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Pliocenska Pivka 

Raïsmotrivanja o obsegu pliocenskega porečja Ljubljanice je 
treba zaključiti s poglavjem o hidrografskih zvezah na no-

tranjsko «tran v najširšem pomenu. Od tam dobiva Ljubljanica 
znatno pritočnico Pivko, ki odmaka dokaj obsežno kadunjo 
eooenskega fliša Postojnske kotline in njenega južnega sosedstva, 
zraven tega pa dobiva še precej izdaten dotok vode z njenega 
apniškega obrobja, bodisi z Javornikov ter s Snežniškega višavja, 
kakor tudi iz južne Hrušice ter vzhodnega Nanosa. O isimeri od-
toka pliocenske Pivke so bile izrečene ali zapisane nekatere 
trditve ali vsaj domneve,"ki še niso do kraja razčiščene in pre-
verjene; čas je že, da jih vzamemo v pretres ter poskusimo priti 
do utrjene presoje. 

Vodna množina, ki jo dovaja v kraško porečje Ljubljanice 
Pivka, zelo koleba po letnih časih. V pošte v pa moramo jemati 
ves vodni pritok, ki prihaja v Ljubljanico od postojnske strani 
po podzemskem potu in ki v celoti ni neznaten. V Pivški kotlini 
sami so padavine manj obilne, a še vedno prav izdatne. Saj imamo 
opazovanja, da pade na primer v Postojni na leto povprečno 
1703 mm, a v Razdrtem 1728 mm moče (v obdobju 1919—1939). V 
gorskih legah visokih planot, ki obdajajo Pivko, pa se letna mno-
žina padavin brž vzpne na 2000 mm in še višje.1 Vodni dotok v 
struge Pivke in Nanošce ter njunih pritokov je potemtakem na 
povprek kar znaten, je pa zelo neenakomeren v toku letnih časov 
in vsekakor najmanjši poleti in pozimi. Toda da je struga Pivke 
talko zelo velik del leta suha ali vsaj skoro suha, temu moramo 
iskati vzroka v glavnem ne v klimatskih, temveč v geomorfoloških 
in kraških hidrograf,sikih pogojih. Najbolj zgovorno nam to iz-
pričuje že ime Pivke (ali Pivšice),iki prihaja iz povirja pri Zagorju 
in Knežaiku, s travnih ploskev, na katerih kraška tla pij o vodo 
in Iki se zaradi tega imenujejo »pivke«.2 V celem pa je to s pada-
vinami prav dobro založena pokrajina. 

Pivka ponica pri Postojni, nedaleč od vasi Veliki Otok. Z 
barvanjem je ugotovljeno, da prihaja njena voda zopet na dan 

1 O. Reya, Padavine na Slovenskem v dobi 1919—1939. G. V. 1940. 
2 Postojinsko okrajno glavarstvo. Zemljepisni in zgodovinski oris. Spisali 

' in izdali učitelji v okraji. V Postojni 1889. Str. 88. 
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kot Unec, tik nad Planino.3 Podzemska struga Pivke je eden 
redkih kraških pretokov, ki ga je bilo mogoče s sistematičnim 
raziskavanjem, dasi s silnimi težavami, ugotoviti na velikem delu 
celotnega podzemskega vodotoka. Podzemeljski pretok Pivke je 
znan, namreč v odinošaju do površja, razen v prav majhhem od-
delku. Vidimo na tçmelju vsega tega, da si je podzemska Pivka 
napravila svojo strugo v pravcu od Velikega Otoka, kjer prestopi 
z eocenskega peščenjaka na zgornjekredni (rudistni) apnenec, v 
isti kamnini skoro do Planine, le zadnji kos poti je izdolben po 
hamidnetn apniku.4 

Ako primerjamo karto podzemskega toka Pivke s topograf-
sko karto reliefa, moremo ugotoviti pred vsem naslednje. Pod-
zemski tok Pivke se drži zapadnega dela Postojnskih vrat, onega 
področja, ki sé odlikuje po nižji nadmorski legi ter večji vrav-
njenosti (prim, karto).5 Še v podzemskem pretoku se s Pivko 
združi glavna voda Raka, odtoka iz Cerkniškega polja, katerega 
struga se vije pod nizkim vravnjemm vzhodnim delom Postojn-
skih vrat ter se približa Planinskemu polju v smeri od juga (prim. 
karto).5 Manjši del vode iz Raka pa se odteka posebej bolj na-
ravnost proti Planini ter prihaja na dan v izvirku pri Malnih v 
Mlinski potok, ki se izliva že nadzemsiko v Unec. (Unec sam pa 
prihaja iz Malograjske jame, v kateri sprejema še pred iizvirom 
poglavitno vodo Raka.6 

Omenjamo te hidrografske podrobnosti, kažoče na tesno po-
vezanost vodnega odtoka iz zgornjega Notranjskega podolja ter 
s Pivko, kot izhodišče, s katerega preidemo na vprašanje prvot-
nega obsega Ljubljaničinega porečja v tem področju. Menda je 
F. Kossmat, torej geolog, prvi postavil naziranje, da Pivka sprva 
ni pripadala odtočnemu sistemu Ljubljanice, marveč, da se je 
odtekala v Vipavo.7 Kossmat je prišel do te domneve po dveh 
razlogih: prvič se mu je zdelo, da delajo preddiluvialne dolinske 
drage v obrobju Postojnske kotline, bodiisi v vzhodnem robu ka-
kor v Hrušici, po svoji usmerjenosti vtis, da prvotno niso pripa-
dale vodnemu toku, ki se je odtekal k Ljubljanici, marveč čez 

3 A. Šerko, Barvanje ponikalnic v Sloveniji. Geografski vestnik, XVIII. 
1946, str. 127. 

4 Prirn. geol. karto Kossmat, Postojna. 
6 Podzemski tok Pivke in Raka, izpričani in domnevani, je v karti vertan 

po podatkih Društva za raziskovanje jam, in sicer po predlogi tov. J. Michlerja. 
6 Alfred Šerko, Barvanje ponikalnic v Sloveniji. Geogr. vestnik XVIII. 1946, 

str. 125—139. — A. Šerko, Kotlina Škocjan pri Rakeku. Geogr. vestnik XX. do 
XXI. 1949, str. 195—202. 

