja, zraven pa še vodo z Bloške planote, od Loškega 
Potoka in s Prezidanskega ter vodo s Pivke.

Iz dosedanjih raziskavanj nam je znano, da se je  razpore
ditev porečij v teku poslednjih faz geološke preteklosti precej 
spremenila; ves predel severnega Dinarskega sistema se je  ne
kdaj odmakal normalnim nadzemskim potom in v precejšnjem 
obsegu v drugačni smeri nego dandanes. Iz območja današ
njega Kočevsko-Ribniškega polja je  tekla voda nadzemskim po
tom v Kolpo, prav tako s planot med navedenim poljem, Bloško 
planoto ter Loško-Prezidansko dolinsko progo.2 Yes predel se
verno odtod pa se je  nadzemsko odtakal v Ljubljanico in sicer 
vse današnje porečje Rašice, Dobrepolje ter Grosupeljsko - Ra
denska kotlina.3 Porečji Kolpe in Ljubljanice sta se potemta
kem stikali na dovolj dolgi črti in razvodnica med njima je po
tekala od Kozjega vrha nad Prezidom čez višine nekje v okolici 
Loškega potoka, pa dalje po Slemenih pri Sv. Gregorju nad So
dražico in po Mali gori ter vsaj še po višinah nekje južno od 
Kukovega. Od tega je  ostala danes razvodnica samo še v predelu 
Kozjega vrha ter morda še ponekod severnovzhodno od tod na

1 Poročilo nekdanjega deželnega hidrografskega oddelka v L jubljani o 
raziskovalnih delih v 1. 1912. z dne 9. maja 1913. S strojem pisan rokopis, 
str. 2 in 27. Prim. Dr. A. E. F o r s t e r ,  Hydrographische Forschungen in 
Inner- und Unterkrain. Mitt. Geogr. Ges. Wien 1922, str. 6 sl. — L. W a a 
g e n ,  Karsthydrographische Mitteilungen aus Unterkrain. Verh. Geol. R. A. 
1914, str. 102 sl. — Dr. J. R u s ,  Ribnica in Kočevje. Glasnik Geogr., dr. Beo
grad sv. 5. 1921, str. 18?—188.

2 N. Krebs, Zur Geomorphologie von Hochkroatien und Unterkrain. Z. d. 
Ges. Erdk. Berlin. Sonderband 1828—1928, str. 225 sl.

3 Anton Melik, Pliocensko porečje Ljubljanice. Geogr. Vestnik IV., 
str. 69 sl.
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Bloški planoti; v ostalem delu pa se je  na široko vrinila Krka 
ter Kolpi, a še v mnogo večji meri Ljubljanici prevzela vodo.

Porečju Krke bi ostala potemtakem za prvotno dobo zelo 
ozka proga, prav tako ozka tudi njenemu dotoku Temenici, ki 
ima povsem vzporeden tok in je  prav tako skoro brez nadzem- 
skih pritokov. Kakor stisnjeni se zdita med pliocensko Ljub
ljanico ter Mirno. Temenica je  še danes majhen potok, ker ima 
tudi podzemskega dotoka skrajno malo. Krka je  znatno večja, 
za kar se ima zahvaliti samo bogatemu dotoku kraške vode na 
vsem potu od izvirov do kolena pod Sotesko.

Na osnovi navedenega se vsiljuje nad vse interesanten pro
blem, napraviti si sliko hidrografskega razvoja na Dolenjskem, 
pred vsem v obsegu porečij Krke, Temenice in Mirne. Ker imamo 
pri tem v večini predela opravka s kraško površino, se nam je 
treba lotili naloge z rekonstrukcijo nadzemskih vodnih tokov, 
ki so morali obstojati pred pričetkom zakrasevanja.

У predelu zgornje Krke se nam razkrijejo pri tem nasled
nja zanimiva dejstva.

Krka teče domala na vsem potu od izvirov pa do Soteske 
— nadaljnji potek nas v okviru te razprave ne zanima — v tesni 
strugi, ki je  vrezana v obliki kanjona v živoskalna tla, v globini 
več metrov, na nekaterih sektorjih, na pr. pri Zagradcu, Šmi
helu celo 20—25 m. Tak značaj ima struga že takoj pod izvirki 
in prav tako na spodnjem toku edinega dotoka, Višnjice, pod 
Muljavo.4 Le mestoma se vidi neposredno ob vodi neznatna alu
vijalna ravnina, ki jo  preplavlja Krka ob visokem vodnem sta
nju; vse skupaj pa je  obdano s strmima skalnima stenama rečne 
struge. Ob Temenici, Mirni, Rašici in dr., prav tako v območju 
Ljubljanske kotline je  stvar drugačna; tamkaj teče sedanja 
struga sredi širše aluvijalne ravnine, zato prestopajo reke in 
potoki bregove zlahka že ob razmeroma manjšem deževju, dočim 
so pri Krki, tekoči spodaj na dnu kanjona, sploh izključene. Na
značena razlika priča nedvomno na različno tektonsko dogajanje 
v obeh področjih.

Šele zgoraj na vrhu kanjonske Krkine struge se površina 
razširi. Tu imamo široko rečno teraso, ki spremlja reko na obeh 
straneh, ponekod samo na eni; posebno široka je v predelu pri 
Jam i-Dvoru, med Žužemberkom in Sotesko; tu je  terasa v vi

* Krkino korito ali žleb opisuje na več mestih Č r t o m i r  N a g o d e  
v svoji pariški disertaciji É t u d e  g é o l o g i q u e  e t  g é o g r a p h i q u e  
relative au réseau ferroviaire projeté en Yougoslavie occidentale (izišli v Revue 
de Géographie physique et Géologie dynamique. Paris 1931) ; posebni odtis, 
str. 90, sl., 101.
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šini 200—215 m. Pri tem je pripomniti, da se v n jej razlikujeta 
dva ločena nivoja in sicer spodnja, posebno izrazita terasa v vi
šini 200—205 m in druga, manj izrazita, v višini 210—215 m. Krka 
teče tu v višini okrog 185 m. Teraso (205 m) pri Dvoru omenja 
že Seidl, ki jo  stavlja po nastanku v dobo diluvijalnega jezera 
pri Prečni na Krki nad Novim mestom.5 Doba tektonskega miro
vanja, v kateri je  nastajala dvorska fluvijalna terasa kot dno 
doline, je  morala biti razmeroma zelo dolga, zakaj njena širina 
znaša mestoma do IVkkm, povečini pa je seveda mnogo ožja.

Naslednja višja terasa, zelo izrazita in široka, se nahaja v 
sektorju pod Žužemberkom v višini 250—255 m; najlepše se vidi 
okrog Sadinje vasi, tvorec pravo ravnico, prekrito s plodno, do
bro obdelano prstjo, razjedeno samo s plitvimi vrtačami. Na n jej 
pa se dvigajo nekatere položne kope 10— 15 m visoko (na eni 
stoji Trebča vas), očividno kot ostanek rečne terase v višini 265 
do 270 m. Na desni strani Krke imamo v dolini položne kope v 
višini okroglo 250—270 m, kar odgovarja terasi s kopami na levi. 
Računati moramo tedaj dve terasi v višini 250—270, eno spodnjo 
in drugo zgornjo; obe se nadaljujeta tudi navzgor, kakor tudi v 
smeri navzdol, le da ni mogoče povsod razlikovati ene od druge.
V dobi terase Sadinje vasi je  bila krška dolina znatno širša kot v 
dobi dvorske terase, vendar bi bilo sklepati po legi in obsegu 
teras na nekaterih mestih, da se zdi razlika večja radi neenako
merne razporeditve, to se pravi, da je  Krka v obeh dobah me- 
andrirala.

Naslednja terasa ob Krki se razprostira že v višini 300 do 
320 m v predelu okrog Žužemberka, morda z dvema stopnjama, 
prvo 300—305 m, drugo 310—320 m (na pr. vas Adamovo). Toda 
značilno je, da je  ohranjena samo na levi strani Krke in drugič, 
da se v razliko od dosedaj naštetih teras, ki so omejene na progo 
krške doline same, razprostira široko v notranjost do Lisca in ob 
njem tja do Dobrniča, ohranjena v položnih kopah brd, ki se 
dvigajo med globlje vrezanimi uvalami ter kraškimi kotanjami 
različnih oblik. Ta terasa tedaj ni več neposredno delo bočne 
erozije Krke same, kakor dosedaj navedene, marveč so morale 
na njeni izdelavi sodelovati tudi druge vode, ki so tvorile nad- 
zemske dotoke Krke. Kakor pa je ta terasa na široko razvita 
okrog Žužemberka, se v smeri ob Krki navzgor presenetljivo 
zoži ter spremlja sedanjo dolino le v maloobsežnih ostankih na 
obeh straneh. Zdi se pa, da ima znatno manjši strmec nego se
danja Krka in spodnje terase ob n je j in podoba je, da prihaja

5 Ferd. Seidl - W. v. Teppner, Der diluviale See von Prečna bei Novo 
mesto. Carniola IX. L jubljana 1919, str. 150.



7 0 ANTON MELIK:

do povirja Krke v glavnem v višini 330—340—350 m; v tej višini 
je  ohranjena v širšem pasu ob spodnjem Višanskem potoku, 
blizu do Muljave.

Geografska razporeditev terase 300—320 m priča na nedvo
men način, da tudi v tej dobi Krka ni imela bistveno drugače 
razvite doline nego dandanes, razen da je  imela veliko vzbok- 
lino proti Liscu, Dobrniču in Podlipi ter široko dolino ob do
toku Višnjici. To je  bila tedaj ozka dolina, razen navedenih 
dveh izjem brez znatnejših nadzemskili dotokov, kakor moramo 
sklepati iz pomanjkanja sledu suhih, visečih ali zagatnih 
dolin, ki bi bile v tej višini vrezane v njena pobočja. O 
kraškem značaju Krkinega porečja potemtakem tudi za to dobo 
ne more biti dvoma.

Toda ako se povzpnemo v morfološkem proučevanju na
vzgor, še do višine okrog 350—360 m, posebno pa, če se dvignemo 
še nadalje, do višine okrog 390—420 m, se slika temeljito spre
meni. Tu se nam pokaže povsem drugačna situacija, ki nas po
stavlja pred nove probleme.

Ob poti z V idm a-Krke na Korenj je  v višini 418—422 za
padno od šiškega vrha širša terasa, z nje proti jugu pa se vzpe
nja suhi dol, ki končuje zagatno; kakor da imamo tu opravka z 
ostankom nekdanje doline, kjer je  tekla nekdaj voda proti se
veru. Še dalje proti jugu je nad višino 480 m, še posebno pa v 
višini 500—540 m razvita po kraških oblikah razjedena širša te
rasa, iz katere se razvije proti J se vzdigujoča suha dolina; v n jej 
in na imenovani terasi stoje raztresene hiše vasi Laze; tudi ta do
lina kaže, da je  bil po n je j odtok nekdaj usmerjen na sever.

Najznačilnejši pa je suhi dol pri Ambrusu; v njem in ob 
njem vidimo že vse površinske značilnosti Suhe Krajine. Suhi 
dol ima smer od J proti S ter doseže zgornje robove Krkine do
line južnozapadno od Zagradca nad Globokim. Ambruški suhi 
dol pričenja pri Žvirčem in poteka v nekoliko zavitem toku proti 
S, tedaj prečno na dinarsko smer. Toda nanj sta navezani dve 
veliki uvali, ki sta obe vrezani točno v dinarski smeri SZ—JV; 
prva se vleče od Žvirčega proti JV, druga ne dosti manjša od 
Ambrusa čez Primčo vas proti Višnjam. Obe uvali imata dno 
znatno globlje nego je  dno suhega dola, žvirška uvala še neko
liko pod 390 m, a ambruška 340—350 m, dočim se dno suhega dola 
spušča od 449 m pri Žvirčem na 420 m nad ambruško uvalo ter 
ima med to in robom krške doline zopet 400—412 m. V suhem 
dolu je  tedaj ohranjen še prvoten enakomeren strmec, usmerjen 
proti S; tam k jer tvori dol obrobno območje uval, pa je  prvotno 
stanje porušeno. Na pobočju krške doline se oblike suhega dola
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poznajo še do višine 380 m, pa tudi nižje spodaj se dobro vidi 
globlja zajeda v ozadju kraškega izvora Globočca; genetična 
zveza med Globočcem in ambruškim suhim dolom je tedaj ne
dvomna. Toda tudi v območju ambruške uvale so okrog vasi Kal, 
pa tudi na obeh straneh nad Primčo vasjo dobro ohranjene te
rase v višini 410—420 m, predstavljajoče učinek nekdanje nor
malne aluvijalne bočne erozije v višini dna suhe doline. Ravno 
te terase nam pričajo, da je  bila že v dobi normalnega nadzem- 
skega odtoka dolina nad Ambrusom širša in pa da je tu vanjo 
pritekal od JV, od Višenj sem, znatnejši dotok. Suhi dol ima te
daj prečno smer, po nastanku mlajši uvali pa imata dinarski 
pravec.

Omeniti je  še to posebnost, da so na robeh ambruške uvale 
dobro ohranjene terase v višini 382—386 m, tedaj že iz kraške 
faze; v isti višini ali za spoznanje višje so okrog Višenj prevali 
v sosednje manjše uvale in suhe dole.

Uvale so poglavitna morfološka oblika v Suhi krajini, z 
njimi pa se povsod vežejo suhi doli v raznih oblikah in smereh. 
Iz obilice primerov naj navedem samo enega važnega za naše 
razmotrivanje.

