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t A l f r e d Š e r k o 

Ljubljanica 
(Geološki in kraški opis1) 

[V] a Vrhniki prestopi Ljubljanica na kraški svet in postane 
-L * tipična kraška reka. Velik del njenega toka je podzemski 
in je le malo znan. Nejasne so hidrografske zveze med posa-
meznimi deli porečja. Neznana je tudi meja padavinskega pod-
ročja, ki je praktično ne moremo določiti, ampak samo nakazati 
na osnovi geoloških in drugih prilik. 

Zato se ni mogoče, omejiti samo na goli geološki opis struge 
in bližnje okolice, ki ne bi bil samo nezanimiv (apnenec, dolomit 
in aluvium), ampak bi ustvaril pomanjkljivo ali celo napačno 
predstavo. Upoštevati je treba geološke prilike cele pokrajine in 
uporabiti morfološke, speleološke in hidrografske podatke za pra-
vilen prikaz prilik, ki bi imele pomen za morebitna tehnična dela. 

Kraški fenomen temelji na razpokanosti in topljivosti apnenca 
oziroma dolomita, zaradi česar ni toliko važna geološka starost 

1 Iz literarne zapuščine po rajnkem dr. Alfredu Šerku objavljamo ta spis. 
Ni sicer posebna nova razprava, marveč je poročilo, ki ga je rajnki dr. A. Šerko 
izdelal za hidrotehniške namene in potrebe malo pred svojo nenadno smrtjo. 
To njegovo poročilo pod naslovom Ljubljanica vsebuje zgoščen pregled vsega 
porečja te naše najintercsantnejše kraške reke, toda vanj je avtor vključil svoje 
sicer neobjavljene ugotovitve, svoja spoznanja, pa tudi mnenja in domneve, ki 
so mu nastajale polagoma ob praktičnem delu v kraškem svetu. Njegovo poro-
čilo ima svoje težišče v podrobni karakteristiki geoloških pogojev, še prav po-
sebno pa hidrografskih pojavov in problemov v kraškem porečju Ljubljanice. 
Zato se nam zdi umestno, da to njegovo poročilo objavimo, trdno prepričani, 
da bo dobro služilo bodisi sedanjim praktičnim delom na Notranjskem, kakor bo 
moglo nuditi tudi smernice pri bodočem razvozlavanju hidrografske problematike 
v območja zakrasele Ljubljanice. 
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(stratigrafia) kot petrografski značaj skalne osnove. Vendar niti 
delitve na apnence, dolomitizirane apnence in dolomite ne smemo 
vzeti absolutno. Tudi dolomiti so na splošno propustni in se na 
njih ne razvije normalna hidrografska mreža, čeprav ne kažejo 
vedno kraškega površja. Pač pa verjetno predstavljajo oviro za 
večje podzemske tokove, ker se zaradi njihove drobljivosti ne 
morejo razviti oziroma obstati večje votline. Računati je tudi 
treba, da se značaj kamenine često in na kratke razdalje menja 
in da prehajajo čisti dolomiti v dolomitizirane apnence in obratno. 
Prelomne črte ter v obče tektonska zgradba so odločilnega po-
mena za relief kraške pokrajine. Tudi za hidrografijo imajo pre-
lomi velik pomen, ker so ob njih sloji pretrti in predisponirani za 
nastanek jam; po drugi strani pa morejo nepropustni sloji, ki se ob 
prelomih približajo površju, odločilno vplivati na smer podzem-
skega toka, čeprav so na površju nevidni. Vzlic temu pa prelomi 
nimajo tolikšnega praktičnega pomena, ker je apnenec tudi drugod 
toliko razpokan, da moramo vedno računati z možnostjo in ver-
jetnostjo, da more uhajati v notranjost večja množina vode tudi 
izven prelomov. 

Ker vpliva torej na hidrografijo kraškega zemljišča toliko 
spremenljivih in nepredvidenih faktorjev, je za praktično upo-
rabo važno empirično razlikovanje med pritočno in odtočno 
stranjo. Na pritočni strani voda praviloma ne more ponicati, na 
odtočni pa ne izvirati. V nekaterih primerih pa more voda iz 
iste odprtine izmenoma ponicati in izvirati. 

V poročilu sem torej predvsem skušal ugotoviti propustne in 
nepropustne sloje in ovire, določiti smer in možnost; podzemskega 
toka, med tem ko na stratigrafsko določitev nisem polagal tolike 
važnosti, ker so geološke karte zelo pomanjkljive ali celo napačne, 
ploskovno kartiranje celega področja bi pa v petrografsko tako 
sličnih prilikah zahtevalo ogromno dela in časa. 

Uporabil sem tudi zapiske in podatke Društva za raziska-
vanje jam v Ljubljani in arhiv Postojnske jame oziroma Spe-
leološkega instituta. 

Izviri Ljubljanice 

na Vrhniki so tipični obrhi, ki izvirajo izpod sten na koncu dveh 
kratkih zagatnih dolin. 