7 Kossmat, Die morphologische Entwicklung, 1916, s. 657. 
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preval v Razdrtem v Vipavo. Drugič pa se mu je zdelo, da kaže 
podolje med Planino in Postojno premalo ravnote, premalo sle-
dov, ki bi pričali, da j i h je izoblikovala prvotna povrhnje tekoča 
voda, podobnih, kakor so nam ohranjeni v suhem dolinskem dnu 
pliocenske Hotenjke, logaškega Ravnika ter Raven ob zgornji 
Pilvfld (Kossmat, o. c. 658). Podoilje med Studenim in Planino1 se 
mu zdi preoizko in previsoko, a pirav tako tudi proga, ki jo po-
rablja cefsta med Postojno in Planino. Kossmatovo tolmačenje je 
prevzel Krebs, a ga je še posebej modificiral z domnevo, da se je 
južni del porečja Pivke, nekako od predela okrog Prestranka na-
vzgor, odmakal proti jugu ter se uvrščal v odtočni sistem Reke. 
Svojo domnevo opira Krebs na usmerjenost suhih drag, po ka-
terih so nekdaj pritoki pritekali v Pivko od vzhodne strani, pa 
na smer malih potočkov, tekočih od leve, Sušice, Slavinjščeka ter 
Poirečnika (pri Orehku), ki kažejo svojstva inverznega rečnega 
toka, podobno kot »Stržen«, ki zbira izvirke na vzhodnem robu 
Postojnske kotline (tekoč od Stare vasi mimo Rakitnika do 
Pivke).8 

Vzemimo najprej v pretres Krebsovo domnevo, da je vodna 
mreža zgoraj e Pivke prvotno pripadala porečju Reke. Kakor 
navedemo, je Krebs postavil tako domnevo na temelju južne 
usmerjenosti Piivkinih pritokov. Toda ko se s temi razlogi podamo 
na premotrivanje porečja Reke, se nam pokažejo naslednja dej-
stva, kii se s predstavo takšne pretočitve nikakor ne morejo spra-
viti v sklad. Pritoki Reke sami kažejo namreč v področju, ki je 
sosedno zgornji Pivki, znamenja inverznega toka. Pritoki od leve 
prihajajo v pravcu, nasprotnem toku glavne reke, in sicer nekako 
od Pregarjev, Prelož ter Ribnice navzgor. Že v Brskem žlebu pod 
Janeževim Brdom je tako, še izraziteje v potočkih pri Premu ter 
pod Šmarjem, a potoka Posrtvo (pod Celjem) ter Klivnik (pod 
Harijami) tečeta v svojih dolgih tokih skoro docela nasprotno 
smeri Reke. Tudi pri desnih pritokih Reke moremo opaizovati 
podobne zmake, na prim, med Trnovim ter Kilovčami, dasi tu le 
bolj šibko. Skozi Košano pritekajoči Farjevöc, izlivajoč se pri 
Ribnici, pa ima Reki skoro popolnoma nasproten tok, ki ga iz-
pričuj ejb tudi suhe doline pri Volčah. Očitno je na osnovi tega, 
da imamo tu opravka z znaki inverznega vodnega odtoka. V 
področju sedanje zgornje Reke je morala sprva voda teči v 
obratni smeri in v takšnih pogojih so se bili razvili imenovani 

8 Norb. Krebs, Fragmente einer Landeskunde des Innerkrainer Karstes. 
Zbornik radova, posvečen Jovanu Cvijiću, Beograd 1924. Str. 47 si. 
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pritoki. Ta prvotna reka je morala pripadati povod ju, ki зе je 
bilo razvilo v genetični povezanosti s flišno sinklinalo, ki se iz 
Brkinske ali Reške eocenske sinklinale nadaljuje proti VJV in 
vleče ob Rečini v Vinodol. V izobliki reliefa so ostali sledovi 
dveih skoro vzporednih podolij med zgornjo sedanjo Reko ter 
Kvarnerom. Prvo podolje se drži Rečine, kazoč genetične vezi 
z gorskim dolom Mlaik nad izvirkom Reke ter s še višjo suho 
dolino Gomanjc, izdolbeno prav do osredja Snežniške (gorske 
skupine. Drugo podolje je širše in globlje. Vleče se po soseski 
Jelšan, Sapjan ter blizu Brguda proti Jurdanoim itd.; nanj se spu-
ščajo tudi suhe doline od Čiškega gorovja, med njimi največja 
ona od Mun in Žejan. Podoba je, da je po tem podolju odtekala 
nekdaj voda iz zgornjega porečja sedanje Reke proti JJV. Pri 
Jelšanah, Siapjanah ter (istrskem) Sušaku so ostale ponikalnice, 
ki sto vse usmerjene proti jugu. 

Ponikalnice pri Jelšanah in Sapjanah nas prevajajo že v po-
glavje o vodnem odtoku z južne strani Brkinov. To je za znan-
stvene sltudije eno najzanimivejših področij slovenske zemlje. 
Tu se vrstijo od Sapjan do Materije pri Hrpelj ah ponikalnice 
V dolgi vrsti; vse tečejlo z Brkinov, s tega lepega zelenega hri-
bovja, sestoječega v vsem obsegu iz eocenskega fliša, prolti kraški 
severni Istri in na prehodu na apnenec takoj poniknejo. Kar v 
seriji se vrstijo te ponikve od Sapjan mimo Podgrada do okolice 
Hrpelj in v njih gine v prevotlena apniška tla voda, ki se je 
natekla iz vododržnega površja. Ob ponikvah, ki zaključujejo te 
kla'sično tipične slepe doline, se začenja takoj široka ravan, do-
cela kamenita, vrezana v živo apniško skalo. Ta v živo skalo 
vrezana apniška ravan je položena med Brkini, med Brkinskim 
hribovjem na eni ter Ciškim pogorjem, čičarijo, na drugi strani. 
Izven vsakega dvoma je, da je ta skalnata ravan v svoji prvotni 
zasnovi delo fluvijalne erozije, da je kratkom,alo velika suha 
dolina, široka kilometer do dva, v najširših področjih še več. 
Izdelala jo je reka, tekoča proti SZ, kamor se enakomerno na-
gibi je njeno dino, visoko v najvišjem območju, pri Staradu, okrog 
600 m, a Okrog Hrpelj in Kozine že manj ko 500 m. Med Kozino 
ter Bazovico se nadaljuje v veliko široko suho dolino, ki se vleče 
mimo Padrič, Trebč in Opčin ob Prošeku in Sv. Križu na Nabre-
žino ter čez Sesljan in Devin do morske obale. Tod je tekla ona 
stara, pač dokaj znatna reka, ki je izoblikovala dolino. Kesnejše 
zakrasevanje jo je sicer nekoliko deformiralo, ko je vanjo vdolblo 
mnoge vrtače, običajne male vrtače, pa tudi posamezne velike 
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udorne vrtače, ki so po njih po podzemnih votlinah dospeli do 
zelo velikih gllobočin, pa manjše, zelo plitve uvale. Te kraške 
oblike iso -sicer zmedle prvotno istosmerno nagnjenost od JV 
prati SZ, venda,rile ne preveč, tako da je ostal značaj flu vi jalne 
danje ravnine zlahka 'zaznaven. Norbert Krebs je ostal isicer v 
svojih istr'slkih študijah še nesiguren in ni mislil na suho rečno 
dolino.9 V zadnjem obdobju pa se je proučevanje dokopalo do 
pravilnega spoznanja. A. Marassi je docela pravilno zaključili, da 
imamo tu opravka kratkomalo s pravo tipilčno suho dolino.10 Na-
stala je v isti dobi, ko so normalne povrhnje tekoče reke izobli-
kovale prostrane ravnoite na Krasu med Vipavsko dolino in 
Trstom. 