Globoka uvala pri Gradencu, ki sega s svojim dnom še pod 
280 m in je  izdolbena v dinarski smeri, je  samo del dolgega, 
prav izrazitega suhega dola, ki se na jugu nekoliko razširi in po
globi v uvalo pri Lipju. Ves ta veliki suhi dol je  vrezan vzpo
redno z dolino Krke, toda od nje ločen po visokem gorskem hrbtu 
Plešivice, ki doseza še 523 m višine, in ni nižji od vzpetin 
na zapadni strani suhega dola. Nedvomno je, da moramo tudi tu 
za nastanek iskati tolmačenja z dvema fazama, najprej z dobo 
normalnega nadzemskega odtoka, tedaj v obliki normalne do
line in nato v kraški fazi, ko so se v suhi dolini razvile kraške 
kotanje in osobito uvale ter se je  enosmerna nagnjenost doline 
deformirala do današnjih površinskih oblik, ki močno otežujejo 
rekonstrukcijo prvotnega odtočnega sistema. Eno pa je gotovo: 
zaključek na jugu od Lipja kaže male dole z ozadjem visoke 
Rogovske gorske skupine, kar priča na nedvomen način, da je 
moral biti prvotni odtok usmerjen proti severu odnosno severo- 
zapadu. Na severnem zaključku, kjer se dno suhega dola prav 
polagoma dviga, v dinarski smeri ni nikakega nadaljevanja, 
marveč se odpirta dva prečna izhoda, eden na JZ proti Brezo
vemu dolu in tedaj posredno proti Ambrusu, a drugi na S proti 
Krki, toda oba šele v višini 380 m ali kvečjemu nekoliko niž je. 
Tudi iznad uvale pri Lipju, ki kaže interferenco smeri SZ—JV in
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SSV—J JZ, drži prehod proti krški dolini v višini 380 m, drug tak 
prehod, a še prostornejši, pa je  južneje, pri Laščah, tudi ta v vi
šini 380 m; cesta iz Žužemberka čez Smuko in Stari log na Kočevje 
je  izpeljana čezenj. Najgloblje pa je zarezan prehod pri Gra- 
dencu, kjer drži prostorna udolbina nad uvalo proti SSZ z izra
zitim značajem suhega dola in širokim dnom, katerega prevalno 
mesto je  samo 357 m visoko. Da imamo tu opravka z ostankom 
prvotne doline, po kateri se je  odtekala voda prečno v smeri 
proti SSZ, ne more biti dvoma. Onstran prevala, na krški strani, 
se nadal ju je zareza v isti smeri v obliki drage s prostornim dnom, 
ki se spušča postopoma navzdol ter preide končno v višini 240 m 
v ravnino, ki predstavlja znaten zatok krške doline v zapadni 
rob. Kakor mi poroča gospod France Mervar, šolski upravitelj v 
Žužemberku, nastane na tej ravnici, ki ima značilno ime Šice 
(zapadno od Budganje vasi) ob večjem deževju dokajšnje je 
zerce, ki v par dneh zopet izgubi vodo. Ta pride na dan ob Krki 
na desni strani, zapadno od Žužemberka; studenec ob deževju 
kar bruha vodo, pa tudi v najhujši suši nikdar ne presahne. — 
Tu je tedaj morfološka situacija, ki nas zelo spominja na zaklju
ček ambruškega suhega dola; podoba je, da se je  na krški strani 
kraški izvor, ki je  ostal kot dedščina nekdanje nadzemske vode, 
prestavljal vedno na nižje ter zarezaval postopno zagatne do
line. Ali — o enem ne more biti dvoma: ta dotok je bil prvotno 
usmerjen proti severu, prav kot ambruški dol. Poskusiti z re
konstrukcijo prvotnega vodnega omrežja v tem predelu je  spričo 
pregloboko segajoče deformacije po kraških oblikah pretežavno, 
naglasim pa naj, da kažejo orografske oblike v tem obkrškem 
hrbtu le na severno smer prvotnega odtoka. Č. Nagode tudi sma
tra sedla pri Laščah, Lipi ju  in Gradencu za oblike, ki so učinek 
prvotnega nadzemskega odtoka ter jih spravlja v zvezo s „flu- 
vijalnimi površinami pri Sadinji vasi, Koritih in Dobrniču.“ 6 Na
dalje popisuje Nagode, da se na severnih pobočjih in sploh v se
vernem delu Roga vidijo izvirni deli suhih dolin, ki so usmer
jene proti severu; v predkraški dobi so vsekakor odtod vode tekle 
na sever.7

Navedena dejstva stoje tedaj v nasprotju z današnjo usmer
jenostjo vodnega odtoka ter zahtevajo za prvotno dobo v ob
močju gorenje Krke reko, ki bi tekla ravno v obratni smeri, 
tedaj proti SZ odn. S ali SV. K navedenim momentom pa naj 
pristavim še naslednje.

6 Nagode, Étude géol. et géogr., str. 98.
7 Prav tam, str. 66—67, 73, 96, 98.
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Y gorskih hrbtih in sploh v orografskih oblikah nad višino 
okrog 380—400 m ne opazimo v zapadni Suhi Krajini8 nikjer re
liefa, ki bi kazal, da so ga izmodelirale vode, tekoče proti V. odn. 
JV. Nasprotno; po ogromni večini prevladujejo hrbti, ki kažejo 
dinarsko smer SZ -.JV in zatem smer S - J, odns. SSZ - JJV. Tudi če 
iščemo za to vzroka v dinarskih direktrisah, ki v toliki meri 
določajo smer kraškim površinskim oblikam, nam to vendarle še 
nikakor ne zadostuje, ker smo tu in na drugih mestih našli tudi 
fluvijalne erozijske oblike, ki gredo prečno na dinarsko smer. 
Ker pa slednjih, orijentiranih na današnjo smer Krke, ni, ne mo
remo drugače, kakor zaključiti, da se je  morala v progi in ob
močju gorenje krške doline izvršiti važna sprememba, ki se je 
tikala smeri glavne reke. Preden pa si poskusimo nadalje in po
drobneje tolmačiti ta pojav, se oglejmo po morfoloških sledovih 
starega Krkinega porečja še na levi strani, v vzhodni Suhi 
Krajini.

V vsem predelu med Temenico in zgornjo Krko gospoduje 
kras popolnoma prav tako kot v zapadni Suhi Krajini; sama kra
ška površina je tu z vsemi tipičnimi kraškimi oblikami. Nadzem- 
sko tekočih toda tu sploh ni, niti studencev, skratka tu je  pokra
jina, ki nosi po pravici svoje ime. V vsem tem območju pa se vi
dijo sledovi prvotnih povrhnjih tokov v obliki suhih dolin, ki so 
dandanes razpadle v posamezne kraške kotliče, kotanje, uvale 
i. t. d. Skupna značilnost vseh teh suhih dolin je  ta, da potekajo 
v smeri S - J, ali celo SSZ - JJV. Prav tako imajo domala vse višje 
vzpetine, vsi hrbti in gore, v katerih se more videti samostojna 
orografska orijentacija, izrazito podolgovato smer in sicer s 
pravcem S - J do SSZ - JJV, o čemer se moremo že na prvi pogled 
prepričati v predelu med Kremen jekom in Liscem. Kakor hitro 
se vzpnemo v višino čez 350 m, v južnovzhodnem delu že v višini 
320—350, se nam razkrivajo nizi suhih dolov, kotanj in uval, 
ki se v celoti izkazujejo kot razpadle suhe doline. Naj opozo

8 Kot S u h a  K r a j i n a  se v naših knjigah in kartah označuje kraški 
predel med Dobrepoljam i in zgornjo Krko, od vasi H očevje na SZ do Roga, 
pravzaprav do kočevskih vasi Smuka, Seč na JV. Toda našel sem, da ozna
čuje ljudska govorica kot Suho Krajino tudi predel okrog Šumberka in Sel, 
okrog Lisca, Dobrniča, A jdovca itd. Prebivalstvu pa se ta označba očividno 
ne zdi posebno spoštljiva, zato se je  izogiba, ne le na levi, marveč celo po
nekod na desni strani Krke. Ker je  Suha Krajina zelo prikladno pokrajinsko 
ime, ga vporabljam v prav istem obsegu, kakor sem opazil med prebivalstvom, 
namreč za ves predel od Dobrepolj do Temenice pri Trebnjem-Ponikvah. 
Tak obseg je  dal Suhi Krajini tudi Nagode (Étude, karte v prilogi). Raz
likujem zapadno in vzhodno Suho Krajino s Ki'ko kot m ejo; to je  seveda 
umetno razlikovanje.
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rim na tako dolino pri Velikih Dolah pri Šumberku, dalje na 
veliko kraško ravnino Dobrnič - Korita - Podlipa, ki ima že pod 
višino 340 m čez Knežjo vas široko zvezo z dolino Temenice; pod 
Liscem, okrog Korit, Dobrave in Podlipe se sicer razširi v že 
omenjeno visoko ravan višine 300—305 m, toda značilno je, da se 
v področje te ravnine proti JV odpirajo suhi doli pri Srednjem 
Lipovcu, ki se na JV zaključujejo v Ajdovski planoti. Orograf- 
ski hrbti okrog Sred. Lipovca kažejo izrazito smer J\ - SZ in 
okrog Ajdovca na planoti imajo suhi doli isto smer. Interesan
ten je Globodol, pravo kraško polje z dnom okroglo 200 m vi
soko, z neredkimi, dasi neobsežnimi poplavami, vrezano v smeri 
SSZ - J J V. Tudi to polje ima najvišji obod na J in Z proti Krki, 
kamor tedaj ni moglo nikdar imeti nadzemske vodne zveze, do- 
čim drži ožji suhi dol že v višini okrog 260 m, široka dolinska 
proga pa v višini 300—315 m na JV proti spodnji Temenici, in so 
na S že v višini 320—335 m širše dolinske proge, ki ga vežejo čez 
Jordankal bodisi proti Dobrniču - Koritom kot proti Temenici pri 
Vrhpeči. V tem območju moramo iskati možnosti za rekonstruk
cijo  nekdanjih nadzemskih hidrografskih zvez; danes pa se more 
voda odtod odtekati samo neposredno v Krko ali v Prečno. — 
Na severu imamo na pr. krajši suhi dol — uvalo, ki je  v njem 
postavljena vas Hrastov dol, vrezan tako, da se na S izteka v 
nizki obod kraške kotlinice pri Dobu, na J pa se zaključuje v 
široki kopi Kremen jeka.

Že iz navedenega sledi, da imamo težave pri iskanju prvotnih 
Krkinih dotokov tudi na levi strani. Tudi ako si mislimo ne 
glede na navedene pomisleke, da bi bila Krka dobivala pritoke 
od te strani, ne ostane prostora in sledov za vode, ki bi mogle 
predstavljati desne dotoke Temenici in pa, kar je  prav tako 
važno, iz zapadne Suhe Krajine bi v tem primeru vse vode do
tekale Krki v inversni smeri, kar nas sili odklanjati tako p o j
movanje. Skratka: vse orografske oblike, vse ohranjene suhe do
line nam kažejo, da je  bilo odtakanje iz celotne Suhe Krajine 
usmerjeno prvotno proti severu in sicer deloma ob današnji Krki 
in čez Luško uvalo navzgor, deloma pa preko nje, pa tudi preko 
današnje srednje Temenice v smeri proti Mirni. Ne kaže nam 
tedaj drugega kakor proučiti tudi to možnost.

Temenica preseneča po svojem čudno ozkem porečju, in si
cer ne samo v južnem kraškem delu, marveč tudi na severu, kjer 
je  njena vodna mreža stisnjena med kraško šentviško kotlino in 
Mirensko porečje. Ne le da z desne, iz kraške vzhodne Suhe 
Krajine ne dobiva nikakih dotokov, tudi v zgornjem toku je 
edina Bukovščica, ki jo  dobiva z desne strani.
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Za izhodišče nadaljnjega premotrivanja je  najboljše vzeti 
šentviško kotlino; njena hidrografska pozicija nam že na prvi 
pogled kaže, da so se morale tu izvršiti spremembe glede odtoka 
v najmlajši dobi. Kar ima nadzemsko tekočih voda, teko v smeri 
od SZ na JV odnosno od S na J, poniknejo na južnem robu pri 
Dobu ali blizu njega že poprej. K je pridejo te vode zopet na 
dan, še ni dognano, verjetno pa je, da gredo podzemskim potom 
v Krko. Orografsko pa je na jugu razen na severu najvišji okvir 
kotline, dočim je okvir zelo nizek na vzhodni in prav tako nizek 
na zapadni strani.

Zapadno od šentviške kotline imamo porečje Višnjice, ki 
ima največji dotok v Stiškem potoku. Obema se spremeni smer 
na črti Stična - Mleščevo ; tu zavijeta v kolenu na jug in v isti 
smeri je  vrezana spodnja dolina Višanskega potoka tja do zgor
nje Krke. Da je ta črta odnosno ta dolina na tektonski pre
lomnici, se zdi zelo verjetno; na žalost pa o tem nimamo nikakih 
podatkov iz geološke literature. Toda smer gornjega dela obeh 
potokov, prav tako mnogoštevilne grape v robu Leskovške ter 
Metnajske planote in suhe doline na njih kažejo soglasno, da so 
se vse vode tu vrezavale kot del vodnega sistema, ki je  bil 
usmerjen na vzhod in da se je  potemtakem zaokret na jug iz
vršil šele kesneje. Če nam priča o tem višje ozemlje obeh pla
not, ne moremo biti potemtakem za starejšo dobo prav nič v 
dvomu, osobito ko nam isto sliko potrjuje tudi planota Križke 
vasi južno od Višnje gore, zakaj tudi ves njen vzhodni rob je  
razrezan po grapah in dolinah, ki so usmerjene proti vzhodu. 
Kjerkoli v območju Višanskega potoka imamo zaokret proti 
jugu, se more konstatirati šele v nižjih legah, kar se mora tol
mačiti kot znamenje,* da se je  uveljavil šele v mlajši dobi hidro
grafskega razvoja.

Ali tudi v nižjih legah sedanjega orografskega reliefa imamo 
ohranjene sledove hidrografskih zvez med porečjem Višanskega 
potoka in šentviško kotlino.