Površ, v katero sta vrezani zagatni dolini, sestoji iz nekoliko 
dolomitiziranih jurskih apnencev, ki vpadajo v glavnem proti za-
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padu. Izohipsa 300 m predstavlja približno mejo med skalnato 
osnovo ter prodom in gruščem, ki pokrivata dno in strma pobočja 
dolin. Malo zaobleni prod v strugi zadržujeta predvsem oba je-
zova pred Retovjem in Močilnikom. Tektonskih posebnosti ni 
opaziti, pač pa so se sloji nad večjimi votlinami za izviri po-
sedli ter so nastale velike udorne doline, v katerih se ob visokih 
poplavah pojavlja voda iz lukenj na dnu. V Meletovi dolini pa 
je prišel ing. Putick ob steni do vode (s kopanjem). 

Ti vdori so z ruševinami postopoma zatrpali glavne kanale 
in prisilili reko, da se je razdelila in skozi stranske razpoke iz-
ognila oviram. Zato moramo smatrati vseh 12 (deloma perio-
dičnih) izvirov Ljubljanice (ne računajoč Hribske vode, Lubije 
in Bistre, katerih neposredna zveza z Ljubljanico ni verjetna) kot 
deltasto ustje enotnega toka. Vsaka izprememba (poglobitev ali 
zajezitev) pred večjimi izviri bi povzročila zmanjšanje ali pove-
čanje vodne množine v drugih izvirih. 

Od udorov sesuti pas sega približno tri četrt kilometra daleč 
proti jugu, kjer dosežejo sloji nad jamami zadostno debelino 
(preko 100 m). 

Voda prihaja v Močilniku iz grušča, ki se je sesul s sten in 
zakril odprtine, v Retovju so pa luknje proste in prihaja voda iz 
sifonov, kot je pokazalo potapljanje. Zaradi vdorov nad izviri, 
ki ovirajo odtok vode, je podzemski tok Ljubljanice verjetno 
daleč navzgor en sam sifon. 

Vrhnika — Planina 

Podzemski tok Ljubljanice med izviri na Vrhniki in ponori v 
Planinskem polju je neznan, čeprav je njih medsebojna zveza 
z barvanji dokazana. Vendar pa je mogoče iz geoloških prilik, 
površinskih oblik in jam približno določiti smer in globino pod-
zemskega toka. 

V pobočjih (antiklinalne) Borovniške doline se prikažejo 
tanki plastovi ti dolomiti in apnenci s škriljastini vložki (rabelj-
ski sloji), ki vpadajo proti zapadu in tvorijo hidrografski jez, ki 
se vleče nekako od Bistre pod Bloško planoto, kjer se tudi po-
javljajo (werfenski) škriljavcii. Na zapadni strani pa tvorijo za-
preko permokarbonske plasti ob prelomnici, ki se vleče od Po-
ljan pròti Logatcu, nekoliko bolj južno in zapadno pa triadni do-
lomiti (z rabeljskimi sloji v osnovi?) ob idrijski prelomnici. N a j : 



6 t ALFRED ŠERKO: 

globlje leže nepropustne plasti v 5 do 8 km širokem pasu pod 
krednimi in jurskimi apnenci med Planinskim poljem in Vrhniko, 
skozi katero vrzel odteka voda proti severu. Natančnejšo smer 
podzemnega toka nakaže niz velikih udornih dolin, Koliševk ali 
Kukav (premer do 200 m, globina do 80 m) od Vrhnike do Lo-
gatca, kjer se deli. Ena vrsta se nadaljuje proti jugu do ponorov 
»Pod stenami« v Planinskem polju, druga pa poteka vzporedno z 
robom Planinskega polja po Logaškem Ravniku. Kukave in Ko-
liševke kažejo sicer samo potek ogromnih jam, ki jih je mogla 
izdelati le velika voda, ki jih je pa verjetno zaradi udorov za-
pustila. Sedanji tok pa moremo po iskušnjah v znanih jamah 
pričakovati nekje v bližini. Mogoče je tudi določiti približno glo-
bino podzemnih tokov. V breznu Gradišnici (2.6 km severno od 
»Pod sten«, vhod med 580 in 590 m, globina 230 m) je gladina vode 
v sifonu že v višini 350 m. Strmec je torej v začetku zelo velik in 
je večji del podzemnega toka pod višino 350 m. Po razvrstitvi 
vdornih dolin smemo domnevati, da obstojata dva glavna toka: 
eden iz »Pod sten« naravnost proti severu (Gradišče, Logaške 
Kukave, Vrhnika), drugi pa bi zbiral vodo iz ponorov med Ivanjim 
selom in Lazami ter potekal vzporedno z nepropustno barijero 
(napram Borovniški dolini) proti severo-zapadu pod Ravnikom in 
se nekje med Logatcem in Vrhniko združil s prvim. 

Logaške Rovte 

leže severozapadno od glavnega podzemnega toka Unice oziroma 
Ljubljanice. Geološka zgradba je pestra in se petrografski sestav 
često menja. Pokrajino tvorijo v glavnem drobljivi (triadni) do-
lomit in razni (triada, werfen, Wengen) škriljevci ter paleozojske 
kamenine (permo-karbon) z normalnim hidrografskim omrežjem. 
Vmes so večji ali manjši vložki apnenca s kraškimi pojavi, na 
katerih ponikne več potokov, pripadajočih verjetno porečju 
Ljubljanice. 