Ta velika suha dolina med Brkini ter Čičarijo se, kakor že 
naglašeno, znižuje polagoma od JV proti SZ; izoblikovala jo je 
tedaj reka, tekoča v isti smeri. V zvezi s tu obravnavanimi pro-
blemi se nam postavlja vprašanje, kje je bilo povirje te pliocenske 
Podlgrajsike reke — suho dolino ali podolje moremo najbolj 
upravičeno imenovati Podgrajsko, po najpomembnejšem naselju 
v njem. Da je po Brgudskem podolju tekla pliocenska reka proti 
Kvarneru, je izven dvoma. O tem priča podolje samo; je sicer 
zakraselo, a v njem se dovolj razločno vidijo osnove prvotne 
suhe doline, usmerjene mimo Brguda in Jurdanov proti1 morju. 
Nakazujejo jo> tudi ponikalnice pri Sapjanah in Jelšanah, usmer-
jene proti JV. Današnji relief govori o nekdanjem razvodju v 
področju okrog Starada. Tu je v podolju najvišji svet, od tod se 
svet polagoma znižuje proti Podgradu in Materiji, kakoir že na-
vedeno, a proti JV se zemljišče dokaj naglo spušča mimo Pasjaka 
in Sapjan v Brgudlsko podolje proti JV. Iz glavnega hrbta v 
Brkinih, ki se prav tako vleče od JV proti SZ, v velikem vzpo-
redno z dolino Reke, pa e Krasom ter Vipavsko dolino, so vre-
zane doline ob ponikalnicah v smeri proti JJZ. Pri nekaterih 
moremo govoriti o zavijanju bolj v južni pravec ali celò v smer 
proti JJV, vendar v celem prevladuje usmerjenost proti JJZ, kar 
se vjema s predstavo, da so te brionske doline in dolinice za-
rezale rečice in potoki — pritoki Poidgrajske pliocenske reke. 

Vendar je treba pripomniti, da se v srednjem in zgornjem 
toku nekaterih od teh ponikalnic dobro zaznavno uveljavlja 

0 Norb. Krebs, Die Halbinsel Istrien. 1907. Str. 20 si. Verbogene Vereb-
nungsflächen in Istrien. Geogr. Jahresbericht aus Oesterreich. Wien 1906. 

10 A. Marussi, 11 Paleotimavo e l'antica idrologia subaerea del Carso Trie-
stino. Bolletino della Società adriatica di Scienze Naturali in Trieste XXXVIII. 
Udine 1940. Str. 104—126. Prim. str. 115 si. 
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usmerjenost proti J ali celo JJV. Ni mogoče absolutno zavračali 
domneve, da bi mogli to biti pritoki prvotno po Brgudskem po-
dolju proti Kvarneru usmerjene reike. Vendar — v reliefu danes 
prevladujejo znamenja, da so bile te ponikalnice del porečja 
pliocenske Podgrajske reke, ki je tekla proti Tržaškemu zalivu 
i r ida je že staro danes v površju izrazito izoblikovano razvodje, 
ki teče oid Starada na eni strani čez Sobonje na 'Pregar je, na drugi 
pa na gore v Čičih. 

Kam se odteka voda iz ponikalnic v slepih dolinah Podgraj-
ske g a podolja, s poskusi ni ugotovljeno in raziskano.11 Toda na 
osnovi splošnih tektonskih razmer se smatra kot najbolj verjetno, 
da se nekaj od teh potokov po podzemskem potu še odteka v 
Kvarner in sicer vse vode še 1 ja čez Obrov. Razvodnica med 
kraškim povod jem Kvarnera ter Tržaškega zaliva bi tekla po 
tem pojmovanju čez goro Žabnik (1024m) proti S zapadno od 
vasi Obrov pa na Tatre (744 m) ter potem nazaj po glavnem 
Brkinskem podolžnem hrbtu.12 

V okviru te studije ni in ne more biti naša naloga, da se 
podrobneje bavimo s problemi kolebanja nekdanjega vodnega 
odtoka proti Kvarneru, ki se dandanes odlikuje po tem, da je 
njegovo povodje izredno malo obsežno. Opozoriti pa simo morali 
na navedena dejstva, ki nam pričajo o inverznem vodnem odtoku 
v zgornjem porečju Reke; saj brez poznavanja teh razvojnih 
stopenj ne moremo s pridom obravnavati vprašanja o razvoju 
vodnega odtoka v področju Pivke. Navedli smo razloge, ki go-
vorijo za to, da se je proti Kvarnerskemu predelu odmakalo 
nekdaj večje ozemlje, nego dandanes, pa da se je kesneje na škodo 
kvarnerskega po vodja povečalo povodje rek, tekočih proti SZ. 
Reka se je daljšala zadenski ter pretočila nase poprej proti juigu 
usmerjene potoke. Takšen razvoj se zdi zelo neprisiljeno razlož-
ljiv kot posledica in učinek močnega epirogene takega dviganja 
v toku pliocena. Saj se je pokazalo na osnovi raznih dosedanjih 
proučitev," da je bilo dviganje v tem osrednjem dinarskem pasu 

11 Razen' nekaj malega, kakor je na primer ugotovitev s pomočjo barvanja, 
da se voda iz ponikve pri Odolini, nedaleč od Materije, podzemsko' pretaka 
v Rižano (Cumin, Carsia). To ugotovitev navaja v svojem kritičnem pregledu 
tuidi A. Šerko (Barvanje ponikalnic v Sloveniji, G. V. 1946, str. 134). 