Med Stiško-Muljavsko dolino ter šentviško kotlino imamo na 
široko razvite oble gorice ter ploščata brda in slemena, ki se za- 
vršujejo zgoraj s ploščatimi ravnicami. Njihova višina je  v 
glavnem med 370—380 m. Tak je ves gričevnati predel od Vira 
pri Stični pa še čez Gorenjo vas pri Muljavi in tja v bližino Ma
lih Pec; le posamezni griči na južnem robu pri Gorenji vasi se
gajo malo čez 380 m. Ne more biti tedaj dvoma, da so ploščati 
vrhovi teh brd — ostanek nekdanje ravnine, ki so jo  urezale te
koče vode, tvoreče člene enega odtočnega sistema, enotne 
reke. Kam je bil usmerjen odtok te reke, o tem nas prepriča se-
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verni ter južni rob te doline. Severni rob, med Šentvidom in 
Stično, ima vse doline vrezane v smeri proti JV, a južni rob, ki 
ga predstavlja široki hrbet Kremenjeka, ima dole ter v uvale 
razpadle suhe doline, usmerjene proti S. Visoko dolino v višini 
370—380 m je morala potemtakem urezati reka, ki je  tekla od 
Višnjegorsko-Stiškega predela v šentviško kotlino.

Ali stara ravnina višine 370—380 m ni še najnižja ravnica, 
ki predstavlja sled nekdanje hidrografske zveze, različne od se
danje. Med šentviško kotlino in Stiško - Mul javsko dolino imamo 
v nivó 370—380 m v ožji, a še vedno precej široki progi vrezano 
staro ravnino, katere ostanke predstavljajo griči, široki, zgoraj 
ploščati ali celo skoro popolnoma ravni, v glavnem v višini med 
340 in 355 m, bržkone v dveh stopnjah, nižji in višji. Ta proga 
se vidi v pasu ob železnici ter državni cesti med postajama Sti
čna ter Šentvid. Tudi v dobi, ko so tekoče vode vrezavale ravnino 
v višini 340—55 m, je  bila tedaj še vedno voda tekla od Višan- 
skega ali vsaj od Stiškega potoka v šentviško kotlino.

Ali niti to še ni zadnja zveza v navedeni smeri. Ob železni
ški progi mimo vasi Vrhpolje in Artiža vas je  ohranjena suha 
dolina, ki se izteka v šentviško kotlino. Ta suha dolina, ki ima 
dno v višini 312—320 m, je  nadaljevanje suhe doline, ki prihaja 
od SZ mimo Vira („Gomile“ ) in bi se mogla smatrati kot struga 
vode, tekoče od Vira prrStični. Toda ob železniški progi ima v 
višini 330 m široko zvezo tudi ž ravnino ob V r a n s k e m  potoku, 
tako da je morala dotekati voda tudi od Vanjčine gorice sem.

Stara dolinska ravnina je bila med Virom in Gorenjo vasjo 
v dobi 370—380 m znatna, pač še enkrat širša nego je Muljavska 
dolina pri vasi Muljavi. Zdi se, da je  bilo tu nekje razvodje 
med Višansko - šentviško reko in Krko (sedanje ali inversne 
smeri), katere pritok, predhodnik današnje dolnje Višnjice, je 
vrezaval svojo strugo retrogradno na črti (prelomnici?) Stična- 
Muljava ter prestavljal svoje povirje vedno bolj na sever, do
kler ni končno „obglavil“ Višansko - šentviške reke ter pritegnil 
njen zgornji del nase. Podoba je, da se je  moralo to zgoditi šele 
v zelo kesni geološki dobi. Toda ne sme ostati nenaglašeno, da 
stojijo, vsaj na prvi pogled, v nasprotju z navedenimi morfo
loškimi sledovi prejšnjih, še nedavnih hidrografskih zvez proti 
šentviški kotlini, morfološke oblike v smeri čez Muljavo proti 
Krki. Od žel. postaje Stična, k jer dela Višanski potok koleno, se 
razprostira prostorna dolina tudi proti jugu in ob potoku se širi 
aluvijalna ravnica tja do Muljave, znižujoč se nekako od 324 m na 
312 m na komaj 5 km razdalje. Pri Muljavi se ravnica nenadoma 
zaključi in odtod se razprostira tja do krške doline že spredaj
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omenjena visoka ravan z višino 320—340 m v najnižjem pasu. 
Tu šele imamo tesno probojno dolino, ki teče v nji Višanski po
tok do širokega dna Krške doline, teče pa v čudno zavitem toku. 
Posebno preseneča vijuga proti Kompoljam in Sušici, dočim je 
ovinek južno od Muljave bolj razumljiv, saj stopi Višnjica tu v 
suho dolino potoka, ki priteče mimo vasi Potok, pa tam po
nikne. Ravno na tem ovinku pa se bistveno spremeni značaj do
line. Samo v oddelku pod njim ima Višanski potok slično korita - 
sto strugo kot Krka. Nasprotno pa teče Višanski potok nad Kom
poljami in Muljavo po široko naplavljeni aluvijalni ravnici, 
kjer je  struga minimalno zarezana vanjo, tako da poplave niso 
prav nič redek pojav, o čemer nam že na prvi pogled priča dej
stvo, da se vidijo po dnu doline samo travniki. Enak značaj ima 
dolina ob Višnjici tudi v zgornjem delu, nadalje doline v šent
viški kotlini, prav tako tudi dolina Temenice in Mirne. Krka se 
tedaj od vseh teh razlikuje po kanjonski strugi in potem, da 
dolini manjka aluvijalna naplavina, za kar išče F. Seidl upravi
čeno razlage bodisi v ugrezanju predela ob njenem spodnjem 
toku ali pa v dviganju v območju zgornjega toka.9 Zdi se pa po 
vsem, da prihaja v poštev pred vsem prva možnost. Za raztolma- 
čenje označene razlike v območju Višanskega potoka pa mo
ramo poseči še dalje nazaj ter ugotoviti, da se navedeni vzroki 
v predelu nad Muljavo niso uveljavili in da mora potemtakem 
tu potekati neka meja bodisi v vertikalnem gibanju grud ali pa 
v uveljavijanju erozijskega učinka. Da se je  Višanski potok 
obrnil proti jug in se uvrstil v porečje Krke, zato pa moramo 
razen zgoraj navedenega iskati tolmačenja vsekakor tudi v ver
tikalnem gibanju grude in sicer, kakor se zdi, v smislu intenziv
nejšega dviganja severnega ter zaostajanja južnega dela, bodisi 
v predelu Stična - Muljava - Videm - Krka, kot v območju Šent
viške kotline in tudi še vzhodneje. Točnejšo razlago pa more po
skusiti samo podrobno raziskavanje predela, ki se bo moralo 
opreti tudi na geološko - tektonske ugotovitve.

šentviška kotlina je  danes v hidrografskem pogledu kraški 
predel. Vse tekoče vode v n je j so ponikalnice, velik del pa sploh 
nima povrhnje tekočih voda in ohranjenih imamo tudi nekaj 
suhih dolin, posebno pri Dolah. Glavni dve ponikalnici ponicata 
v srednjem delu kotline, Šentviška voda pri Sv. Roku pod Šent
vidom, druga, Šentpavelska voda, pri Dobu.

šentviška kotlina je  v pokrajinskem oziru izredno lepa zem
lja. Prave ravnine je tu malo, največ še na jugu okrog Doba,

9 Ferd. Seidl — W. v. Teppner, Der diluviale See von Prečna bei Novo 
mesto. Carniola IX., str. 150.
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dočim so v severnem delu ozke ravnice samo ob maloštevilnih 
tekočih vodah. Značaj pokrajini dajejo nizki holmi, ki se vrstijo 
v glavnem od SSZ proti JJV; le v južnem delu se takšna usmer
jenost ne da konstatirati. Ti holmi so brezizjemno samo nizka 
brda z nadve položnimi pobočji in ploščatimi, ponekod skoro 
povsem ravnimi slemeni ter vrhovi - kopami. Dočim je dno dolin 
skoro povsod vlažno in ponekod tudi poplave niso redke, so kul
ture vse na pobočjih in na kopah, osobito ko imamo tu na široko 
ohranjeno rdečo ali rdečerjavo ilovico, ki ne kaže nikjer sledov 
sedimentacije ter jo  moramo potemtakem smatrati za eluvi j, kar 
potrjuje tudi razjedena apniška živa skala, ki gleda na mnogih 
krajih izpod nje.

Holmi Šentviške kotline presenečajo po svoji enakomerni 
višini; v njih moremo pri podrobnem ogledu konstatirati posa
mezne nivoje. Poglavitni nivo imamo nekako v višini 340 m. V 
tej višini, ali kak meter manj ali več, se završujejo mnoga sle
mena in kope, ponekod s pravo ravnino (Šentpavel stoji na pr. 
na eni takih teras).

Nad tem nivojem se dvigajo na mnogih krajih osamljena 
brda, ki jim  vrhovi povečini niso ravni, temveč zelo položne, 
oble kope. Dosezajo višine nekoliko čez 340 m, in sicer 345—350 
do 360 m.

Pod nivojem 338—340 m je  ob dolinah v pobočja zarezana 
povečini še ena terasa (okrog Šentpavla v višini 325—330 m), manj 
razločno pa še ena nižja; nato sledi dno doline v višini 315 do 
305 m.

Vsi navedeni nivoji so pokriti s precej debelo plastjo eluvi- 
jalne rdeče ali rdečkastorjave prsti; tudi plitve položne vrtače 
se vidijo tu, tam.

Preko višine 360 m se holmi v šentviški kotlini ne dvigajo. 
Jasno je  tedaj, da je  bila nekdaj v predelu kotline širša rečna 
ravnina, vrezana v višini 345—360 m (morda v dveh zaporednih 
fazah) in se je  ta ravnina kesneje razrezavala po tekočih vodah, 
ki so mogle v višini 338—-340 m izdelati še prostrane nižje rav
nice. Na to je  sledilo znova vrezavanje v globino do današnjega 
reliefa, kar pa se je  godilo v dobi, ko je  skrševanje že prevladalo 
nad normalnim nadzemskim odtokom.

Ker obdaja Šentviško kotlino obod višjih hribov tako na se
veru kot na jugu, moremo iskati prvotnega nadzemskega odtoka 
samo v vzhodni smeri. Tu imamo med Vidmom (nad vasjo Teme
nica) in Medvedjekom (JVno nad vasjo Veliki Gaber) najnižji 
obod kotline. V njem predstavlja predel okrog Velikega in Ma
lega Gabra najnižjo vrzel in sicer okrog 340 m visoko, pa tudi
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še nekoliko niže, okrog 330 m. Tu si moramo predstavljati nek
danjo nadzemsko hidrografsko zvezo med šentviško kotlino in 
Temenico, tod se je  morala tedaj Višansko-šentviška reka nekdaj 
uvrščati v porečje zgornje Temenice. V vsem tem predelu Te
menica danes z desne ne dobiva niti enega dotoka, podzemsko 
odtakanje je  prevladalo tod popolnoma. Ali tu tam se še vidijo 
sledovi kratkih nekdanjih desnih Temeničinih pritokov; ena suha 
dolina se izteka v Temeniško pri vasi Breg; pri gradnji želez
nice so jo  porabili za progo, tako da teče železniški tir brez znat
nejšega strmca iz Šentviške kotline v Temeniško dolino in tudi 
z zarezom le na krajši razdalji.

V vsem razvodnem pasu med Vidmom in Medvedjekom osta
ja jo  kopasti vrhovi razvodnih gričev pod izohipso 360 m, samo 
severnozapadno nad Bregom se dvigajo višje, a tudi le do višine 
373 m. Nivo okrog 370—380 m je  zastopan v zgoraj ploščatih gri
čih tudi na obodu Šentviške kotline. Na višje je  posebno dobro 
viden nivo v višini 400—420m; vidimo ga že okrog Stične (široka 
terasa sev. od Vira), pri Sv. Ani nad Šentvidom i. t. d., a prav 
tako v južnem obrobju v široko plečatih vrhovih gričev, ki pred
stavljajo tu že znatnejše vzpetine.

Sodim, da je  na osnovi tega postalo zelo verjetno, da je  Vi
šansko-šentviška reka v pliocenu tekla nekako po progi ob Veli
kem Gabru proti vzhodu, tvorec enoten hidrografski sistem s po
rečjem zgornje Temenice. Ali našega razmotrivanja s tem še ne 
moremo zaključiti.

Temenica ima v vsem zgornjem delu smer od SZ na JV. 
Ravno pri Velikem Gabru pa se ji pr avec spremeni in odtod pa 
skoro do Velike Loke teče proti vzhodu, tedaj v isti smeri, ka
kor jo  je  imel Višansko - Šentviški potok. Nadalje je  značilno 
dejstvo, da dobiva Temenica ravno od Velike Loke dalje z leve 
strani samo neznatne, povsem kratke pritočke. Ravno tu in pa v 
predelu tja do Češnjevka nad Ponikvami je  razvodje med Teme
nico in Mirno pomaknjeno trdo k prvi in je  povečini oddaljeno 
komaj 2 km od nje. Tretji moment, ki ga moramo jemati v po
štev, pa je  morfografski značaj razvodnega predela. Spominja 
nas na razvodje med Temenico in šentviško kotlino; kakor tam 
so tudi tu med porečjem Cedilnice, dotokom Mirne, ter Teme
nico samo nizka brda s ploščatimi ali celo povsem ravnimi vrhovi 
ter slemeni. Med Veliko Loko, Ševnico, Rodnami ter Trebnjem 
nobeno brdo ne doseza višine 360 m. Tu imamo na široko razvit 
nivo v višini 335—345 m; to je isti nivo, ki ga predstavljajo tudi 
ploščata slemena na desni strani Temenice pod in nad Veliko 
Loko. Kakor da imamo tu ostanek nekdanje rečne ravnine, ki jo
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je  vrezala voda, tekoča od Temenice od Velike Loke mimo Rač
jega sela proti SV. V to visoko ravnino pa se je  vrezala še ena 
nižja ravnina, ki jo  izdajajo mnogoštevilne ploščate kope ter 
slemena v višini okroglo 310—315 m. Tudi v tej višini je  sicer še 
prehod med Temenico in Cedilnico pri Račjem selu, a že samo 
v ožji progi. Na nižje imamo potem v dolinah samo še fluvijalne 
terase, osobito kakih 10—15 m nad dnom, ki je  pri Ponikvah še 
260 m visoko; na taki terasi stoji na pr. kraj Trebnje. — Prehodi 
iz Mirenskega porečja v Temeničino so spričo tega nad vse lahki 
in železnica iz Trebnjega na Šentjanž preide čez razvodje brez 
predora in celo brez znatnejšega zareza na višini okrog 310 m.