Rovtarica izvira v werfenskih in wengenskih škriljevcih, v 
katere je vrezan tudi večji del doline. Spodnji konec doline je 
pokrit z ilovnato naplavino, v kateri so ponikve (aluvialne vrtače) 
potoka. Osnovo tvorijo tukaj kasianski apnenci. Z barvanjem je 
dokazana zveza s Hribsko vodo na Vrhniki. 

Potok v »Cestah« izvira na werfenu in permokarbonu in teče 
v spodnjem delu doline po aluvialni ravnici. Ponikne na kasian-
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skih apnencih v vertikalnem ponoru (breznu). Dokazana je zveza 
s Hribsko vodo na Vrhniki. 

Črni potok in Reka izvirata v drobljivih dolomitih oziroma 
škriljevcih. Na aluvialni logaški ravnici, pokriti z delpma peščeno 
glino, se združita v Logaščico. Osnovo logaške ravnine tvori v 
večji zapadni polovici dolomit, v vzhodni pa kredni apnenec. Na 
geološki meji Logaščice ponikne v vertikalnem ponoru Jačke. 
Logaščica ima verjetno zvezo z Hribsko vodo, zaradi česar je 
najbrže ostalo barvanje brezuspešno, ker je bila opazovana samo 
Ljubljanica. 

Med Logaškimi rovtami in visokimi kraškimi planotami Hru-
šice in Trnovskega gozda se vleče od Grčarevca do Godoviča 
široko, popolnoma kraško podolje, Ravnik in Novi svet. V po-
dolju ponicata Hotenka in Žejski potok, ki prihajata iz Logaških 
rovt. Med Hotedrščico in Kalci pa nastopajo v Novem svetu tudi 
periodične poplave. Vzdolž podolja poteka Idrijska prelomna črta, 
v katere severnem krilu so malo propustni dolomiti in škriljevci 
Rovt, v južnem pa kredni in jurski apnenci Hrušice. Hidrograf-
ska pripadnost tega obsežnega dela je neznana. Barvanje Hotenke 
(inž. Kune leta 1939), po katerem naj bi se barva pokazala v 
Hublju nad Ajdovščino, je preveč nezanesljiva, ker temelji samo 
na poročilih tihotapcev. Z druge strani je pa ta zveza tudi malo 
verjetna, ker leži vmes proga eocenskega fliša iz doline Bele do 
bližine Črnega vrha, ki se prikaže tudi v Idrijski Beli. Glede na 
močne periodične izvire pod Grčarevcem v Planinskem polju je 
zaenkrat upravičena domneva, da Hotenka in večji del Novega 
sveta pripadata Ljubljanici. 

Planinsko polje 

je tipično kraško polje s ponikalnico Unico in periodičnimi po-
plavami. Obdano je od vseh strani od kraškega sveta, obrise pa 
določajo predvsem prelomi. Idrijska prelomna črta gre od Grča-
revca preko polotoka Jako vice na vzhodni rob doline, predjamski 
prelom pa poteka ob južnem robu polja. Verjetno so nastala tudi 
strma pobočja Hrušice na zapadni strani polja ob prelomnici. 

Ravnina je pokrita s par metrov globoko plastjo glinaste na-
plavine, ki ji je samo ob izvirih Unice in ob robu ravnine pri-
mešan prod oziroma grušč. Reka ne seže nikjer do skalne osnove 
(razen na robu) in je dno nasuto s prodom, ki leži na ilovici. 
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Skalno osnovo tvori v večjem zapadnem delu triadni dolomit, na 
vzhodni strani idrijske prelomnice pa kredni apnenec tako, da je 
vzhodna polovica polotoka Jakovice, za njo ležeči Babni dol in 
ves vzhodni rob polja sestavljen iz krednih apnencev, na katerih 
so popolno razviti vsi kraški pojavi. Kredni apnenci segajo v 
ozkem pasu do polja tudi v jugozapadnem kotu ob izviru Unice. 
Na jugovzhodni strani leže Rakovski griči, sestavljeni iz drob-
ljivega dolomita, ki nimajo kraških oblik pa tudi ne površinskega 
odtoka. Visoko planoto Hrušice in njena pobočja pa tvorijo 
triadni apnenci in dolomiti s kraško površino. 