12 Depoli, La provincia del Carnaro, 60. 
13 F. Koesmat, Die morphologische Entwicklung der Gebirge im Isonzo-

und oberen Savegebiet. Zeitschrift d. Gasellschaft für Erdkunde zu Berlin. 1916, 
str 647 si — Norb. Krebs, Zur Geomorphologie von Hochkroatien und Unterkram. 
Z d. Ges. d. Erdkunde zu Berlin Sonderband. 1828—1928. — N. Krebs, Eben-
heiten und Inselberge im Karst. Z. d. Ges. d. Erdkunde zu Berlin. 1929. 
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prav posebno močno ter da so kosi pontskega ravnika v Snežniku, 
Risnjaku, v Javornikih, Hrušici ter Trnovskem gozdu v najvišji 
legi, med tem ko so ostali deli istega'ravnika prav nizko bodisi 
ob Tržaškem zalivu kakor tudi na dnigi strani, na srednjem Do-
lenjskem ter v Beli Krajini in ob Karlovški kotlini. Kakor ravniki, 
tako so tudi podolja med njimi v tem osrednjem piasu dvignjeni 
najviše, kar je bil vsekakor ipoglavittm vzrok pretočitve. Podoba 
je, da je pri tem ravnovesje med posameznimi deli dokaj ko-
lebalo. 

V tem visoko dvignjenem področju so pasovi relativne'ga 
zaostajanja, v katerih opazujemo znake posebnega zadržanja 
sredi splošnega vzpona. Takšno območje se nahaja zlasti v sred-
njem toku Brkinske Reke, v obližju Ilirske Bistrice. Tam so na-
ložene usedline pliocenskega jezera. V nekem oddelku pliocena 
se je bil strmec v dolini srednje Reke tako spremenil, da je na-
stalo v n je j jezero,14 kar se je moglo pač zgoditi samo kot učinek 
tektonskih premaknitev. 

Reška dolina v odseku od Žabič pod povirjem pa čez Ilirsko 
Bistrico —• Trnovo še nekaj čez Prem, blizu do Ribnice obrača 
pozornost nase v marsikaterem pogledu. V tem odseku je najpro-
stornejša, in v osrednjem deilu pri Bistrici je že prava ploiska 
dolina, tako da moremo že govoriti o Bistriški kotlini. Očitno je, 
da ne morejo biti samo geomorfološki raizlogi vzrok tem svoj-
stvom dolinskega značaja. Saj se od Prema dalje, posebno od 
odseka pri Ribnici naprej, dolina Reke krepko razlikuje od zgor-
njega dela, po svojem reliefu; tu je dolina ozka, razčlenjena le z 
jako maloštevilnimi in ozkimi terasami, tako da moremo upravi-
čeno govoriti o debri. A v vsem območju, bodisi pod Premom-
Ribnico kakor tudi nižje od tod, teče Reka po docela istih kam-
ninah, povsod po eocenskem flišu; torej morajo biti drugi vzroki, 
ki so povzročili razlike. Geolog F. Kossmat je opozoril na premo-
črten potek Braniče ter Raše na meji med Vipavsko dolino in 
Krasom; ugotavlja, da je rečni tok spodnje Braniče ter Raše 
navezan na prelomnico, ki poteka skoro popolnoma vzporedno 
z znanim velikim idrijskim prelomom in ki ji moremo slediti od 
Vipave pri Rihemberku do severn ovzhodne g a roba Reške ka-
dunje.15 Ta sevemovzhodni rob Reške flišne kadunje, to ni nič 
drugega ko — dolina Reke od Žabič čez Ilirsko Bistrico. Očitno 

14 Prim. Guido Stäche, Die Libumische Stufe, str, 75. 
15 F. Kossmat, Die morphologische Entwicklung der Gebirge im Isonzo- und 

«oberen Savegebi&t. Zeitshrift d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 1916, str. 589. 
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je tektonska zasnovanost te doline povzročila razliko napram 
spodnjemu delu Reške doline, pod Premom-Ribnico, ki je obi-
čajna geomorfoloska tvoAa, pa zato v obliki debri. Toda prav 
gotovo imamo v Reški dolini ali kotlini pri Ilirski Bistrici opravka 
z relativnim /grezanjem ob tej prelomnici. Saj je podoba, da se 
na to glavno prelomnico vežejo tudi prečni prelomi, pred vsem 
tisti, kii teče od Ilirske Bistrice proti severu, in ki se ob njem 
flišna kadunja Pivke ob narivu stika s severnim delom Snežniške 
planote. 

Da smo s temi premotrivanji na pravi poti, o tem nas utr juje 
tudi pojav pliocenskih usedlin z lignitom v Bistriški kotlini. Na 
žalost imamo o teh pliocenskih slojih pri Ilirski Bistrici nena-
vadno^ malo podatkov, kakor toži že Petrascheck, ki je v letu 
1929 zapisal, da je ta pliocen še popolnoma neznan.1" Petrascheck 
poroča, da so v letu 1924 v 52 m globokem navpičnem rovu uigo-
tovilii 5.2 m debel sloj lignita, prekritega s sivico, ležečega na flišu 
Reške kadunje. Pliocenski sloji, ki so usedline neveliikega jezera, 
ležijo po iPetrascheckovih navedbah (glej skico, o. c.) nekako med 
vodotokoma Reko in Moljo (potok Klivnik se imenuje v spod-
njem toku Molja), od bližine Zarečice na SZ do ceste proti 
Dol. Zemoinu na JV, s središčem nekako pri vasi Koseze. Iz teh 
navedb izhaja docela določno, da se je nahajala krajevna reliefna 
depresija pri Ilirski Bistrici tudi v pliocenski dobi, kalkoir jo mo-
remo ugotoviti za sedanje čase. Podrobnejšega, v kateri oddelek 
plioeena je uvrstiti sloje z lignitom pri Ilirski Bistrici, doslej še 
ni bilo objavljenega. Vendar že to, kar vemo doslej, nam potr juje 
naše domneve. Podoba je, da je depresija Bistriške kotline iziraz 
še vedno .trajajočega grezanja v progi pred velikim narivom, v 
katerem je porinjena orjaška apniška gmota Snežniške planote 
čez eocenski fliš Reške kadunje. 

Po tem razglabljanju se obrnimo k našemu glavnemu vpra-
šanju, kafko je bilo z razvojem hidirografskih zvez med Pivko 
ter Ljubljanico v toku plioeena. 