Seveda pa imamo v višini navedenih nivojev — izhod in 
zvezo tudi proti JV, ob dolini Temenice navzdol. Vendar se more 
konstatirati, da postane v območju Ponikevske kotlinice Teme- 
niška dolina ožja. Ne glede na nižje fluvi jalne terase, imamo tu 
izrazit nivo v višini 300—305 m, omejen na dolino v širšem smi
slu ; voda sama teče in ponica v višini okrog 260 m. V višini 
330—340 m, pa morda še nekoliko čez, so završeni mnogi griči 
ob robu doline s ploščatimi ali celo skoro ravnimi vrhovi. Ven
dar segajo ravno tu, to je  med Trebanjskim vrhom, širokim 
ostankom planote, visokim 500—581 m, in enako visoko skupino 
okrog Trebelnega (Kurent 543 m najbolj na zapadu10) višji vr
hovi povprek čez dolino, in sicer v Sv. Ani 408 ter vrhovi 400 
do 436 m vzhodno v Ponikevske kotlinice. Med njimi so vrzeli 
šele v višini 320—340 m, najširša zapadno od Sv. Ane, okrog Vrli- 
peči. Ravno tu pa so sledovi nekdanje Temeničine struge iz dobe, 
ko je  tekla še nadzemno v vsem obsegu, tudi od Ponikev proti 
Mirni peči, kjer tvori danes kraški tok pod površino. Severno- 
zapadno od vasi Vrhpeč gre ravno na ovinku cesta čez suho do
lino (tik vzhodno od kote 327 m na avstr. spec. karti), čez izraziti 
suhi dol z dnom v višini 322—325 m. Pod cesto se naglo poglobi 
in razširi, a v prav določni obliki se vleče suha dolina pred Vrh- 
pečjo do onih sten, pod katerimi prihaja danes na dan Teme
nica v višini kakih 255 m. V zgornjem delu suhe doline se je  raz
širila uvala z globino še malo pod 280 m, na njenem spodnjem 
koncu pa je  ohranjeno kot nekak dolg prag suho dno v višini 
nekaj pod 300 m. Nekdaj je  bil tedaj podzemski tok Temenice 
mnogo krajši in voda je izvirala na zgornjem koncu uvale, pod 
sedanjo cesto. To je  bilo očividno v dobi, ko se je  stvoril nivo v 
višini 290—295 m, ki stoji na njem vas Vrhpeč in ki je  tudi nižje 
dol ob Temenici dobro ohranjen.

10 Ime Kurent po avstr, kartah; prebivalstvo tega naziva ne pozna, tudi 
karta Matice Slov. ga nima, drugega imena nisem mogel dognati.
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Navedeni morfološki momenti bi govorili za domnevo, da se 
je  v pasu pri Sv. Ani, tedaj med Trebanjskim vrhom in vrhom 
543 m (Kurentom), nahajalo razvodje, meja Mirenskega porečja 
proti jugu, osobito ko južno odtod, v predelu na obeh straneh 
Temenice, ni videti nikakih orografskih znakov, ki bi govorili 
za spremembo v smeri vodnega odtoka. Suha dolina, predstav
ljajoča sled nekdanjega nadzemskega toka spodnje Temenice — 
Prečne nad gradom Luknja ima samo še višino 247 m. Predel na 
široko okrog Mirne peči je  moral že zgodaj pripadati porečju 
Krške kotline, a v pasu pri Sv. Ani se je  moralo stvoriti razvodje 
skoro na ravnem in čezenj je  regresivno z erozijo posegla Te
menica ter Mirni odvzela zgornji del porečja. Podoba je, da so 
tu učinkovali tudi prelomi, ki jih pojm uje Nagode na črti Trška 
gora - Hmeljnik - Kurent in pa na vzhodni strani Ajdovške pla
note, ob črti, kjer poteka dolina spodnje Temenice.11 Tektonske 
dislokacije so morale tedaj pospeševati tudi razvoj toka in do
line spodnje Temenice.

Morfološka slika severno od Trebnjega, med Temenico in 
porečjem Cedilnice, je  vzbudila že Nagodetovo pozornost. Tudi 
on je  konstatiral znake, ki kažejo na starejše hidrografske zveze 
v tem predelu, različne od sedanjih. Razlika je le ta, da jih je  on 
tolmačil drugače. Nagode je  postavil mnenje, da se je  pri Treb
njem izvršila hidrografska sprememba v obratnem smislu. Meni, 
da je  tu Mirna prevzela del nekdanjega Temeničinega porečja, 
in da je  na pr. Cedilnica nekdaj pripadala Temenici.12 S takim 
tolmačenjem se ne morem strinjati. Res je  sicer, da zgornja 
Mirna naglo vrezuje svojo strugo in bi mogla potemtakem so
sedne vode pritegniti v svoj sistem. En tak primer se more opa
zovati pri Cedilnici. Njen spodnji tok je  tik pred ustjem, med 
Gorenjo vasjo pri Sevnici in Mirenskim gradom, vrezan v obliki 
tesne debri s strmimi pobočji, kar je  za te vode prav gotovo iz
jema. Toda pri Brezovici imamo v obodu male Sevniške kotlinice 
širšo vrzel; tu se terasa v višini 290—294, ki jo  moremo opažati 
v porečju Cedilnice, razširi na vso širino nizkega slemena, ki 
loči dolino Cedilnice od doline Pristavskega potoka; vse hiše 
vasi Brezovica so razpostavljene po tem ploščatem slemenu. Ne 
more biti dvoma, da je  nekdaj tod čez Cedilnica tekla proti 
vzhodu; njeno koleno se nahaja zato tik pri Brezovici, in ves 
del toka, od kolena do Mirenskega gradu, je  novejšega datuma. 
Tod sem je moral poseči eden od Mirninih dotokov ter Cedilnico 
pritegniti nase. Terasa 290—294 m pa se prav lepo vidi ob spod

11 Nagode, Étude, str. 54, 69 in karte v prilogi.
12 Nagode, Étude, str. 74.
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njem Pristavskem potoku, na pr. južnovzhodno nad vasjo Mirna, 
v višini okrog 290 m; grad Grič stoji na njej. Ali ta premaknitev 
vodnega odtoka je razmeroma zelo neznaten pojav; da bi bila 
na sličen način Mirna vzela vode tudi Temenici, za to se pač ne 
dado zbrati tehtni razlogi. Ves hribovski obod na severu, vze
mimo med Čatežem in Šentrupertom, je  razrezan po potokih in 
dolinah, ki imajo v glavnem smer od SZ proti JV, kar odločno go
vori za pojmovanje, da se je  ta predel že odnekdaj odmakal 
proti JV, tedaj k Mirni, in Cedilnica sama napravlja prav tak 
vtis, tako da ne vidim nikakih znakov, ki bi govorili za to, da 
je  nekdaj tvorila del Temeničinega porečja. Pač pa govorijo 
zgoraj navedeni razlogi zato, da je  bilo obratno, to se pravi, da 
je  zgornja Temenica z Višansko - Šentviškim potokom tvorila 
zgornji del Mirninega porečja, da je  tedaj pliocenska Mirna iz
virala v predelu Višnje gore.

Mokronoška kotlina, — to označbo vpotrebljavam za pri
jazno kotanjo, katere osrednji del leži med kraji Mokronog, 
Šentrupert ter Mirna, — spominja tako po razsežnosti kot po 
pokrajinskih značilnostih na šentviško kotlino. Razlike so v tem, 
da tu ni več kraških oblik, razen tu tam posamezne vrtače, da 
so ravni predeli ob potokih, osobito ob Mirni in Bistrici, ven
darle obsežnejši. Nad ravnim dnom kotline, ki leži na spodnjem 
koncu, pri Mokronogu, 230 m, a na zgornjem, pri Mirni, 236 do 
238 m visoko, se dviga obilica teras na obrobju, ohranjenih v več 
zaporednih nivojih. Tem terasam odgovarja prav tako obilica 
enako visokih vzpetin v kotlini sami, vzpetin, ki predstavljajo 
vse podolgovata brda s ploščatim ali celo skoro ravnim sle
menom.

Najprej imamo nad aluvijalnim dnom Mirenske doline ne
znatno teraso, samo 3—4 m visoko ; vidi se na pr. južno od Sv. 
Roka. Naslednjo, zelo izrazito, povečini precej široko teraso 
imamo v višini 243—246 m v vzhodnem, a nekoliko višje v za
padnem delu; spremlja Mirensko aluvijalno dolino posebno na 
desni strani. Dočim je aluvijalna ravan razmeroma vlažna in je 
bila pred regulacijo Mirne prepuščena poplavam, a je  še danes 
porabna povečini le za travnike, so njive in naselja po velikem 
delu koncentrirana na tej terasi, na pr. Moste, Bruna vas, Ško
cjan pri Jesenicah, Glinek i. t. d.

Nato sledi kompleks teras v višini med 250—270 m, kjer bo 
bržkone treba razlikovati tri stopnje. Najvišja, 265—270 m, je 
najobsežnejša; vanjo so se zarezale terase v višini 260—262 m 
(val Skrovnik) ter najnižja 350—353 m (Martinja vas z glavnim 
delom hiš). Temu kompleksu teras pripada obilica terasnih gor
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skih pomolov na obeh straneh ožje Mirenske doline (na pr. pri 
Logu, Glinku, Dobu, Rakovniku i. t. d.; ločitev med njimi pa ni 
enostavna stvar, ker često neopazno ali le z lahnimi pregibi pre
hajajo druga v drugo. Njive in naselja pa so v veliki meri osre
dotočena na ta terasni komples.

Ob potokih, ki tečejo iz šentruperškega dela doline v Mirno 
z znatnim strmcem, se navedene terase vzdigujejo in dosežejo 
pri Šentrupertu višino 291 m, dočim teče tam glavna voda Bistrica 
kakih 260 m visoko. •

Naslednja terasa 280—290 m, ki je  izražena v položnejših 
pobočjih in ploščatih hrbtih gorskih pomolov, a je  povečini po
krita z gozdom, sega že dlje od prave Mirenske doline. Še v 
mnogo večji meri pa velja to o terasi 300—320 m, ki je  zasto
pana razmeroma na široko na obeh straneh Mirenske doline. V 
dobi, ko je  nastala ta terasa, je  Mirna z bočno erozijo zelo raz
širila svojo dolino. V tej dobi je  bila tesna dolina stare Cedil
nice med Brezovico in vasjo Mirna širša — tamkaj sega ta nivo 
do 330 m visoko —, dočim soteska Mirne pri Mirenskem gradu 
tudi takrat ni bila bistveno širša; zdi se, da je zanjo odgovoren 
petrografski značaj zemljišča. Posebno pa je značilno, da je  ta 
terasa izredno široko razvita severno od Mirne, na pr. med Pre
lesjem in Gorenjimi Jesenicami, kjer zavzema tudi terasa 280 
do 290 m zelo širok pas. Enaka je situacija vzhodno odtod; do 
širine vasi Mladatiče pripadajo vse višine temu nivoju in prav 
tako je  široka planota med cesto Krmel-Pijavice ter Mirno in 
Hinskim potokom, kjer stojita vasi Polje in Gabrijele, v višini 
300—320 m, a samo južni pas, južno v Polja do doline, je  v vi
šini 280—290 m. Končno se vleče planota iste višine 300—320 m 
vzhodno od Krmela proti kolenu Mirne pod Gabrjem; vasi Hi- 
nica in Goveji dol stojita na njej. Toda ta planota je  od Miren
ske doline na jugu ločena po višjih holmih, na katerih so raz
postavljene hiše ter zidanice vasi Vrhek (392 m), tako da na
pravlja vtis skoro vravnjenega dna široke — suhe, pravzaprav 
točneje: opuščene doline. Stržen Mirenske doline je  moral tedaj 
nekdaj potekati severneje, in sicer od Prelesja v smeri čez 
Gabrijele-Polje-Krmel-Hince do vijuge pri Gabrju, odkoder da
lje je  ostala Mirna v glavnem na prvotni črti.

Od višjih nivojev se na obrobju Mokronoške kotline naj
bolj uveljavljata eden v višini 335—350m, a drugi v višini 360 
do 380 m; drugemu nivoju pripadajo mnogoštevilni ploščati 
vrhovi, osobito na zapadnem koncu, v prehodu v porečje Cedil
nice in v njem, ter na severnem in še bolj severüovzhodnem 
koncu, pod Velikim Cirnikom, v hribih med Malim Cirnikom in
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Mladatičami ter okrog Štrasperka, k jer ima značaj širokih teras 
z kulturami in naselji.

Na južnem obrobju Mokronoške kotline je  posebno zastopan 
nivo 400—420 m, v terasah in nizu vrhov; tu imamo še jasno 
izraženo genetično zvezo z razvojem Mirenske doline. Toda iz
ven tega področja so potrebne za ta nivo še podrobna raziska- 
vanja, kakor tudi glede naslednjih nivojev, ki jih imamo v vi
šini 440—460 m, in končno 500—560 m; višine okrog 550 m pred
stavljajo nedvomno najvišje površje v vsem predelu med Mirno 
in spodnjo ter zgornjo Krko. Ti nivoji z razvojem današnjega 
rečnega sistema ne kažejo več neposredne zveze.