Hidrografsko važno vlogo imajo predvsem kredni apnenci, 
skozi katere priteka in odteka večji del vode. Iz dolomita prite-
kajo le manjši lokalni izviri, medtem ko ponorov na njem ne 
opazimo. Hidrografsko neaktivnost dolomitov povzročajo poleg 
glinaste naplavine verjetno tudi nepropustni sloji, ki so bližje po-
vršju kot pod krednimi plastmi. Na pritočni strani priteka Pivka 
iz velikanske Mal ograj ske jame kot reka, Malenščica pa izvira 
iz grušča, ki pokriva dno in pobočje doline. V severozapadnem 
kotu pod Grčarevcem vre ob idrijski prelomnici ob poplavah 
velika množina vode (»Hotenka«) iz kotanj v naplavini in grušču. 
To kaže na večje padavinsko področje in opravičuje domnevo, 
da ima normalna voda neposredno podzemsko zvezo z bližnjimi 
glavnimi ponori Unice. Odtočna stran je vzhodni rob polja izpod 
Ivanjega sela na jugu in do Lanskega vrha na severu, ki dobesed-
no pušča v vsej svoji dolžini. Ponori so mali in neprehodni, ker 
leže v nizkem pobočju in v pretrtih slojih ter se začno večji ka-
nali verjetno dalje v notranjosti (Logarček, Mačkovica), kjer je 
debelina slojev nad jamami dovolj velika. Veliki udori za glav-
nimi ponori »Pod stenami« in v »Škofjem lomu« (Vranja in Ske-
dnena jama, Dolček, Smrečina) kažejo, da je odtočni kanal daleč 
v notranjost sesut in zatrpan. 

Postojnska vrata 

Med Planinskim poljem ter Cerkniškim jezerom in Postojn-
sko kotlino teče Ljubljanica zopet podzemsko pod 'nizkim (kred-
nim) gričevjem, ki ga omejuje na severu in vzhodu dolomit, na 
zapadu pa eocenski fliš. Proti jugovzhodu se kredni apnenci nada-
ljujejo v Javornikih in Snežniku. Glavni (ali točneje znani) pod-
zemski kanali so spodnja etaža Postojnske jame in Pivški rov 
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Malograjske jame, ki odvajajo vodo iz Postojnske kotline, Kar-
lovice, Škocjanske jame in Rakovski rov Malograjske jame pa iz 
Cerkniškega jezera. 

Malograjska jama (pod Kačjo vasjo pri Planini, 449.8 m na 
vhodu) je zelo velika (do 50 m širine in 80 m višine) ter se po 
480 m deli v dva rova. Zapadni, pivški ali postojnski rov je 1900 m 
dolg in pripelje pod udor Mala Koliševka, ki je zaprl glavno jamo 
tako, da priteka Pivka sedaj iz 17 m globokega neprehodnega si-
fona v višini 468 m. Struga v jami je skalnata, na obeh straneh 
pa se dvigajo do 15 m visoke prodaste in ilovnate terase. Padec 
18 m je razdeljen na več kratkih brzic in en slap, ostali del jame 
pa zavzemajo jezerca. 

S postojnske strani so znani 4.3 km podzemskega toka Pivke. 
Početka je struga hudourniška, dalje v notranjost pa je več ozkih 
prehodov in sifonov in tudi večja jezerca. Med končnim sifonom 
v Pivki jami (477.2 m, globina 15m) in sifonom v Malograjski 
jami je v ravni črti samo 2000 m neznanega toka. 

Vzhodni, rakovski ali cerkniški rov Malograjske jame leži 
par metrov višje od pivškega in vodi par kilometrov daleč proti 
Škocjanu ter se konča v sifonu v bližini velikanskega udora Un-
ske Koliševke, približno pod cesto iz Unca v Postojno. Začetni 
del je pokrit z ogromnim skalovjem, dalje v notranjosti pa so 
dolga jezera. Malograjska jama je le površno raziskana, Rakov-
ski rov pa niti ni merjen, ampak samo cenjen. 

Med ponori Cerkniškega jezera in koncem Malograjske ja-
me je znan precejšnji kos reke v dolini Škocjan, skozi katerol teče 
Rak. Dolina je oblikovana v krednih apnencih, ki tvorijo okoli 
gornjega in dolnjega konca doline precejšne stene. Dolino sestav-
ljata dve kotlinici, ki se nadaljujeta navzdol do ponora oziroma 
navzgor do izvira v globokih soteskah, nastalih s porušenjem ja-
me. Obe kotlini sta pokriti z ilovnato naplavino, kratke in plitve 
tesni med obema kotlinama in končni soteski sta nasuti z debe-
lim gruščem in skalovjem. 

Rak izvira z jugovzhodne strani na treh mestih: iz gornjih 
(Zelških) jam v višini 508 m, iz manjšega izvira v gornji kotlini 
in iz velikega obrha v dolnji kotlini v višini 501 m. Rak ponica 
na več krajih; deloma že v tesneh med obema kotlinama, nor-
malno pa izginja v grušču pred Velikim naravnim • mostom na 
dolnjem koncu doline. Le ob veliki vodi teče tudi skozi končno 

i 
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sotesko in izgine v dolnji (Škocjanski) jami, ki po par sto metrih 
konča v sifonu, od katerega je v ravni črti le 2000 m do konca 
Malograjske jame. Tudi od izvira je mogoče prodreti skozi več 
udornih dolin in pod Malim naravnim mostom približno 1 km 
daleč proti Cerkniškem polju do sifona v višini 522.5 m. Hidro-
grafski položaj Raka napram Cerkniškem jezeru in Planinskemu 
polju ni popolnoma jasen. Barvanje je pokazalo vezo dolnje ja-
me z Malograjsko jamo, pri čemer »Malni« niso bili opazovani; 
pri barvanju Karlovice se je pokazala pobarvana voda iz Malo-
grajske jame in Na Malnih, pri čemer pa Rak ni bil opazovan. 