Kossmatovo mnenje, da se je s Pivke odtok sprva vršil preko 
Prevala pri Razdrtem v Vipavsko dolino, se zdi že iz splošnih 
razlogov jako malo utemeljeno. V izoblikovanosti reliefa takih 
znamenj pretočitve ni videti. Na splošno so v novejši dobi 
jadranski pritoki pridobili na škodo podonavskih odnosno proti 
JV usmerjenih, kakoir nam pričajo primeri Idrijce, ki se je po-

.16 Dr Wilhelm Petrascheck, Kohlengeologie der Oesterreichischen Teil-
staaten, I. und II. Teil. Str. 359 sl. 
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•daljšala na škodo pliocenske Hotenj ke, pa Relke, ki se je po-
daljšala zadensko. Zakaj naj bi se nasprotno skrčila prav Vipava, 
ki ima najugodnejše pogoje iza intenzivno vrezovanje? Saj teče 
v vsem poteku po malo odpornih eocenskih hribinah, se ji ni 
treba nikjer boriti z petrografskimi ovirami apniških pragov ter 
se vrh teiga izteka neposredno v ravnino k spodnji Soči. Kossmat 
je menda ,sam čutil slabo stvarno utemeljenost svoje domneve, 
pa je navedel .misel, da je morda stari p odor Nanosa, usmerjen 
proti prevalu pri Razdrtem, olajšal pretočitev. Domneva, da bi 
tako malenkosten dogodek mogel prispevati k veliki pretočitvi, 
se v geomorfologiji pač ne more vzeti v diskusijo, tem bolj, ko 
teče Močilnik, glavna voda zgornje Vipavske doline, v položaju, 
ki tako velike posledice ne pripušča. Razmerje med ozkim po-
rečjem Močilnika ter obsežnejšim ozemljem, k,i se O'dmaka v 
Rašo ali pa pošilja ponikalnice k Dolenji vasi ter Senožečam, 
nam priča, da neposredno povodje Močilnika-Vipave tu nikdar 
ni bilo širše. 

Kar se tiče usmerjenosti pritokov Pivke, nam je pred vsem 
potrebno razlikovati dvoje tipov: one, ki so pustili svoje sledove 
samo še v visečih dolinah ter dragah v visokih legah apniškega 
roba ter dirugič tilsite, ki teko še danes in so izoblikovali svoje 
doline v docela nizkih legah, največ v eoceniskem peščenjaku. 
Suhe doline ter drage, ki so izoblikovane v južnovzhodinem delu 
planote Hrušice ter Nanosa, so umerjene proti J V in J, ter do-
cela nasprotujejo domnevi, da bi jih bili vrezali pritoki proiti Z 
tekoče reke, pač pa se lepo vjemajo s predstavo proti V ali JV 
usmerjenega odtoka. Kar se tiče suhih dolin ter drag nad dolino 
zgornje Pivke, se pač ne morejo navajati kot argument za pre-
točitev. Zakaj pirav oni dve suhi dragi, ki sta usmerjeni piroti JZ, 
t. j. nad Juršiči ter nad Trnjem, sta nedvomno tektonskoi zasno-
vani in ne učinek proste fluvialne usmeriiitve, podobno kakor bi 
bilo vzemimo pri smeri vipavskega Lokavščka absurdno^ govoriti 
o inverznem reliefu. Že Krebsu so se vzbudili rahli dvomi, da 
bi se te suhe drage smele smatrati kot znamenje preusmeritve 
vodnega odtoka, ker so zasnovane na tektonskih pogojih (Krebs, 
Fragmente, 52). Da imamo s terni pomisleki prav, pričajo že isuhe 
drage v sosedstvu malo južneje, ki se zdli, da so izoblikovane 
brez tektonskih vplivov, pa kažejo usmerjenost, ki je v skladu s 
pravcem Pivke. Med njimi je vsekakor najbol j značilna suha 
dolina, ki se začenja pod Velikim Devinom ter Milonjo itn. pre-
haja pirli Koritnicah v zgornjepliocensko dolino zgornje Pivke, 
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zakaj ta suha draga se smatra upravičeno za izvirnico Pivke 
same." Usmerjenost proti SZ se docela vjema s sedanjim prav-
cem Pivke in se more upravičeno navajati kot razlog zoper 
domnevano pretočitev. 

Drugače pa je s pritoki v nizktih legah. Skoro vsi potočki, ki 
pritekajo v Pivko od leve, med Hrašami pa Slavino, so zares 
zaokrenjeni nasproti njenemu toku, proti JV, toda vmes med 
njimi vidimio tudi docela normalno smer od JZ proti SV, zlasti 
med Slavino ter Šempetrom. Posebno je treba opozoriti, da kaže 
suha grapia pri Seicah, ki je izoblikovana v višjem reliefu v se-
vernih pobočjih Osojnice (820 m), docela normalno usmerjenost 
proti SV. Domala tretjina levega porečja Pivke kaže potemtakem 
normalno usmerjenost pritokov. Glede ostalih dveh tretjin pa 
je pripomniti, da se doline vlečejo v smeri slemenitve geoloških 
prog (prim. geol. karto Kossmatovo). Prav posebno pozornost pa 
zasluži dejstvo, da so vsi potočki, vsi vodnii tokovi, ki imajo 
smer, vzbujajočo videz inverznega vodnega toka, lizoblikovani 
V nenavadno nizkem zemljišču v območju eocenskega fliša. Ako 
bi gladina sedanje ravnine v Pivški kotlini ostala samo za 20—30 m 
nad sedanjimi potoki in njihovimi danjimi ravninami, bi domala 
vsi inverzna tokovi izginili. To se pravi: ako bi gladina Postojnske 
kotline ostala neizoblikovana od relaJtivne višine 30 m navzdol, 
ako bi se preoblikovanje ravnine ustavilo v hipsogriafslkem polo-
žaju 30 m nad sedanjimi tokovi, tedaj še ne bi bili razviti potoki 
z dolinami in dolinicami, ki se jim more pripisovati smer, vzbu-
jajoča domnevo inverznih vodotokov. 