Pod Mokronogom, ali točneje: pod Pijavcami, se morfološki 
značaj Mirenskega porečja skoro na mah spremeni. Kotlina se 
tu zoži temeljito in iz nje vodi samo ozka dolina, ki ima v znat
nem delu značaj debri. Vrhtega pa dosega ob Mirenski dolini 
gričevje znatnejše višine že v najkrajši razdalji od rečice in 
dolina je vrezana v strmih pobočjih, toda ne v ravni črti, mar
več v precej številnih in znatnih meandrih. Že na prvi pogled 
se vidi, da tu nimamo opravka z meandri kot še živimi tvorbami, 
marveč da so zarezani že davno poprej, ker se v ije jo  med griči 
znatnejše višine. To so vjeti meandri, ki so se začeli tvoriti, ko 
je  tekla Mirna v počasnem toku še višje po ravnini, katere 
ostanke nam kažejo ploščati vrhovi sedanjega gričevja.

Na razliko med spodnjim, v tesnéh vrezanim tokom in zgor
njim (pravzaprav srednjim) delom, kjer so doline zadelane v 
znatni meri z naplavinami, opozarja že Črtomir Nagode, ki je  
postavil tudi razlago zanjo. Po njegovem pojmovanju je zgornje 
porečje Mirne nekdaj pripadalo — Temenici in je  šele kesneje 
eden od savskih pritokov z regresivno erozijo prestavljal svoje 
povirje proti zapadu ter končno porečje Mirne potegnil nase.13 
Neposredno sosedstvo z aluvijem precej zadelane Mokronoške 
kotline ter tesne debri spodnje Mirne more res na prvi pogled 
napeljati misli na poskus take interpretacije, kakor jo  je  podal 
Nagode. Ali na osnovi raznih momentov se ji vendarle ne morem 
pridružiti, zakaj nasprotujejo ji  zelo tehtni pomisleki.

Prvič moramo imeti pred očmi, rekel bi, teoretični preuda
rek, da je pričakovati kot dediščino miocenskega panonskega 
zatoka, ki je  segal še v sedanje Mirensko porečje, — proti 
vzhodu usmerjeno hidrografsko mrežo. Ker Nagode prisoja plio
censkemu morju, odnosno jezeru v morfogenezi sedanje pokra
jine med Mirno in Krko odločilen pomen in potemtakem pred-

13 Črtomir Nagode, Étude, str. 74, 76, 94.
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postavlja tu obsežno panonsko jezersko transgresijo še za tako 
kasno dobo kot je  pliocen, zanj ta razlog pač manj tehta. Ali pre
pričevalen argument zoper Nagodetovo interpretacijo je  orijen
tacija Mirninih dotokov, osobito levih, ki so neprimerno daljši 
in številnejši nego desni. V vsem obsegu, od Čateža pa do Pijavc- 
Tržišča, kjer prične deber, so povsod enako usmerjeni, in sicer 
vsi proti JV ter teko domala povsem vzporedno.14 Opozarjam, 
da gospoduje usmerjenost proti JV tako v spodnjih legah, ka
kor tudi v večjih višinah, to je  na južnem obrobju Dolske pla
note, k jer se nahaja njihovo povirje (na pr. Bistrice, Hinskega 
potoka). Iz tega moramo sklepati, da se v orijentaciji vodnega 
odtoka tu niso godile spremembe, marveč da je bil usmerjen 
vedno proti vzhodu. In končno pričajo tudi vjeti meandri na 
spodnji Mirni, da imamo tu opravka s staro reko, ki je  nekdaj 
tekla po širši ravnici ter na n je j vijugala sem in tja, pa se šele 
kesneje, ob splošnem dviganju ozemlja, zažrla vedno globlje, 
radi česar so se prvotno živi meandri vjeli v živoskalno osnovo.

Vrhtega naj pri spodnji Mirni opozorim še na nekatere zna
čilnosti. V njenem toku predstavlja ovinek nad razvalinami Tu
riškega gradu (Ruckenstein, 384 m, v avstr. spec. karti) markantno 
točko. Ako gledamo od teh razvalin proti zapadu, moremo kon
statirati, da ima reka tesno dolino šele v novejši dobi. Poprej 
je  Mirna tekla po razmeroma široki dolini, katere sledovi se 
vidijo še sedaj v  terasah na obeh straneh sedanje debri. Naj
višja, izrazita rečna terasa je  v višini 360—370 m; v tem stadiju 
je  Mirna tekla še po najmanj 2 km široki dolini. Nedvomno je  
to ista faza, katere na široko razprostrte terase smo spoznali v 
območju Mokronoške kotline v višini 360—380 m. Naslednja nižja 
rečna terasa je v višini 340—345 m; dolina je bila v tej dobi že 
znatno ožjega obsega. Še ožji obseg kaže nižja terasa, vrezana 
v višini 300—320 m. Pod višino 300 m se pričenjajo po večini 
bolj strma pobočja, odtod navzdol se je vrezavala Mirnina de
ber, ki ji  ozke terase (na pr. v višini 280 m) ne spreminjajo več 
obsega bistveno. V dobi, preden se je  stvorila deber pod višino 
300 m, je  tedaj tekla Mirna po razmeroma širši dolini, v počas
nem toku in vijugaje.

Od Turiškega gradu navzdol ima Mirnina deber nekoliko 
drugačen značaj. Tu se iz dna tesne doline vzpenjajo pobočja 
strmo navzgor, in sicer povečini, zlasti na levem bregu, nepo
sredno v višine okrog 400 m; ozke terase ali pregibi v pobočju

14 Nagode, ki tudi omenja vzporednost Mirninih levih pritokov, pravi 
(1. c., str. 76), da so usmerjeni proti SW, kar je  očividno tiskovna pomota 
namesto SE.
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so se ohranili le v majhnem obsegu. Hkrati opazimo, da v sek
torju pod Turiškim gradom meandrov ni. Iz navedenega sledi 
jasno, da je  tu deber že zelo stara oblika, da tu niti v dobi ni
vojev 300—370 m dolina ni bila bistveno širša. Tudi je  presenet
ljivo, da imamo značaj debri neposredno do savske doline. Opo
zorim naj, da ima slično deber tudi severno od Mirne tekoča 
Grahovca.

Spodnja Mirenska dolina ima potemtakem značilnosti ante- 
cedentne doline. Nadalje bi razpored rečnih nivojev ob spodnji 
Mirni govoril za to, da je  bilo tu dviganje, in sicer v dinarski 
smeri, nekoliko intenzivnejše nego v območju Mokronoške ko
tline in zapadneje, kar bi potrjalo tudi dejstvo, da segajo tu 
kope najvišjega površja razmeroma visoko (Laze 592 m). Dalje 
se zdi važen petrografski značaj zemljišča; v območju spodnjega 
toka imamo trdne apnence trijadne starosti, kjer erozija s težavo 
napreduje, dočim so višje gor mehkejše laporne kamenine, v 
Mokronoški kotlini tudi miocenski sedimenti, v katerih denu- 
dacija in erozija naglo napredujeta in ki so morale biti poprej 
še bolj na široko zastopane, a kesneje odstranjene, tako da bi 
mogla biti za nekatere sektorje, zlasti zapadno od Turiškega 
gradu, soodločujoča tudi epigeneza. — Antecedenca je  v sek
torju spodnje Mirne toliko verjetnejša, ker tu nismo več v iz
ključnem gospostvu alpinske smeri. Tu se namreč že uveljavlja 
interferenca alpinskega in dinarskega gorotvornega in tekton
skega pravca; ravno spodnja Mirna reže že v glavnem dinarsko 
usmerjene gube.15

Če je  naše tolmačenje hidrografskega razvoja na D olenj
skem pravilno, bi imeli v njem sliko, kako je razpadlo nekdaj 
večje porečje reke Mirne na tri, štiri dele. Preostane nam še, da 
si poskusimo raztolmačiti vzroke takega razvoja.

Prvotna Mirna se je  razvila s svojim porečjem kot pritok 
panonskega morja, v njegovem prvotnem zatoku. Zakaj terci- 
jerni sedimenti v okolici Sevnice ter Šentjanža-Krmela pričajo, 
da je  semkaj segal morski zaliv v miocenskem delu tercijera. 
Kako daleč na zapad je  segal ta zaliv, ni mogoče reči povsem 
določno, ker je  poznejša denudaci ja  tercijerne usedline oči- 
vidno v velikem obsegu odstranila; prav gotovo pa je, da je  pa
nonsko morje segalo še precej čez današnjo Mokronoško ko
tlino. Zakaj marinske miocenske plasti so zastopane okrog Šent
janža, dalje precej na široko okrog Krmela, kjer imamo premo

15 F. Heritsch-F. Seidl, Das Erdbeben von Rann an der Save vom 
29. Jänner 1917. II. del. Mitt. d. Erdbebenkommission N. F. 55. Wien 1919, 
str. 70
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govnik, — tu je v tercijerno osnovo vrezana široka stara dolina 
Mirne v višini 300—320 m pri Hincah-Gove jem dolu ter Gabri- 
jelah-Polju — in končno na dolgo v dnu kotline na obeh stra
neh Bistrice okrog Šentruperta.16 Toda neogene plasti segajo še 
dalje na zapad; ohranjene so zapadno od vasi Mirna pri Go
renji vasi blizu Ševnice, kjer vsebujejo lignit, ki se v majhni 
meri koplje še sedaj, ohranjene pa so na enem mestu še blizu 
Čateža, in sicer v grapi zgornje Cedilnice med krajema Golek 
in Vrh, tedaj v neposrednem sosedstvu Temeničinega porečja. Tu 
so se pri prvem, pač le preglednem geološkem proučevanju, v 
plasti, ki vsebuje premog, našle samo sladkovodne okamenine. 
in se na tej osnovi kamenine uvrstile v sladkovodne tvorbe.17 
Toda podrobna nova raziskavanja morejo šele dati zanesljiv od
govor na vprašanje, če se niso ohranili marinski sedimenti tudi 
tu, v porečju Cedilnice. Zakaj tudi okrog Šentjanža in Krmela 
so premog vsebujoče plasti sladkovodne tvorbe, tercijerne pla
sti, ki jih prekrivajo, pa so ugotovljene kot marinske odkladnine 
spodnjega miocena.18 Petrascheck je  izrazil celo domnevo, da je 
staviti premog vsebujoče plasti okrog Šentjanža-Krmela po sta
rosti v isto vrsto s trboveljskim oligocenskim premogom.19 O enot
nem tercijernem morskem zatoku, ki je  segal na zapad vsaj še 
v porečje Cedilnice že v spodnjem miocenu, potemtakem ne 
more biti dvoma.

Y vsakem slučaju pa je izven dvoma, da je  tvorilo sedanje 
porečje Mirne neogeno sinklinalo, morski panonski zatok, ob 
katerem se je  v marinski fazi razvijalo lokalno porečje, 
ki se je  daljšalo proti vzhodu pač v isti meri, v kateri se 
je  proti vzhodu umikalo morje. Ker moramo računati, da 
je  savska dolina med Trbovljami in Brežiško- Krško kotlino 
šele novejšega nastanka, moramo smatrati, da je  segalo Mirensko 
porečje sprva še dalje od Sevnice na vzhod ali jugovzhod. Da 
si je  treba predstavljati zvezo šentjanško-krmelskega miocen- 
skega zatoka proti vzhodu čez Sevnico in dalje čez Raštanj- 
Senovo-Rajhenburg, je  izven dvoma, kljub temu, da so danes

16 Dr. Guido Stäche, Die neogenen Tertiärbildungen in Unter-Krain; 
Jahrb. d. geol. R. A. 1858, str. 366 sl. Prim. geol. karto spec, karte list Novo 
mesto.

17 Stäche, о. с., str. 393 sl.
18 Dr. W. Petrascheck, Kohlengeologie der österreichischen Teil

staaten. II. Teil, str. 347. Prim. Tellerjevo geol. karto, list spec. karte Celje- 
Radeče.

19 Petrascheck, 1. с.
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vrzeli v razprostranjenosti tercijernih plasti, ki so zapadle de
nudaci ji.20

Porečje Mirne se je  razvilo potemtakem slično, kot se je  raz
vilo porečje zgornje Save v zgornjeoligocensko - miocenskem 
zatoku panonskega morja, in slično kot se je  razvilo ob mor
skem zalivu Karlovške kotline porečje Kolpe, ter ob Brežiško- 
krški kotlini porečje spodnje Krke. Miocenska morska zatoka 
Karlovške kot Gorenjesavske kotline sta segala najdalje proti 
zapadu, zato se je  tudi porečje Kolpe ter Save zajedlo najgloblje 
v gorovje, pri čemer je igrala seveda važno vlogo tudi večja re
lativna starost teh morskih zalivov, segajočih še v paleogen.

Hidrografski razvoj si moramo tolmačiti v najtesnejši zvezi 
z epirogenetskimi procesi in s pomočjo paleogeografskih dejstev, 
ki so nam sedaj znana že v znatnem obsegu. Sedanji razvodni 
predel med Jadranskim morjem in Podonavjem na Slovenskem 
se je  pričel dvigati ter postajati kopno že pred glavnim gu
banjem koncem oligocena; kopno je moralo tu obstojati že v 
prehodni dobi med kredo in tercijerom.21 Tu se je  že zgodaj 
pričelo razvijati razvodje med takratnim Jacfranskim morjem, 
ki je  segalo nekoliko dalje na severovzhod nego dandanes, ter 
podonavskim predelom, ki je  ostal tudi v starotercijerni dobi po 
veliki večini pokrit z morjem, kamor so se odtekale vode z novo 
nastajočega kopnega oboda.22 Podonavsko-jadransko razvodje 
na Slovenskem je  tedaj zelo staro, v svojih zasnutkih še iz staro- 
tercijera, in je  potemtakem preživelo vse kesnejše gorotvorne 
procese ter jim je moglo kljubovati, samo prilagodilo se jim je. 
У oligocenu, v dobi glavnega gubanja, je  dviganje, gubanje 
in narivanje zajelo tudi bolj zapadne predele in Jadransko 
morje se je  moralo umakniti daleč na jugozapad, dočim so se 
na vzhodu razvile dolge, a razmeroma ozke depresije, po ka
terih je  morje iz panonskega predela seglo daleč v gorovje. V 
srednjem oligocenu se je  stvoril severni del Ljubljanske kotline 
in morje je  seglo tja do v Bohinj ter do Mojstrane in ta veliki 
morski zatok je postal osrednja proga nastajajočega savskega

20 Petrascheck, o. c., str. 347; F. Heritsch-F. Seidl, Das Erdbeben von 
Rann II. Teil. Mitt. Erdbeben-Kommission N. F. 55. Wien 1919, str. 67. Ta 
dva poročata (n. n. m.), da se nahaja v porečju zgornje Grahovce (nad koto 
310 spec. k.) krpa litovskega apnenca, ki na Tellerjevi geol. karti ni ozna
čena; predstavlja zvezo med miocenom pri Šentjanžu in onim pri Sevnici.