Verjetno teče skozi Škocjan le en del voda iz Cekniškega 
jezera in sicer skoro gotovo iz Velike Karlovice. Med Cerkni-
škim jezerom in Škocjanom je znanih več jam, največja je Ve-
lika Karlovica (549 m), ki vodi iz severozapadnega kota skoraj 
vzporedno z robom Cerkniškega polja proti severu ter konča 
nekje v bližini Šujice, velike udorne doline. Karlovica je zaradi 
težavnosti in nevarnosti le površno raziskana ini približno izmer-
jena. Krajna sifona Karlovice in Zelških jam sta oddaljena v 
ravni črti komaj par sto metrov. 

Severna polovica gričevja med Cerkniškim in planinskim 
poljem je sestavljena iz drobljivega dolomita, na katerem ni 
opaziti kraških oblik pa tudi ne površinske hidrografske mreže. 
V njih leži Rakovsko-Unška uvala, ki je pokrita z glinastimi used-
linami, v kateri so posamezne ponikve (Bratni dol). 

Postojnska kotlina 

je plitva kadunja med Nanosom in Javorniki, ki se nadaljuje v 
obliki široke, ploske doline proti jugovzhodu v Snežnik. Kotlino 
obdajajo na vzhodu (Javorniki), na severu (griči v Postojnskih 
vratih) in na zapadu (Nanos, Hrušica) razsežne, popolnoma kra-
ške površine, sestavljene iz krednih apnencev, ki so deloma na-
rinjeni na eocenski fliš. Na južni in jugozapadni strani pa deli 
kotlino Pivke od porečja in fliša notranjske Reke ozek pas niz-
kega gričevja, ki je sestavljen deloma iz fliša, deloma iz krednih 
apnencev. Dno kotline tvori eocenski fliš (pretežno laporji, de-
loma tudi numulitna brečija), ki leži na kredni podlagi. 

Glavna voda sta Nanoščica in Pivka. Prva izvira pri Raz-
drtem in zbira vode iz flišnih laporjev izpod Nanosa in iz oko-
lice Orehka. Večji pritok je Korentan, ki izvira na geološki meji 
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kot kraški izvir. Doline Nanoščice in pritokov so široko vrezane 
v laporje in na debelo prekrite z glino. Nanoščica je kalna ni-
žinska voda, ki teče v številnih ključih v globoki ilovnati strugi. 
Lapornato skalno osnovo doseže samo tik pred izlivom v Pivko. 

Poleg Nanoščice je več samostojnih potokov. Pri Sajevčah 
izvira na flišu potoček, ki teče proti jugu in ponikne. Smer nje-
govega toka in jamska raziskavanja kažejo, da pripada verjetno 
porečju notranjske Reke. V severnozahodnem kotu kotline izvira 
več potočkov, ki poniknejo pod Nanosom pri Predjami in v Bel-
skem in ki teko verjetno v Vipavo. Med Nanoščico in severnim 
robom ravnine zbira vodo iz močvirnih tal Črni potok, ki ponikne 
v jami zapadno od Velikega Otoka in se v Otoški jami zliva v 
podzemsko Pivko. 

Popolnoma drugačne so geološke prilike v dolini Pivke. Na 
zapadni in južni strani se vleče širša ali ožja proga nepropust-
nega fliša, ki se nadaljuje v flišno cono ob notranjski Reki in 
tvori hidrografsko pregrado med obema dolinama. Izviri Pivke so 
verjetno mali studenci v suhi dolini pod Milonijo (1098 m), ki 
izginejo v tleh. Iz doline vodi suha struga v ravnico pri Knežaku, 
ki je periodično poplavljena, ki pa nima površinskega odtoka. 
Pravi izvir Pivke je pri Zagorju, kjer je voda vrela v deževju 
iz kotanj v ilovnati naplavini in se razlivala po dolini, dokler ni 
bil izvir zajet in napravljena struga. V manjši vodi se prikaže 
Pivka šele pri gradu Kalce. V nadaljnem vodi plitva, rudimen-
tarna struga po kraškem (krednem) svetu v malo dolino pod 
Parjem, kjer izvira v jugovzhodnem kotu velik, periodični obrh. 
Umetna, s travo porastla struga, skopana v glinasto naplavino, 
vodi pod Radohovo vasjo v večjo kotlino ali ravnico pod Peteli-
njim. Iz doline vzhodno od Trnja priteka iz razpok v apnencu 
močan periodičen izvir »Obrh«. (Po mnenju ljudi je odtok perio-
dičnega Palčjega jezera, ovalne uvale s približno 60 ha aluvialne 
ravnice (višine 543 m, poplave do 551 m s podzemskim pritokom 
in odtokom skozi rupe v naplavini). Kotlina pod Petelinjim je 
močvirna (in je bila pred regulacijo periodično dolgotrajno po-
plavljena) ter pokrita s približno 1.5 m debelim glinastim slojem, 
pod katerim leži na dolnjem koncu kotline robat grušč. Skalno 
osnovo kotline, kolikor je je videti v umetni strugi Pivke, tvori 
apnenec, sicer pa tvori vzhodni rob kredni apnenec, zahodni rob 
pa fliš. Pri Kačku (zapuščeni mlin in most na cesti Selce—ko-
njarna Bilje) zapusti Pivka aluvialno ravnico, ki se nadaljuje do 
Prestranka in teče v ozki, precej globoki soteski, vrezani v po-
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polnoma kraško površino, kakih 5 do 8 m pod ravnino. Pri mlinu 
»V Dob ju« priteka iz globokega tolmuna v kratki stranski do-
lini velik periodični obrh »Izvir«. (Po mnenju ljudi je odtok Pe-
telinskega jezera, podolgovate uvale s približno 40 ha aluvialne 
ravnice v višini 530 m. Skozi luknje v dnu nastopajo periodične 
poplave do približne višine 540 m.) 