Preden pa o tem dalje govoirimo, je koristno in potrebno, 
da si ogledamo morfološki značaj površja v Postojnskih vratih. 
Zato je treba naglasiti pomembnost dejstva, da ležijo Postojnska 
vrata, ta široki, a v glavnem plitvi prag med Postojnsko kotlino 
ter Planinskim poljem, kot nizka zajeda v dolgi, sicer izredno 
krepko sklenjeni gorski vrsti, ki se vleče od Liškega višavja skozi 
Gorski kotar v Snežniško planoto, pa dalje v Hrušico in Trnov-
sko planoto. Postojnska vrata so kakor velika škrbina, kakor 
široka zareza v tej dolgi gorski enoti, tako da naravnost opozarja 
nase, vzbujajoč začudenje, kako je mogla nastati tako globoka 
in široka prečna vrzel. Samo dvoje tolmačenj se nam nudi v 
diskusijo: eno bi bila tektonska pogojenost, a drugo — fluvijalni 
učinek. Kar se tiče tektonske zasnove, je res, da je rob Postojn-

17 Gustavo Cumin, Le piane alluvionali ed i fenomeni, idrologici dell'alto 
corso della Piuca>. Bolletino d. Società Geogr. Ital. Roma 1929, str. 610. 
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skih vrat ob Hrušici — tektonska prelomnica. To»da jugovzhodni 
rob Postojnskih vrat ni tektonski. A kar je glavno: izoblikova-
nost reliefa v Postojnskih vratih priča na nedvomen način, da 
so v glavnem delo rečne erozije in da so jih izoblikovale reke, 
tekoče med Hrušico in Javorniki, med Postojno in Planino. 

Ob tem je potrebno, da si ogledamo pomisleke glede prvot-
nega pretoka skozi kraško ozemlje Postojnskih vrat, predela 
med Planino ter Postojno. Višina Pivke ob ponilkvi pri Postojni 
znaša 507m, a Unec v Malograjski jami izvira 453,m visolko. 
Višina Karlovice je 549 m, a njen glavni odtok Rak izvira v taisti 
Malograjski jami; višinska razlika med Planino ter Pivko znaša 
54 m, a med Kariovico ter Planino 86 m. Hipsometrične razlike 
v reliefu ter isploh priroda površja v obeh progah, ki jih jemlje 
Kossmat v poštev, so naslednje. 

Postojnska vrata so nizek pas ozemlja med Hrušico ter Ja-
vorniki. Meja napram Hrušici je tektonska, potekajoča ob krepki 
prepoki;18 kakor odsekano se tu vzpenja s strmimi pobočji Hru-
šioa v svoje glavne višine, ki so prav na južnem robu najvišje. 
Prehod v J.avornike se izvrši polagoma, tektonske meje tu ni, 
marveč se svet vzdiguje polagoma. Relief nam kaže več ali manj 
vzporedne hrbte, ki s svojo oroplalsitiko pripovedujejo, da so jih 
izoblikovale vode, tekoče proti SZ. Znižujejo se polagoma v isti 
smeri. V širokem pasu ob Raku se v močno zakraselem površju 
dobro vidijo sledovi stare ravnote, in sicer v hrbtih ter kopah 
višine med 670 m in 680 m ter 710 m. Geomorfološka vravnava 
se je tu vršila z učinkovanjem vodotokov med Cerknico ter 
Planino. Iz kesnejše pliocenske dobe so tu ohranjene suhe doline 
alii podolja takšne razvrščenoisti, da moramo sklepati, da jih je 
oblikovalo več potokov. Najbolj na levi, v najjužnejšem pod-
ročju, je od Cerkniškega polja, nekako 60—70 m nad sedanjo 
ravnino, dobro vidna suha dolina v nadmorski višini 610—620 m, 
v smeri proti zahodu tik severno ob Debelem vrhu 1240 m in 
Velikem Javorniku 1268 m. Velike udome vrtače v nje j z Glo-
boko dolino pričajo, da se nahaja v neveliki globini pod skalnim 
površjem podzemska struga-votlina. Severneje odtod teče še 
danes Rak, pač glavni odtok Cerkniškega polja, po večini pod-
zemsko, v manjšem delu povrhnje, kjer se je udri strop nad 
podzemsko votlino-strugo. Od Rakove doline proti Z in SZ se 
dobro razločijo ravnote in suhe doline, delo fluvialne erozije iz 

18 F. Kossmat. Erläuterungen zur Geol. Karte Haidenschaft und Adelsberg, 
Wien 1905, str. 11, 49 in dr. 
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predkraške dobe. Končno pa iimamo od Cerkniškega polja čez 
Ralkovlsko uvalo (med Uncem in Rakekom) najnižje ležeče po-
dolje, kjer ne moremo dvomiti, dia je tudi v njega zasnovah 
učinek fluvialne erozije. Proučitev predkraškega in kraškega 
reliefa ter njegove morfogeneze mora ostati tu naloga drobnih 
študij. V tejle naši razpravi je treba obrniti pozornost na tisto 
med zakraselimi, a še vedno dobro zaznavnimi suhimi dolinami, 
ki se, najbolj vidna in zanimiva, vleče nekako od Raka severno 
ob Tolstem vrhu proti Ravbarski komandi teir potem proti S; 
uporabljata jo veliki cesti, ki se združita na Ravbarski komandi. 
Prav tamlkaj pridrži namreč podobna suha dolina o<d Postojne 
in po njej teče velika ceista pa železnica, ki nadaljuje svojo pot 
po pravkar imenovani suhi' dolini, tako da doseže uvalo pri Rakeku 
brez vsakršnega predora. Največja nadmorska višina v tem pre-
hodu suhih dolin je 609 m na Ravbarski komandi, a ob železnici 
še izia spoznanje manj. 

Diruga nizka proga, ki jo navaja tudi Kossmaitovo premotri-
vainje, se vleče na vznožju Hrušice in v njenem področju ali 
bližini stojijo vasi Belsko, Studeno ter Stranica. Najvišji preval 
v tej progi je pri Strmici in sicer v višini 660m. Podolje čez Stu-
deno in Stenico je nedvomno izoblikovano na tektonski zasnovi, 
saj poteka tod znatna prelomnica, pa tuidi na geoloških pogojih, 
saj se vleče proga eocenskega fliša od ZJZ še malo čez vas Stu-
deno. Toda v novejši pliocenski dobi je vodna zveza očividno 
potekala južneje. Potočki iz eocenske proge tečejo proti JV ter 
panica j o ob prestopu na apnik, znamenje, dia so bili pritoki vodo-
toka, usmerjenega proti JV. In res se vleče zakrasela suha dolina 
od njih proti Pivški jami, pa še dalje proti Ravbarski komandi. 
Od Stirmioe pa je na vznožju Hrušice proti Piantimi izoblikoval 
podolje v obliki suhe drage poseben potoček, ki je v njegovem 
povirju nasitalia zanimiva kotanja. 