21 Franz K o s s m a t , Die morphologische Entwicklung der Gebirge 
im Isonzo- und oberen Savegebiet. Z. d. Ges. Erdk. Berlin 1916, str. 600; 
C. D i e n e r ,  Bau und Bild der Ostalpen und des Karstgebietes, str. 249.

22 M a c h a t s c h e k .  Länderkunde von Mitteleuropa, v Enzyklopädie 
der Erdkunde 1925, str. 349.



HIDROGRAFSKI IN MORFOLOŠKI RAZVOJ NA SREDNJEM DOLENJSKEM 8 9

porečja.23 Kesneje se je  oligocensko morje umaknilo, toda v mio
cenu je panonsko morje seglo v glavnem po isti depresiji do 

v Radovljiško kotlino ter vztrajalo dalje časa v tem dolgem 
zatoku in se šele polagoma umikalo nazaj na vzhod. Savsko po
rečje se je  v svojem razvoju naslonilo na oligocenski ter mio- 
censki morski zatok, spričo tega je moglo pritegniti nase odtok iz 
dovolj prostranega predela, bodisi iz Alp kot z Dinarskega si
stema.

Druga depresija, ki je  segala od panonskega morskega ba- 
sena v gorovje na zapad, je Karlovška kotlina, ki je  dala za
snovo za razvoj porečja reke Kolpe. Tudi v Karlovški kotlini 
imamo usedline že iz starejšega tercijera; Stur navaja eocenske 
peščenjake v predelu okrog Lasinje ob Kolpi.24 Oligocenski sedi
menti (pesek, lapor, pa tudi premogove plasti, ekvivalent so- 
teškim slojem) se nahajajo še daleč jugozapadno od Karlovca, 
blizu Ogulina pri Dubravah.25 Posebno na široko pa so naložene 
neogene plasti v Karlovški kotlini, tvoreče tudi vse gričevje 
tja do savske ravnine. Karlovška kotlina v najširšem smislu 
se nam kaže tedaj domala v vsem tercijeru kot lokalna depresija, 
a hkrati velik in širok zaliv Panonskega, mor ja, zato dolgo dobo 
hidrografsko središče, ki je pritegnilo nase vodni dotok v zelo 
širokem obsegu, slično kot Gorenjesavska kotlina. Tako je na
stala široka mreža Kolpinega porečja, ki je  svoje povirje zare
zala v bližino Kvarnerskega zaliva in ki je  prvotno nadzemskim 
potom odmakala velik del Dinarskega sistema; povirje Kolpinih 
levih dotokov se je  nahajalo na razvodju z desnimi dotoki go
renje Save, v prvi vrsti Ljubljanice. Kesneje se je  velik del Kol
pinih dotokov spričo napredujočega skrševanja prestavil pod 
površino, Kolpa sama pa se je  ohranila na površini in je  -mogla 
kljubovati postopnemu dviganju dinarskih planot ter očuvati 
svoje povirje med Risnjakom in Snežnikom. Ako tedaj Krebs 
njen gorenji tok karakterizira kot antecedenten, mu moramo v 
tem v polni meri pritrditi.26

23 K o s s m a t , 1. c.
24 D i o n y s  S t u r ,  Bericht über die geologische Aufnahme im mittle

ren Theile Croatiens. Jahrb. d. geol. R. A. 1863, str. 511.
25 Josip P o l j a k ,  Geom orfologija i hidrografija okoliša Ogulina i ogu

linskog Zagorja. Spomenica Drag. Gorjanoviću-Krambergerju. Zagreb 1925 
do 1926, str. 113. — Pripomniti je, da N. Krebs dvomi о oligocenski starosti 
dubravskih plasti, smatrajoč jih za mlajše (Zur Geomorphologie von Hoch- 
Kroatien und Unterkrain, str. 229.

26 N. Krebs, Zur Geomorphologie von Hoch-Kroatien und Unterkrain. 
Z. d. Ges. f. Erdkunde. Berlin-Sonderband Hudertjahrfeier 1928., str. 210.
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Heritsch-Seidlova in Tornquistova geološko-tektonska pro
učevanja o priliki brežiškega potresa 29. januarja 1917. so ugo
tovila, da se je  Brežiško^Krška kotlina pričela ugrezati v spod
njem miocenu in da se je  udor izvršil pred pričetkom II. medi
teranske stopnje, nakar jo  je  zalilo morje, zakaj druga medite
ranska stopnja predstavlja v n je j najstarejše miocenske marin- 
ske sedimente.27 Tercijerni sedimenti Mirenskega porečja se še 
niso dovolj raziskavali v novejši dobi; vendar vemo iz pičle no
vejše in starejše literature, kakor že zgoraj navedeno, da iz
virajo že iz spodnjega miocena. Reke zgornja Sava, Mirna, 
spodnja Krka ter Kolpa predstavljajo s svojim porečjem po
temtakem dediščino tercijernih panonskih morskih zatokov, od 
katerih sta bila mirenski ter krški relativno mlajša in sta spričo 
tega tudi porečji obeh teh dveh rek manjši in krajši.

Mirenska ter Brežiško-Krška kotlina sta imeli, odkar sta 
zopet postali del kopnega, različno tektonsko zgodovino. Da jo  
razumemo, nam je  potreben hkrati pregled geneze celotnega 
ozemlja od Gorjancev do Dolske planote okrog Kuma in na za
pad do dinarskih visokih planot med Ljubljanskim Barjem ter 
kočevskim Rogom.

Ko se je  po izoblikovanju dinarskih in alpskih visokih rav
nin poglavitno dinarsko in alpsko ozemlje dvigalo ter doseglo 
končno sedanjo višino (800—900 m na Z in S), je  večina D olenj
ske v dviganju zaostajala. Najlepše se vidi ta razlika ob Rogu, 
kjer je  Rogoveka gora dosegla še višino 800—900 m, vzhodno 
od nje ležeča Krška kotlina pa je ostala nizko spodaj.28 Mejo 
med obema v različni meri premikanima grudama tvori premo
črtna prelomnica, v katere nadaljevanju se je  razvila zgornja 
Krka. Da teče zgornja Krka po tektonski prelomnici, so ugoto
vili že razni raziskovalci.29 Ali značaj meje med različno pre-

— Pregled Kolpinega porečja, nadzemskega in podzemskih zvez, podaja Šenoa, 
Rijeka Kupa i njezino porječje. Rad. Jugosl. ak. zn. i umj. knj. CXXVII. 
M. pr. г. XIX. Zagreb 1895, 125 sl. (karta v prilogi), — ter M. Šenoa, Pontsko- 
jadranska razvodnica i jadransko područje u Hrvatskoj. Rad. knj. 143, M. pr. 
r. 29. Zagreb 1900, str. 62 sl., karta v prilogi. Za morfogenetsko rekonstrukcijo: 
N. Krebs, Zur Geomorphologie itd., skica nekdanjega porečja na str. 227.

27 F. H e r i t s c h - F. S e i d l ,  o. c., str. 117— 119 in dr.; T o i n q u i s t ,  
Das Erdbeben von Rann an der Save vom 29. Jänner 1917. I. Teil. Mitt. Erd
beben-Kommission. N. F. Nr. 52. Wien 1918, str. 105 sl.

28 F. Seidl-W. Teppner, Der diluviale See von Prečna bei Novo mesto. 
Carniola 1919, str. 147.

29 Na pr. Lipoid, Bericht über die geologische Aufnahme in Unterkrain 
im Jahre 1857. Jahrb. geol. R. A. 1858, str. 260. — F. Seidl-W. Teppner, Der 
diluv. See von Prečna bei N. m., str. 148. — Črtomir Nagode, Étude géolo
gique et géographique, str. 32, 52 in dr.
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mikanima grudama, ima krška prelomnica samo do onstran so
teske nad gradom Soteska, kjer neha Rogovska gora. Odtod da
lje je  zaostajala v dviganju tudi zapadna Suha Krajina, ki se 
dviga v znatnejše višine samo v severnem in severnozapadnem 
robu, k jer doseže v Korenjski planoti višine 680—720 m, tedaj 
le malo manj kot planota Male gore na južnozapadni strani D o
brepoljskega polja.

Razen v Korenjski planoti dosezajo tudi v zapadni Suhi 
Krajini najvišji vrhovi samo zmerne višine, nekoliko čez 500 m, 
največ pa 550—570 m. Prehod med Rogom in Suho Krajino je 
prav nenaden, neposreden; strinjam se z Nagodetom, da si ga 
samo z erozijskim učinkom ne moremo razložiti. Nagode vzame 
na pomoč prelom, ki ga predpostavlja v prečni smeri S-J, na 
črti vzporedno s cesto Žužemberk - Kočevje.30 Severnozapadna 
Suha Krajina pa je višja; v Korenjski planoti se dvigne do vi
šine 680—720 m, in sicer tako, da se kaže višina 680 m kot višina 
planote, posamezni vrhovi pa se nad njo dvigajo še čez, do 
720 m. Ta planota se vzdiguje nad ostalo Suho Krajino precej 
neposredno in sicer tako, da leži zapadno od ambruškega dola 
višji, a vzhodno od njega nižji del, ki ima najvišje višine do 
550—570 m. Ambruški dol je  zarezan potemtakem v glavnem 
v ravni črti in na morfološki meji. Značilno pa je, da poteka 
ta dol v smeri S-J, tedaj točno vzporedno s severnim po Nago
detovem mnenju tektonskim robom Roga in nadalje, da je  točno 
nadaljevanje te črte Stiško-Muljavska dolina, na kateri sta se 
Stiski in Višanski potok odklonila od prvotne smeri ter se pri
ključila Krki. Kakor že poprej navedeno, se vsiljuje tudi tu mi
sel na tektonsko predispozijo, tem bolj, ker dela pokrajinsko 
lice vtis, kakor da imamo v južnovzhodnem delu Korenjske 
planote znake ugrezanja, odnosno zastajanja grud v stopnjah 
in pa ker se kaže na planoti med Korenjskimi hribi (severno in 
severnozapadno od Korenja) ter Planskim vrhom sled široke 
suhe doline, v smeri JV - SZ. Koren jska planota bi bil potem
takem gorski čok, ki je  ostal razmeroma višje med ostalimi ugre
zajočimi se grudami in vzhodna meja bi potekala na črti Stična- 
Muljava-Globoko (pri Zagradcu)-Ambrus-Žvirče. Ta za dinarsko 
prečna smer se uveljavlja tudi drugod v Suhi Krajini, na pr. 
na vzhodni strani Dobrniško-Podlipske kotline, še izraziteje pa 
v orijentaciji malega kraškega polja Globodola, o katerem 
meni Nagode, da je  zasnovano na tektonskih črtah.31 Seveda pa

30 Nagode, Étude géol. et géogr., str. 67.
31 Nagode, Étude, str. 67.
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se zavedam, da imajo te navedbe samo pogojno vrednost, do
kler niso izpričane z eksaktnimi ugotovitvami; v tem pogledu 
pa silno pogrešamo novejših in sploh podrobnih raziskavanj za 
večino Dolenjske, za katero velja na žalost še vedno, da je, 
kakor je  zapisal Salopek, v geološkem pogledu naša „terra in
cognita“ .32

Vsekakor pa je  dejstvo, da je  Suha Krajina med Rogom in 
Korenjsko planoto v dviganju zaostajala in da si njene nižje 
višine drugače, na pr. na osnovi erozijskega učinka, ne moremo 
razlagati.

Slična slika se nam kaže v vzhodni Suhi Krajini ter v vsem 
predelu med Mirno in Krko. Tudi tod imamo samo razmeroma 
nizko hribovje; posebno značilno je  dejstvo, da se dvigajo vsi 
hrbti in vrhovi presenetljivo enako do višine 500—550 m, in 
sicer dosezajo v mnogih primerih ravno višino okrog 540—550 m. 
Malokje se dvigajo čez te višine, ali tudi v teh redkih primerih, 
z edino izjemo Radovlje s 604 m, ne dosezajo višine 600 m. Ti 
hrbti in brda tvorijo po večini, posebno med Mirno in Krško 
kotlino, na vrheh oble, zelo položne kope ali celo prave plano- 
tice, kar najboljše odseva tudi iz dejstva, da stoje na mnogih 
od njih naselja (na pr. vasi na širši planoti Trebanjskega vrha, 
Trebelno, Zabukovje, Vrh, Križ, Sv. Primož itd. Ker se ta nivo 
tako na gosto uveljavlja od Save pa tja v zapadno Suho Kra
jino in v tako enakomerni višini ter je  hkrati najvišji v pre
delu, smatram za upravičeno uvrstiti ga kot ekvivalent pont- 
skemu nivoju Dolske planote ter dinarskih visokih planot vi
šine 800—900 m. Pri splošnem dviganju predela je tedaj ta 
osrednja dolenjska gruda, kakor bi jo  morda lahko imenovali, 
zaostala za okroglo 300 m. Podoba je, da je  pri tem zaostajala 
kot celota, to se pravi v vseh delih precej enakomerno, pri če
mer puščamo seveda v nemar manj pomembne lokalne posebne 
premaknitve, kakor na pr. relativno grezanje med Hmeljnikom 
in vzhodnimi podaljški Ajdovške planote, kjer predpostavlja 
Nagode tektonsko premikanje ob dveh dinarskih prelomnicah.31 
Preiskati je  še treba, ali se ni dolenjska gruda pri dviganju na
gnila v zapadnem delu za spoznanje na poševno, s skrajnim 
južnim robom na višje. Tako vsaj bi se dalo sklepati iz dejstva, 
da se vzpenja v Radovlji 580—604 m, pa odločno ohrani značaj 
planote, tudi južni rob Ajdovške planote se vzpenja 592—597 m 
visoko in ravno pod njo ima Krka najtesnejši del doline. Dalje

32 Dr. M. Salopek, Geološko proučavanje i kartiranje u Sloveniji god. 
1926. Geogr. Vestnik II., str. 154.

33 Nagode, Étude, str. 69 in dr. ter karta v prilogi.
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se zdi, da se gruda v vzhodnem delu, tudi še okrog Laz (592 m), 
nekoliko bolj dviguje, nego v zapadnem in osrednjem delu.