Pri Prestranku prestopi Pivka v normalno dolino s širokim, 
aluvialnim dnom. Vzhodna stran je kraška površina iz krednih 
apnencev, zapadno stran pa tvorijo laporji. Pri Rakitniku priteče 
s severovzhoda potok, ki zbira vode iz fliša v okolici Stare vasi. 
V deževju pa priteka iz vzhodnega (kraškega) roba doline tudi 
močan periodičen obrh. Öd Rakitnika dalje teče Pivka v široki, 
močvirni dolini, vrezani v laporje, do Velikega Otoka, kjer po-
nikne z Nanoščico v spodnjem rovu Postojnske jame. 

Pivka teče od izvira do Prestranka po kraških tleh oziroma 
naplavini na apnencu. Struge skoraj nima, razen kolikor je korito 
umetno iskopano. Nakazujejo jo samo posamezne prodnate ko-
tanje, sicer pa je porasla s travo in jo kose. Povodje Pivke je 
dvojno: normalno na flišu in kraško na krednih apnencih. Prvo 
daje le majhne, vendar več ali manj stalne potočke, drugo, kra-
ško, pa daje periodično velike množine vode. Kraškega povodja 
v Javornikih in Snežniku ne moremo omejiti napram Cerkniške-
mu jezeru, niti absolutno izključiti medsebojne zveze. Vsekakor 
pa to povodje ne more biti majhno, ker je Pivka, kadar teče, 
precejšnja kraška reka. Ne moremo si tudi predstavljati, da bi 
imelo to povodje v Javornikih s tolikimi padavinami samo perio-
dično reko, ne pa stalnega odtoka. Verjetno je torej, da normalne 
vode odtekajo podzemsko, visoka voda se pa zajezi in privre ob 
flišni pregradi na dan. 

Cerkniško polje 

je drugo v nizu notranjskih polj. 'Njegovo obliko določajo v glav-
nem prelomi, ki potekajo ob robovih polja prečno in vzporedno z 
idrijsko prelomno črto. Skalna osnova ravnine je pokrita več 
metrov na debelo z glino. V vršaju Cerkniške Bistrice med Do-
lenjo vasjo', Dolenjim jezerom in Cerknico pa prevladujejo ginnasti 
peski in prod. V jugozapadnem delu ob Lipsenščici in Strženu 
so tla ponekod močvirna. Na robu polja od Goričice proti Otoku 
vzdolž Otočca se vleče ozek pas precej čistega drobnega peska 
(mivke). V naplavini so na mnogih krajih, posamezno ali v sku-
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pinah, veliki in globoki lijaki (aluvialne vrtače), ki v jezeru delu-
jejo kot ponikve. Tudi v severozapadnem delu polja so enake 
vrtače nad Dolenjo vasjo, v okolici Zelš, pri Podskrajniku in na 
Loškem pri Cerknici. 

Skalno osnovo Cerkniškega polja tvorijo apnenci in dolomiti, 
ki so vidni le na par mestih na dnu ponikev. Ravnino obdajajo od 
vseh strani apnenci in dolomiti, na katerih sicer niso razviti po-
vsod kraški pojavi pa tudi ne površinski odtok vode. Po geološki 
karti bi tvorili jugozapadno stran (Javornike) predvsem kredni 
apnenci, severozahodno (gričevje proti Planini), vzhodno stran 
(Slivnico) in jugovzhodno stran (hribi proti Loški dolini) dolomiti 
in rabeljski apnenci. Po ugotovitvah p. Zurge se pojavlja drob-
Ijivi dolomit samo v Rakovskih gričih na severozapadu in v Stra-
žišču na jugovzhodu. Slivnico sestavljajo jurski apnenci, v njenem 
vznožju pa nastopajo (triadni) dolomitizirani apnenci. V tej ne-
koliko manj propustni dolomitni pregradi tvorijo jurski apnenci 
hidrografske vrzeli od Cerknice proti Menišiji (Begunje), od Gra-
hovega proti Blokam in proti Ložu ter od Vrhjezera proti Da-
nam v Loški dolini. Zahodni rob, Javornike in gričevje, pa tvo-
rijo predvsem kredni apnenci (poleg jurskih). Šele v večji odda-
ljenosti od polja so znani nepropustni sloji na severovzhodu v 
Bloški planoti in na jugozapadu v eocenskem flišu Postojnske 
kotline. 