Naid suhimi dolinami, katerih dno niti ni preveč kraško, se 
razprostira nepregleden kraški svet, ki pa je v vsem zapadnem 
delu znatno nižji nego na JV pa obenem dokaj enakomernih 
višin. Pred vsem moramo itu opazovati vršino okrog 605—618 m, 
zlasti med Studenim ter železnico (nekako 605—613 m na Z ter 
615—625 m na V), znamenje, da je moralo biti površje v dobi, ko 
je nastajala ta wšina, močno vravnjeno. Ker je to vršina, ki je 
kakih sito metrov nad, sedanjim tokom Pivke ter njenih pritokov, 
jo moremo generično spravljati v časovno zvezo z nastankom 
široke doline pliocenske Pivke, izoblikovane pri Knežaku, Za-
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gorju ter Šempetru, »50—100 m nad sedanjim tokom«.19 V tej dobi 
je imela Pivka še možnost povrhnjega odtoka proti Plaininii, v 
osredju le še po tesnih dolih, spričo napredujočega zakriasevanja. 
Ker držijo v isti višini suhe doline tudi v smeri od Raka, je očitno, 
da sta se nekako pri Ravbarski komandi v oni dobi stekala 
vodna odtoka Cerknice ter Pivke. Morda je bil to le odtok iz 
zapadnega dela Cerkniške kotline, med tem ko je imel vzhodni 
del svojo vodno žilo, ki se je pretakala preko Rakovske uvale 
proti Planini. 

Nad vršino 605—625 m gleda obilica posameznih apniških 
brd različnih višin; med njimii se posebno ponavljajo vzpetine 
okrog 667—688 m, kar se vjerna z vršino nad Rakom. 

Eno se zdii precej zagotovljeno: Kossmatov pomislek, da med 
Planino ter Pivko ni geomorfoloških sledov, ki bi nudili osnovo 
za tolmačenje nekdanjega pretoka, ni utemeljen. Prav nasprotno 
je: očitni znaki nekdanjega pretoka so tu ohranjeni. Tako ob 
Javoirnikih kalkor ob Hirušici vidimo v Postojnskih vratih z ero-
zijo nastale robove, kljub deloma tektonski zasnovi, kakor pod-
črtava tudi Krebs (Fragmente, 54). Saj je značilno, da prihaja 
Krebs sam ob geomorfološki analizi Postojnskih vrat do istega 
rezultata kakor mi: da imamo tu- opravka s »preddiluvialnim« 
podoljem, ki »ga je uporabljal neki vodotok v dobi med ponti -
kom in levantinom«, »posredujoč na še ne pojasnjen način med 
jadranskim ter podonavskim področjem« (Krebs, Fragmente 54). 
S takim zares fragmentarnim zaključkom se seveda ni mogel do-
kopati do jasnega spoznanja, ker ga je motilo prenaglo premo-
trivanje znakov glede rečne inverzije. Kossmatov pomislek, češ 
da v Postojnskih vratih ni takšnih ravnot, kakor ob pliocenski 
H o ten j ki ter na logaškem Ravniku in pri Knežaku, nikakor ne 
vzdrži kritike. Kakor vemo sedaj, je logaški Ravnik izoblikovala 
pliocenska Cerkniščica, m ne pliocenska Ljubljanica, kakor je 
milsllil Kossimat, a .piano dno pri Hotedršici Hotenj ka, ki sta tekli 
po svojih dolinah še jako dolgo, med tem ko so vodotoki v višjih 
legah že poprej zapadli zakrasevanju, rta primer med Planino 
ter Cerknico, Cerknico ter Ložem, pa med Ložem in Prezidom. 
K tem močno zakraselim tipom podobi j moramo šteti tudi Po-
stojnska vrata. Dejstvo, da so tudi tu ohranjene isuhe doline, nam 
nudi dokončno zavrnitev Kossmatovih pomislekov. Kar se tiče 
oroplastlične višinske razlike, se more navesti naslednje: Najvišji 

19 F. Kossmat, Die morphologische Entwicklung, str. 655. 
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točki v suhii dolini sta pri Ravbarski komandi 609 m ter nedaleč 
od Male Koliševke 617 m. To pomeni, da se nahaja najvišji preval 
617 m v suhi dolini za 164 m nad izvirkom Unca ter 110 m nad 
poniikvo Pivke. Ako primerjamo višinske razlike med posamez-
nimi deli Notranjskega podolja, pa med Barjem in najnižjim 
delom, Logaško kotlinico, se nam hipsometrični razločki med 
Planino ter Pivko ne zdijo posebno velikii. 

Priroda površja v Postojnskih vratih se odlikuje po svojem 
izredno močno zakraselem značaju. O hamidnem ter rudiistnem 
krednem apnencu, ki so iz njih Postojnska vrata, je ugotovljeno, 
da njihova sestava silno pospešuje zakrasevanje. Kakor hitro je 
bilo površje dvignjeno zadosti visoko, da se je mogel odtok proti 
Planini vršiti po podzemskem potu, se je jelo močno uveljavljati 
zakrasevanje in je kmalu prevladalo, tako da so se vodni tokovi 
že zgodaj omejili na redke proge in tamkaj izdelali tesine doline 
in dole, ki so nam ohranjeni sedaj suhi kaikih 70—100m nad 
Pivko. 

Smer in razporejenost suhih dolin nam nudijo nekaj vpo-
gleda v pogoje, pod katerimi se je vršil vodni pretok. Zdii se, 
da se ni gibala skozi Postojnsko podolje enotna reka, marveč 
več strug ločenih potokov, ki so se stekali šele v podolju ali celo 
že blizu prehoda v Planinsko področje. Tako vsaj moremo skle-
pati za dobo, ko so nastajale suhe doline, a zelo mogoče je, da 
so se njihovi tokovi preložili ponovno, bodisi poprej kakor tudi 
še pozneje, podobno kot so znamenja, ki pričajo, da so se potoki 
premeščali! v področju Postojnske kotline. Stara Predjamtska 
rečica, ki je izvirala na Hrušici nedaleč od Podkraja, je očividno 
tekla mimo Belskega in južno do Studenega proti JV. Sprva je 
nemara vanjo tekla Nanoščica, nekako na JV mimo Landola 
kesneje pa se je bržkone južno od Zagona gibala proti apniškim 
tlom ter ginila vanje najbrž prav tam, kjer pooikuje sedaj Črni 
potok, ki se brž po ponikvi izliva v podzemsko Pivko. Po suhi 
dolini mimo Postojne in Ravbarske komande je vsekakor tekla 
Pivka, Iki se je gibala tamkaj, k je r teče danes Stržen v inverznem 
toku. Sotočje vseh voda Postojnske kotline se je bilo izvršilo 
potemtakem šele nekako v trikotniku med Postojno, Planino ter 
Belskim. 