Dejstvo, da se je  osrednja dolenjska gruda dvignila manj 
visoko, nego obrobje na zapadu in severu, je  imelo zelo velik 
učinek na oblikovanje površinskega reliefa. Ker je  ostal strmec 
manjši, tekoče vode niso mogle v toliki meri vrezavati v globino 
kot na Z in S, marveč se je  moglo v močnejši meri uveljaviti 
bočno vrezavanje, ki je  nekako držalo korak z globinsko erozijo. 
Zato se je  v tem predelu razvilo nizko hribovje ter gričevje s 
položnimi pobočji, k jer so debri prava izjema in strmine prav 
redke. Zaporedne faze dviganja, ki se je  menjavalo z vmesnimi 
fazami mirovanja, se po svojem učinku spričo tega manj uve
ljav lja jo  nego v predelih, kjer je  dviganje dosezalo znatnejše 
višine. Terase si spričo tega sledijo bolj na gosto v vertikalnem 
smislu, so pa včasih, vsaj kar se tiče manj širokih, manj izrazite 
in pogosto izražene samo v pregibih pobočja ali pa prehajajo 
ena v drugo z manj določnimi mejami. Posebno velja to za 
teren, k jer prevladujejo nepropustne kamenine. Vendar pa so 
glavni nivoji dobro razločni. Y višjih predelih se prav dobro 
opazuje na široko razviti nivo v višini okrog 440—460 m; po
sebno dobro je  ohranjen v Ajdovški planoti, kjer tvori skoro 
da prave planote, na katerih imamo polja ter travnike ter obilna 
naselja (na pr. Ajdovec, Veliki Lipovec itd.). Tudi okrog Mokro
noga imamo v tej višini ali nekoliko višje dobro ohranjene te
rase, bodisi v pobočjih višjih hribov kot v obliki oblih, plo
ščatih vrhov, nudečih vtis manjših planotic; tudi tu so na njih 
mnoga naselja ter kulture. Razprostranjenost tega nivoja je  
značilna; zastopan je  v vseh skupinah hribovja, in sicer ne samo 
na vnanjih robeh, marveč tudi v notranjih delih. Najčešče imamo 
vtis, da je  bila bočna erozija v dobi te faze tako izdatna, da so 
se mogle izoblikovati široke ravnine, ki so na njih višje vzpe
tine 500—570 m ostale le kot posamezna brda in hrbti.

Naslednji izraziti nivo 400—420 m se more opažati prav 
tako na široko v predelu, toda vendar nikakor ne tako na sploš
no, marveč se že drži glavnih rečnih dolin, predvsem Mirenske 
doline. Prav posebno pa kažejo nižji nivoji tesno zavisnost od 
rečnih dolin. Tu so najinteresantnejši nivoji teras med 320—380 
metrov, zakaj v njih smo našli sledove spremembe v vodnih 
tokovih med vsemi proučevanimi rekami in potoki na central
nem Dolenjskem, med Krko in Temenico, Višnjico in šentviško 
kotlino, Temenico in Mirno. Bočna erozija je  tudi v tej dobi 
imela zelo velik učinek ter je  izdelovala ob rekah in večjih po
tokih precej prostrane fluvijalne ravnine. Te fluvijalne rav-
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nine, katerih sledove smo si mogli ogledati podrobneje, kažejo 
v vseh porečjih precej enako višino, erozija se je  vršila razme
roma zelo enakomerno, kar ima gotovo svoje poglavitne vzroke 
v precej enotnem dviganju osrednje dolenjske grude. Spričo tega 
so se mogla stvoriti med posameznimi rečnimi sistemi razvodja 
v dolinskih progah in na njih se je  mogla v toliki meri udejstvo
vati preorijentacija rečnih tokov. Podoba je, da je  ravno proti 
zaključku te dobe pričel zmagovati vpliv Krške kotline, v ob
liki večje erozivne sile Krke ter Temenice, delujočih na dinar
skih prelomnicah; porečje Temenice in zlasti Krke se je  pričelo 
večati v smeri navzgor.

V Suhi Krajini, kjer so dani petrografski pogoji s popolnim 
gospostvom apnenca, domala povsem brez nepropustnih plasti, 
se je  pri dviganju dosegla razmeroma kmalu ona višina, ki je  
potrebna za pričetek skrševanja. V zapadni Suhi Krajini ne
hajo v progi nad Krško dolino, nekako v višini 380—420 m, naj- 
niž ji v višini 360 m, morfološki sledovi povrhnje tekočih voda ; 
v tej dobi je moralo skrševanje pogoltniti tamkajšnje potoke 
in odtlej so se razvijale kraške kotanje, osobito uvale, dočim 
so se v vzhodni Suhi Krajini razvijale večje kraške kotline in 
celo eno kraško polje, Globodol.

Nagode pripisuje prostrano površje ter visoke terase med 
Mirno ter Krško kotlino in pa v Suhi krajini abrazivnemu delo
vanju pliocenskega panonskega jezera.34 To jezero naj bi bilo 
pokrivalo Krško kotlino in domala vse tu proučevano ozemlje; 
Nagode smatra za mogočo tudi zvezo z Ljubljansko kotlino v 
predelu čez zgornjo Krko proti SZ.35 Za tako tolmačenje težko 
da bi se dali navesti prepričevalni razlogi; eksistenca pliocen
skega jezera v tako širokem obsegu bi morala pustiti za seboj 
bodisi geološke bodisi morfološke sledove. Ti pa se nam niso 
pokazali, kar pa seveda glede Krške kotline ne velja. Da pa tu, 
tam omenjene rdeče prsti ali svetlejše ilovice, nikakor ne mo
remo smatrati za usedlino jezera, se kaže vedno očitneje.

Na terasah in širših slemenih, tudi na višjih starih ravninah 
ter v vdolbinah raznih etaž, se vidi v širokih področjih osrednje 
Dolenjske obilo rdeče, ponekod bolj rjave ali celo svetlorjave 
prsti, ki jo  je  prvi popisal Lipold, ki pa še vedno ni nesporno 
ugotovljen njen nastanek, niti starost.36 Omenim naj mimogrede,

34 Nagode, Étude, str. 86 sl.
35 O. c., str. 89.
36 M. V. L i p o l d ,  Die Eisenstein führenden Diluvial-Lehme in Unter- 

Krain, Jahrb. geol. R. A. IX. 1858, str. 246 sl. Dionys S t u r , Bericht über
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da v tej ilovici nisem prav nikjer našel niti najmanjšega 
znaka plastovitosti, in dalje, da sem na vseh mestih, kjer 
se je  pokazala osnova — živa skala, mogel ugotoviti po 
preperevanju razjedeni apnenec; obe ti dve značilnosti je  kon- 
statiral že Lipold.37 Nikakor si tedaj ne morem misliti, da bi 
imeli v tej ilovici opravka z usedlino jezera, marveč jo  smatram 
za eluvi j ;  tudi krajevna lega ilovice se s tako interpretacijo 
ujema.

Mirenska kotlina se po zaključku miocenske dobe, kakor 
se zdi, ni ponašala več kot samostojna tektonska enota s samo
stojno diislokacijsko tendenco. Čisto drugače pa je  bilo z Bre- 
žiško-Krško kotlino.

Brežiško-Krška kotlina hrani na svojem obrobju marinske 
sedimente od pričetka druge mediteranske stopnje dalje, kar je 
pač znamenje, da se je  ta gruda ugreznila tik pred nastopom 
srednje miocenske faze. Dalje imamo v n jej ohranjene sarmat- 
ske, pa tudi še pliocenske sloje, in debelo plast diluvi jalnih na
nosov.38

Proučevanje prelomnic, ob katerih se je  Brežiško - Krška 
kotlina ugreznila, je  pokazalo, da so se na njih dislokacije po
navljale še v toku diluvi ja  in da tudi danes še ne mirujejo, pri
čajo ponovni potresi.39 Tudi je  bila višina vertikalne premak
nitve v tej kotlini prav znatna, o čemer priča že debelina tu 
nasutih tercijernih in diluvialno - aluvijalnih snovi. Tudi se ni 
vsa Brežiško-Krška kotlina ponašala enotno v tektonskem gi
banju, marveč se je  vzhodni del ugreznil močneje in tildi poprej, 
nego zapadni del, razprostirajoč se med Belo Cerkvijo-Krono- 
vim-Orehovcem pri Šentjerneju ter krško prelomnico pod Ro- 
govsko goro; tako moremo sklepati iz razprostranjenosti neo- 
genih usedlin40 ter današnjega reliefa.

Gorjanci so se v tektonskem razvoju ponašali zopet samo
stojno, kot samostojna gruda, katere poglavitni osrednji del se 
je  držal domala v isti višini kot dinarske visoke planote ter Dol
ska visoka ravan okrog Kuma, zakaj glavna planota v njih kaže 
na daleč in široko višino okrog 950 m. Gorski čok Gorjancev

die geologische Aufnahme im mittleren Theile Croatiens. Jahrb. d. Geol. 
R. A. 1863, str. 512, 517 sl. — Prim .F. S e i d 1 , Zemeljski potresi pri Črnomlju, 
str. 10; N. K r e b s ,  Zur Geomorphologie, str. 213.

37 N. n. m., str. 246, 247.
38 Heritsch-Seidl, Erdbeben von Rann; Tornquist, Erdbeben von Rann.
39 Istotam.
40 Heritsch-Seidl, о. C., str. 81.
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je  moral ves čas tvoriti izrazito orografsko pregrajo med Bre- 
žiško-Krško ter Karlovško kotlino.

Navedeni tektonski procesi so morali postati odločilnega po
mena tudi za razvoj hidrografskih razmer. Različno tektonsko 
ponašanje Mirenske ter Brežiško-Krške kotline v pliocenu in 
diluviju ter sedanjosti je  ustvarilo pogoje za različne možnosti 
fluvijalne erozije. Erozijska energija pri Mirni se je  manjšala, 
dočim se je  pri Krki večala. Porečje Mirne in porečje Krke sta 
bili sprva precej enako obsežni; prvotni obseg Mirnine vodne 
mreže smo si skušali rekonstruirati v prejšnjih odstavkih. Da je 
Krkino porečje prvotno obsegalo samo Krško kotlino z nepo
srednim obrobjem, se razvidi najboljše iz dejstva, da ga na 
jugozapadu še danes omejuje Rogovska gora. Ako bi bilo pr
votno večje, bi morala Krka še danes dobivati dotoke z onstran 
Roga v prečni smeri, ali bi morale biti ohranjene v tej smeri 
vsaj suhe doline, odnosno primerne orografske oblike, У res
nici pa imamo v prečni smeri ohranjene samo kratke suhe do
line.41 Pač pa imamo iz te smeri podzemski vodni dotok, ki se 
je  mogel uveljaviti šele, ko je  Rogovska gruda v dviganju pre
hitela vzhodno od krške prelomnice ležeče ozemlje. O jačenje 
erozijske energije prvotne Krke se je  uveljavilo predvsem na 
obrobju kotline, zato vidimo, da so se njeni levi dotoki zajedli 
daleč na SZ, v prvi vrsti Radovlja z Lakencem, ki je  svoje po
virje pomaknil že v opasno bližino Mokronoške kotline. Še v 
večji meri se je  to pokazalo v zapadnem sektorju, kjer že vla
dajo dinarske direktrise. Tu se je  mogla na dinarskih prelom
nicah z velikim uspehom uveljaviti globinska erozija, toliko 
bolj, kolikor bolj je  napredujoče skrševanje koncentriralo 
vodni odtok na teh črtah. У manjši meri velja to že o Temenici, 
še v veliko večji meri pa o Krki, ki je  v vsem gornjem toku, od 
Soteske navzgor, vrezala svojo strugo na tektonski prelomnici. 
Tu je  njena struga, odnosno dolina rastla od spodaj navzgor 
ter dosegla končno svoj zaključek pri Vidmu-Krki. Kaj jo  je  
očuvalo pred skrševanjem, ni znano; gotovo pa je, da ji  je  lega 
na prelomnici dovajala neštete podzemske dotoke z obeh strani, 
kjer je  kraški način odmakanja prevladoval v skladu s tekton
skim dviganjem, posebno pa od zapada. Ker pa je novo nastala 
Krška dolina ostala v območju manjšega vertikalnega gibanja, se 
je  pričel razvijati tudi v grudah na zapadu in severu, kjer so 
se dosegle pri dviganju večje višine, podzemski odtok proti Krki

41 Ferdo Seidl, Zemeljski potresi pri Črnomlju v zvezi z geološko zgo
dovino krajine. Spomenica Gorjanovicu-Krambergerju, posebni odtis, str. 12.
— Nagode, o. c., str. 66.
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in tako je  mogla Krka razširiti svoje porečje v kraškem terenu 
na škodo prvotne Ljubljanice in v manjši meri celo Kolpe. — 
Na JV se je  v nadaljevanju prelomnice na sličen način razvila 
Radeča, kar daje Krkinemu porečju še bolj nenavadno, rogo
vilasto obliko, značaj sestavljenosti.