Glavna pritočna stran je na jugovzhodnem robu polja, kjer 
pritekajo iz velikih obrhov v grušču pod stenami vode z Bloške 
planote (Žerovniščica in Lipsenščica), iz Loške doline (večji del 
izvirov Vrhjezera) in verjetno tudi neposredno izpod Snežnika 
in Javornikov (zahodni del izvirov Vrhjezera). Iz vzdolžnih stra-
nic polja (Slivnica, Javorniki) prihajajo samo manjši, lokalni 
kraški izviri. Kot odtočna stran deluje večji del jezerske ravnine 
s številnimi ponikvami zahodno od črte Grahovo—Otok in se-
ve rnozapadni rob polja s Karlovicami in drugimi ponori. 

Smer podzemskega odtoka dosedaj ni ugotovljena. Skoraj 
sigurna je le zveza Velike Karlovice z Rakom in dalje z Malo-
grajsko jamo in »Malni« v Planinskem polju. Hidrografske zveze 
ponikev v jezerskem dnu so neznane, pač pa bi kazale aluvialne 
doline nad Dolenjo vasjo in v okolici Zelš na neposredni odtok 
mimo Raka v »Malne«, aluvialne vrtače pri Podskrajniku in na 
Loškem ter udori v Kamni gorici pri Cerknici na podzemski tok 
v smeri logaškega Ravnika. Za enkrat tudi ni mogoče izključiti 
zveze s Postojnsko kotlino. 
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Cerkniška1 Bistrica 

je edini pritok Cerkniškega jezera z nekraškega sveta v Cerkni-
ških hribih severovzhodno od Cerknice. Večji del površja tvorijo 
drobljivi (triadni) dolomiti, izpod katerih se v nadaljevanju bo-
rovniške antiklinale pokažejo med Pajkovim in Mramorovim 
(werfenski) škriljavci. 

Bistrica izvira pod Sv. Vidom in prejema številne pritoke. 
Doline so globoke in ozke, vrezane v dolomit. Šele od Cajnarjev 
navzdol je dno doline ravno in nasuto z nekoliko ilovnatim pro-
dom in peskom. Dolomitna bregova preideta v višini približno 
630 m v terasi s posameznimi vrtačami. Pri Begunjah zavije potok 
v globoki prečni dolini proti Cerkniškemu polju, terasa pa preide 
v široko, suho dolino z neštetimi vrtačami in jamami, ki vodi v 
logaški Ravnik. 

Od izvirov pa do Begunj je dolina Bistrice vrezana v dolomit, 
nižje pa tvori desni, zapadni breg dolomitiziran apnenec (jura?), 
kjer bi mogla voda uhajati pod Ravnik, česar pa ni opaziti. 

Pri kopanju temeljev za Krajčevo žago med Begunjami in 
Cerknico so opazili, ko je narastla voda udrla v izkopane jame, 
da v luknjah v skalni osnovi izgine velika množine vode, kar kaže, 
da je dno doline propustno. Opazovane so bile sledeče plasti: 
Prst in žaganje (0.25 m), glinasti pesek in prod (1.5 m), tanke škrli 
iz apnenca (0.5 m) z glino, živa skala (apnenec) z razpokami. 

Bloška planota 

tvori hidrografsko samostojen del Cerkniških hribov. Tudi tu se 
pojavijo škriljavci okoli vasi Kramplje izpod dolomita, ki tvori 
nizka zložna slemena s posameznimi vrtačami in jamami. Iz škri-
ljavcev in tudi z dolomita priteka mnogo potočkov in studencev, 
ki tvorijo Bloščico. Močvirne doline so široke in plitve ter prekrite 
z glinasto naplavino. 

Hidrografsko moremo ločiti na Bloški planoti dvoje delov. 
V gorenji dolini (severovzhodni del planote) vode izvirajo iz 
nepropustnih plasti in teko proti severozapadu. V dolenji dolini, 
ki je s prvo vzporedna, a visi v obratni smeri, pa voda ponica od 
Vel. Blok do Raven v ponikvah na dnu m v obrobnih ponorih, 
na meji dolomita in dolomitiziranih apnencev. 

Tako ponica Bloščica normalno pod Vel. Blokami, izvir iz 
Nemške vasi (prihaja iz jame) v ponorih ob cesti na Novo vas, 
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Farovščica in potoček pri Topolu pa v uvali Farovško polje. V 
visoki vodi teče Bloščica tudi na Farovško polje in ga skupno z 
ostalimi potoki poplavi. 

Barvanja so pokazala, da se pojavi Bloščica v izvirih Žerov-
niščice in Lipsenjščice, studenec na Ravnah pa v Vel Obrhu v 
Loški dolini. Farovščica teče verjetno (sodeč po poteku in bar-
vanju Križne jame) v Lipsenjščico in Podloško uvalo. 