K je je  bilo v zapadnem delu razvodje med dotoki prvotne 
Krke in prvotne Mirne ter razvodje med tema dvema in prvotno 
Ljubljanico, je  težko reči, ker manjkajo zato jasnejši morfo
loški sledovi. Podoba je  vsekakor, da se je  zapadna Suha Kra
jina prvotno odtekala proti Ljubljanski kotlini in verjetno se 
zdi, da bi bilo iskati prvotno razvodje nekako na Kremenjeku. 
Iz predela okrog Lisca ter Dobrniške kotanje bi šle vode prvot
no proti Mirni.

Pri porečju Mirne je treba opozoriti še na naslednje. Se
verno od Mirenske kotline imamo skoro neposredno prehod v 
Dolsko planoto, predstavljajočo prostrano grudo, ki se je  dvi
gala v večje višine, nego osrednja dolenjska gruda; danes do
sega planota vzpetost 800—900 m v severnem delu (okrog Zida
nega mosta) ter se zniža do 700 m v južnem delu.42 V višini 500 
do 600 m se uvel javlja na severnem robu Mirenske kotline, kar 
predstavlja v bistvu isto višino kot med Mirno in Krko. Inten
zivnejše dviganje na severu je povečalo erozijsko energijo levih 
dotokov prvotne Mirne, ki so mogli spričo tega svoje povirje po
makniti precej daleč na sever in današnja Mirna ima povsem 
nesimetrično porečje, daljše leve in kratke desne dotoke; njen 
potek kaže, kakor da se je  umikala proti jugu, in mestoma so 
se mogli taki umiki celo dokazati.

Nadaljevanje Dolske planote na JZ imamo v Metnajski (680 
do 560 m), Leskovški (700—600 m) ter Križki planoti (620—560 m) ; 
tudi te kažejo nagnjenost proti J, odnosno JV. Zdi se, da se je  tu 
prvotno enotna gruda ob dinarskih prelomnicah razlomila ter 
se posamezni kosi dvignili v različne višine. Za ekvivalente istih 
planot smatram Jelovec (okrog čušperškega Starega gradu, 630 do 
660 m), Korenjsko planoto (680—720 m) in dalje visoke planote 
okrog Krima v višini okrog 850 m. Tu se zdi posebno važna črta, 
ki poteka po Mišjem dolu (od Karlovice na SZ) čez Rob in dalje 
po enako usmerjeni suhi dolini pod Mokrcem43 proti Iški vasi. Vi
soka planota 800—850 m vzhodno od te črte ni več zastopana, 
pač pa prično tu na široko vidni nivoji, ki ne dosezajo niti več 
700 m, marveč ostanejo največ v višini 620—650 m. Vse kaže,

42 Prim. Ivan Rakovec, Morfološki razvoj v obm očju posavskih gub. 
Geogr. Vestnik VII.

43 Prim erjaj Melik, Pliocen. porečje Ljubljanice, str. 78
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da je vzhodno od te črte gruda v dviganju zaostajala in da je 
navedena linija važna dinarska prelomnica, ki loči v različnem 
tempu premikane grude. Njena važnost se še poveča spričo na
vedbe, da pomeni nadaljevanje tektonskih črt, ob katerih se je  
formirala meja med Ribniško dolino in Veliko goro.44

Iz gorenjih navedb se razvidi, da se planote med Kumom 
in Krimom znižajo na višine med 600 in 700 m, med Radenskim 
poljem in Stiško-Muljavsko dolino pa še nekaj pod 600 m. Tudi 
v predelu med Suho Krajino ter Ljubljanskim Barjem imamo te
daj relativno depresijo, tudi na tej progi so tedaj grude zastajale 
v splošnem dviganju, dasi ne toliko kot osrednja dolenjska 
gruda. V tej depresiji, ki ima dinarski pravec in predstavlja ne
kako tektonsko nadaljevanje Ljubljanske kotline, se je  koncen
triral vodni odtok in v tem pasu je piraterija Krke napredo
vala najdalje na SZ ter se približala neposredno kotlini Ljub
ljanskega Barja. Podoba je, da potekajo tu dinarske prelomnice 
posebno na gosto, kar je  označeni hidrografski razvoj še po
speševalo.

Že na prvi pogled se vidi in neštetokrat se je  že konstatiralo, 
da je Krška kotlina s spodnjo Krko (med kolenom pri Soteski 
in ustjem) ter miocenska Mirenska kotlina s sedanjim tokom 
Mirne uvrščena v alpinski smeri, dočim poteka zgornja Krka ter 
Temenica v dinarskem pravcu. Novejša geološko-tektonska raz- 
iskavanja pa so pokazala, da se tudi v Gorjancih, na obrobju 
Krške kotline ter ob spodnji Mirni močno uveljavlja dinarska 
smer v zgradbi gorovja ter v tektonskih črtah, in da imamo tu 
interferenco obeh smeri.45 Izkazalo se je  tudi, da so v novejši 
geološki, dobi tu ravno dinarske prelomnice posebno živahne.46 
S temi geološkimi ugotovitvami se rezultati naših razmotrivanj 
zelo dobro ujem ajo; tudi morfološka raziskavanja so pokazala, 
da kaže hidrografski in s tem zvezani morfološki razvoj napre
dujoče učinkovanje dinarskih tektonskih črt. Da pa so se mogle 
te v toliki meri uveljaviti, moramo iskati poglavitnega vzroka 
v različnem zadržanju grud, ki so zaostajale najbolj v nepo
srednem sosedstvu Panonske nižine, v Krški kotlini, v smeri proti 
S in SZ pa v stopnjah vedno manj. Spričo tega kaže relief, ako 
ga premotrimo v velikih obrisih, postopno zniževanje proti JV.

44 Nagode, Étude, str. 47.
45 A. T o r n q u i s t ,  Das Erdbeben von Rann I. — H e r i t s c h - S e i d l ,  

Das Erdbeben von Rann II. — A. T o r n q u i s t ,  Die Blei-Zinkerzlager- 
stätte der Savefalten vom Typus Litija. Wien 1929, str. 6.

46 T o r n q u i s t ,  Erdbeben, str. 144 in dr. V obm očju litijske anti- 
klinale je obratno (Tornquist, Blei-Zinkerzlagerstätte, str. 6.
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kar je pomenilo za razvoj hidrografskih sistemov drugi odlo
čujoči faktor. Da pa se je  mogel vodni odtok tako hitro prila
goditi obema činiteljema, zato moramo iskati vzroka v pre
vladi kraškega odtakanja. Na vprašanje,, zakaj se je  tu v tako 
popolni meri uveljavil kraški odtok in se mogel v tako širokem 
področju usmeriti proti JV, na Krko, bo moglo dati točen od
govor šele podrobno raziskavanje geološke sestave in tektonske 
zgradbe dolenjskih predelov, raziskavanje, ki bo posvetilo po
sebno pažnjo tudi spodnjim plastem in v njih se uveljavljajočim  
kraškim pojavom.

Résumé.

Évolution hydrographique et morphologique dans les bassins des Mirna, 
Temenica et Krka supérieure. L’ étude morphologique des terrains karstiques 
entre le bassin de Ljubljana et la Kolpa supérieure a montré que, primiti
vement, il y  avait là drainage normal superficiel et que les eaux s’ écou
laient au Nord surtout dans la Ljubljanica, la partie plus petite du Sud, vers 
la Kolpa. Au détriment des deux, notammant de la Ljubljanica, se sont éten
dues plus tard les captures de la Krka, mais par voie souterraine. L’ auteur 
s’ est attaché à étudier le réseau fluvial antékarstique des deux bords de la 
Krka supérieure, c ’ est à dire, de la Suha Krajina.

Le long de la Krka, il n’ y  a des terrasses fluviales que sur une bande 
étroite ne débordant guère sur les côtés, à peu d’ exceptions près, indice, 
que durant les phases plus récentes la Krka n’ avait pas d’ affluents im por
tants superficiels. Plus haut, à partir de 350 ou 410 mètres, apparaissent ce
pendant des crêtes orographiques dirigées NO - SE que 1’ on ne saurait inter
préter autrement que comme produits d’ êroison, mais qui étonnent, puis 
NNO - SSE, N - S, ou NNE - SSO, ce qui ne s’ accorde point avec la direction 
du réseau fluvial actuel. L’ écoulement de la Suha Krajina devait s’ effectuer 
autrefois en général vers le Nord. La même chose est démontrée par les 
vallées sèches, surtout près de Gradenec et Ambrus, qui montrent le relief 
inverse dans le domaine de la Krka supérieure. De là, originairement, 1’ eau 
devait s’ écouler par 1’ ouvala de Luče et, traversant le polje de Grosuplje, 
vers NO, appartenant au bassin de la Ljubljanica. La partie Est de la Suha 
Krajina envoyait probablement ses eaux au Nord, vers la Temenica. Aussi 
la Temenica supérieure paraît avoir subi un changement. Les cours d’eau 
aux environs de Višnja Gora et de Stična font voir par leurs directions qu’ 
ils appartenaient d’ abord au système orienté vers 1’ Est. Le détour vers le 
Sud, vers la Krka n’ est que plus récent. Témoin en est aussi le système de 
terrasses basses, developpé entre la vallée de Stična-Muljava et le bassin 
de Šentvid. Plus loin, des terrasses du même niveau partent du bassin de 
Šentvid, aujourd’ hui bassin fermé karstique, vers Г Est dans la vallée de la 
Temenica qui, juste dans le terrain allant de Veliki Gaber jusqu’ au point 
au dessus de Velika Loka, suit la direction О - E, alors que, ailleurs, son 
cours se trouve taillé dans la direction dinarique NO - SE. Aussi entre la 
Temenica et la Cedilnica, affluent droit de la Mirna, il y  a des terrasses 
inférieures entaillées déjà à 30 ou 50 mètres au - dessus du cours actuel, 
ce qui fait entrevoir Г ancienne liaison hydrographique entre la Teme
nica et la Mirna. La Temenica supérieure a dû se jeter dans la rivière pri-

7*
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mitive, qui prenait sa source au-dessus de Višnja Gora pour couler vers 1’ Est 
à travers le bassin actuel de Šentvid et la vallée de la Temenica (sur la 
ligne Veliki G aber-V elika  Loka), en empruntant le bassin de la Cedilnica, 
dans le bassin de Mokronog. Les deux rivières, la Temenica inférieure aussi 
bien que la Krka supérieure, se développèrent seulement plus tard, sur les 
dislocations de la direction dinarique NO - SE. Une telle évolution était in
timement liée avec les processus tectoniques de la totalité du terrain. La terre 
ferme dinaro-alpine, formée entre le crétacé et le tertiaire, séparait en isthme 
médiocrement large la Mer Adriatique et la Pannonienne, celle-ci cepen
dant entaillait l ’isthme par des golfes parallèles, longs et étroits. Dans l ’un 
d’ eux, qui au cours de l'o ligocène s’ étendait jusqu’ au coeur des Alpes Ju
liennes actuelles, se développa le réseau fluviatil de la Save supérieure, 
dans un autre, où se sont également conservées des couches paléogènes, 
prit naissance le bassin de la Kolpa. Entre ces deux golfes se sont formés 
deux petits golfes pannoniques,, l ’un dans le bassin de la Mirna, où il y  a 
des dépôts marins miocènes, et le bassin de la Krka, où le bassin d’ effon
drement fut envahi par la mer avant le second étage méditeranéen. Pendant 
la régression de la mer Pannonique vers l’Est, s’est formé dans le premier 
golfe le réseau fluviatil de la Mirna, dans le second, celui de la Krka in
férieure.

Tout porte à croire qu’ à partir du miocène, le bassin de la Mirna ne se 
comportait plus en unité tectonique indépendante, mais que, en même temps 
que sa circonférence, subissait une surreotion modérée. Le bassin de la 
Krka au contraire, a subi un affaissement relatif même pendant le plio
cène et le diluvium, et de nos jours encore, il n’ est pas tranquille, comme 
l ’ attestent les séismes fréquents. L’ affaissement plus intense et continu a 
fortifié Г énérgie érosive des affluents de la Krka qui, de par Г érosion 
régressive ont pu progresser assez loin vers le haut, profitant des avantages 
des dislocations dinariques, et au préjudice de la Mirna primitive et de 
Ljubljanica.

En Suha Krajina aussi bien que dans tout le terrain entre Mirna et 
Krka, les points culminant atteignent en général presque la même altitude 
(550 m). La plupart du temps, ces sommets sont plats de façon à y  permettre 
des cultures et des habitations humaines. A 1’ avis de 1’ auteur c est là le reste 
d ’une pénéplaine pontienne, comme on en voit d’assez larges, dans les pla
teaux dinariques et alpins autour du Krim et du Kum à l’ altitude de 800 
ou 900 m. Lorsque ces plateaux, à l ’ époque postpontienne, étaient surgis 
jusqu’ à la hauteur actuelle, l ’ unité tectonique entre Mirna et Krka avec 
la Suha Krajina s’ est arriéré pour se trouver aujourd’ hui situé à 200 ou 
300 m plus bas que le plateau de Dole, aux environs du Kum. C ’ est pour
quoi les affluents gauches de la Mirna se sont allongés dans la direction 
N - NO, pendant que la Krka a pu allonger ses affluents gauches régressi- 
vement, alors que, dans le sens transversal sur la direction dinarique, vers 
le mont Rog, le système fluviatil de la Krka ne s’est pas agrandi, à moins 
de tenir compte, toutefois, d’ affluents souterrains. Le plateau de Dole, la 
partie centrale de la Basse Carniole et le bassin de la Krka inférieure 
apparaissent autant de grands gradins qui se sont soulevés d’ autant plus 
haut que l’ on va plus au Nord. Le bassin de la Krka, resté le plus bas et 
en contact immédiat avec les terrains bas Pannoniques, a pu attirer vers 
lui toutes les eaux du N et NO, et en a fait autant de la Save, dont le cours 
entre Zidani most et les Gorjanci est aussi lié à la direction dinarque.