Loško polje 

je tretje v nizu notranjskih kraških polj. Od Cerkniškega jezera 
ga dele hribi, ki so v severnem in južnem delu sestavljeni iz dolo-
mitiziranih (jurskih) apnencev, srednji del v Stražniku pa je iz 
dolomita. Na najožjem mestu pregrade se skozi jurske apnence 
med Danami in Vrhjezera vrši podzemski odtok, ki je deloma 
znan v ponoru Golobini, deloma pa ga nakazujejo udorne doline 
zapadno od Gole gorice pri Danah. Strma pobočja okoli kotline 
tvorijo na severnovzhodni strani (Racna gora) triadni (in jurski?) 
apnenci in dolomiti, na jugozapadni strani (Javorniki) pa kredni 
(in jurski?) apnenci. Skalno osnovo polja (ki je iz apnenca in 
dolomita) prekriva par metrov debela glinasta plast, ki je ponekod 
nekoliko peščena. 

Loško polje ima nepravilno obliko in sestoji v zapadnem 
delu iz dveh vzporednih kotlin, ki ju deli dolomitno sleme Stra-
žišče—Ulaka. Ta paralelna zgradba je zasnovana verjetno na 
tektonskih prilikah, ker se nadaljuje tudi na jugo-vahodu, kjer vo-
dita iznad izvirov dve suhi dolini proti Prezidu. 

Voda priteka v glavnem z južnovzhodne strani iz Vel. in 
Mal. Obrha in Bajerja in drugih manjših izvirov. Manjši, lokalni 
kraški izviri prihajajo tudi iz severnega roba polja, uvala Podlož 
pa je hidrografsko samostojna in odteka verjetno neposredno v 
Cerkniško jezero. 

Kot odtočna stran deluje samo sevemozapadni kot polja, 
kjer so pod Danami številne ponikve v naplavini, na koncu pa 
ponor Golobina. Male ponikve so tudi ob Loškem Brežičku pod 
Starim trgom in ob potoku iz Podgore. Oba potoka ponikneta 
v normalni vodi, jireden se zlijeta v Vel. Obrh oziroma Bajer. 
Podzemski' tok pa ne more biti dolg, ker se verjetno pokažeta v 
bližnjih izvirih. Tudi v ravnini med Vel. Obrhom in Bajerjem 
so posamezne aluvijalne vrtače. 
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Hidrografsko zaledje Loškega polja je le deloma znano. Z 
barvanji je dokazana zveza Loškega potoka z Vel. (in Malim) 
Obrhom v Loški dolini. Za Trbuhovico, ki izvira pod Kozjim 
vrhom in ponica pod Prezidom, je verjetna domneva, da teče v 
Loško polje, kamor vodi tudi suho podolje s ponikvami pri Bab-
nem polju. Pokrajino vzhodno in jugovzhodno od Loškega polja 
tvorijo razsežne kraške površi Racne in Velike gore. Sestavljajo 
jih triadni (in verjetno tudi jurski) apnenci in dolomiti. Južno 
in južnozapadno se razprostira popolnoma kraško Javorniško-
Snežniško pogorje, ki ga tvorijo pretežno kredni apnenci. Ne-
propustne plasti se pojavijo šele na zunanji strani tega ozemlja 
v dolini Kolpe in Čabranke kot werfenski in permokarbonski 
skriljavci, v dolini notranjske Reke pa kot eocenski fliš. Zveza 
Loškega potoka z Loškim poljem bi kazala, da je odtok v bližje 
in nižje ležeče iRibniško-Kočevsko podolje oviran v globini, morda 
po nepropustnih plasteh v nadaljevanju borovniške antiklinale. 

Pokrajina je brez tekoče vode (razen Loškega potoka in Trbu-
hovice). Zato je praktično nemogoče določiti razvodje med po-
rečjem Ljubljanice ter Krko, Kolpo, Rječino in notranjsko Reko. 
Verjetno sega povodje Ljubljanice preko slemen, ker so nepro-
pustni sloji na zunanji strani kraških površi. Vendar dobiva Kol-
pa (s Čabranko) in notranjska Reka vodo tudi s kraškega sveta 
preko tega »jezu«, ki je nižji od kraških planot. 

Ker razvodja nikakor ni mogoče vsaj približno določiti, mo-
ramo vzeti konvencionalno razvodje po najvišjih slemenih, če-
prav je tudi to fiktivno. 

Ljubljanica 

(Summary) 

A condensed survey is given by the late author of the caracteristic features 
of the whole river system of Ljubljanica, f rom Vrhnika up to the sources of Pivka 
and Trbuhovica. 

A detailed hydrographical sketch is given of all intermittend streams, their 
sources and sink holes, variations in their water volume, as well as their esta-
blished, supposed or undiscovered underground channels. A review is made 
fur ther of the geological and petrographioal features of the region through which 
the intermittend streams flow, either subterraneously or superficially. 

The author compiled in his review the results of all studies made hitherto, 
testing them in the light of his own findings, simultaneously showing the develop-
ment of our knowledge of hydrographical facts about the river system of Ljublja-
nica. At the same time he pointed out those problems that still remained unsolved 
and showed ways and means for fur ther research. . „ „ , 

t Alfred Šerko 