Na osnovi vsega tega ne moremo dvomiti, da je tudi Pivka 
z Nanoščico spadala k pliocenskemu porečju Ljubljanice. Zelo 
je verjetno, da je k razvoju te hidrografske povezanosti prispe-
vala nekaj tudi geološka ali celo paleogeografska preteklost. 
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EooenSki fliišni pas, ki sega od Vipave in Pivke ob prelomnici do 
Studenega, je vendarle segal še dalje proti vzhodu, ob taisti 
pretpoki, ki se vleče še nadalje ob vznožju Hrušice do Planine, 
pa je nemara erozija z denudacijo malo odporne peščene sloje 
že docela odstranila. Na to nas napeljuje tudi dejstvo, da so se 
neznatne krpe eocenskega fliša ohranile popolnoma osamljeno 
med Piammo ter Logatcem, Pri Kališah in nad Kalci, nedvomno 
samo skromen ostanek nekdaj široke eocenske odeje. Najbolj 
verjetno je, da je do t jakaj segala eoeen.ska proga od Pivke, a 
na tako domnevo nas napeljuje analogno seganje eocenskih 
plasti iz Vipave mimo Podkraja na Hrušico, pa v področje 
idrijskega rudnika (prdrn. Kossmat). Dasi je res, da so mogle 
eocenske proge segati do Kališ tudi od drugod, bodisi od Idrije 
kakor od Podkraja, se nam vendarle paleogeografska genetična 
zveza na Pivko zdi najverjetnejša. 

Ob koncu nam je treba spregovoriti še dve, tri o razvodju 
med staro Pivko ter južno od n je razvitimi vodnimi sistemi. Pre-
motrivanje smeri, ki jo imajo vodni pritoki Pivke ter Reke, nam 
je pokazalo, da se je v starem obdobju, v večini pliocena, raz-
vodje med Pivko-Ljubljanico ter proti J usmerjenim odtokom 
nahajalo nekako tamkaj, kjer je še dandanes in da je prvotna 
razvodnica potekala od Osojnice po nizu vzpetin, ki se vlečejo 
od izza Šempetra čez Tabor, Šilentabor, Gradišče ter med Kneža-
kom in Šembijami na Milonjo (1098 m). Navedeni niz brd in gora 
je še dandanes markantna p reg raj a med porečjem Pivke ter Reke, 
v reliefu zelo viden; njegov nastanek bi težko tolmačili drugače 
kakor s staro razvodnico. Res pa je, da je večja odpornost v 
njem razgaljenih trdih apniških skladov mnogo pripomogla k 
značilnosti te oroplast/ične črte. 

Ob tem se nam postavlja vprašanje, zelo zanimivo in važno 
vprašanje, kako je bilo z višinskim razmerjem razvodnih pod-
ročij okrog porečja Pivke v pliocenskem obdobju, posebno v 
stadiju prevladujočega zakrasevanja. 

Ugotovili smo, da se nahaja orografsko razvodje v območju 
suhih dolin v Postojnskih vratih 609—617 m nad morjem. Do te 
višine je še normalno povrhnje tekla voda iz Postojnske kotline 
k Planini, v pliocensko Ljubljanico. Zelo pa je treba vzeti v po-
štev dejstvo, da imamo okrog sedanjega porečja Pivke orograf-
sika razvodja, ki so v nižji nadmorski legi. Postavimo na zahodu, 
med po vir jem Nanošče in povirjem Močilnika, pritoka Vipave. 
Sedanje razvodje je tik zapadno od vasi Razdrto v nadmorski 



3 2 ANTON MELIK : 

višini 598 m, torej za okroglo 20m nižje, nego je današnje me-
hanično razvodje v Postojnskih vratih. Drugo razvodno podtročje 
pa je pri Šempetru lin sicer v nadmorski višini 579 im (pri šempe-
trislkem kolodvoru ali celo še malenkost nižje v prvotnem pri-
rodnem stanju). Tu smo tedaj celo okrog 40 m nižje, nego na 
prevalu v Postojnskih vratih. In še tretje razvodje imamo v dokaj 
nizki legi, namreč pri Knežaku, kjer teče cesta na Šembije ter 
dalje ik Tmovu in Ilirski Bistrici čez najvišjo točko v prevalu 
604 m, torej še vedno vsaj nelkaj metrov manj ko med Postojno 
in Planino. 

Ta primerjava nam je pokazala, da so v sedanjem stanju re-
liefa kar na treh krajih zelo nizke vrzeli v razvodni progi okrog 
Pivškega porečja, vse tri nižje od povrhnjega prehoda od Pivške 
kotline v Planinsko v območju suhih dolin. Če bi sedanje stanje 
v reliefu jemali za osnovo premotrivanj o pliocenski hidrografski 
mreži, bi imeli težave, ker bi se nam zdelo prirodneje, da je voda 
odtekala v smeri ali proti Vipavi ali proti Reki in pokazal bi se 
celo kot najnaravnejši — najnižji pretok, to je ta pri Šempetru, 
ki je okrog 40 m nižji od postojnskega. V resnici pa seveda ne mo-
remo in ne smemo računati z današnjim reliefom in današnjimi 
višinskimi razmerji za pliocensko obdobje. Današnje razvodje v 
prevalnih področjih se nahaja v vseh treh krajih, pri Razdrtem, pri 
Šempetru in Šembijah v mejnem območju med eocenom ter mezo-
zojskimi, največ krednimi kamninami. Nahaja se tedaj na zelo 
pomembni in učinkoviti geološki ter petrografski meji, namreč na 
meji med vododržnim flišem ter propustnimi in v celem mnogo 
bolj odpornimi apnenci. Erozija s preperevanjem ter odpìakova-
njem v flišu brez primere bolj naglo napreduje, nego v apnencu. 
Zato moremo za trdno računati, da se je od plioeena dalje v pre-
valnih področjih razvodnica vsaj za nekoliko premikala na škodo 
Pivke, zlasti pa da je odstranjevanje manj odpornih flišnih plasti 
bolj naglo napredovalo, nego odstranjevanje apnenca. Ali, z dru-
gimi besedami: v prevalnih področjih razvodnice se je razvodje od 
Srede plioeena dalje zniževalo prav z odstranjevanjem fliša, med 
tem ko je v Postojnskih vratih, kjer se je nahajalo samo v 
apnencu, ostalo nekako v starih razmerjih. Tako pri Razdrtem, 
kot pri Šempetru in pri Šembijah je bilo razvodje v pliocenu, tako 
smemo domnevati z največjo verjetnostjo, znatno višje od današ-
njega in vsekakor višje nego pri Postojni. Konfiguracija Pivške 
doline od izpod Knežaka mimo Šempetra je docela v skladu s 
takšnim tolmačenjem. 
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V Postojnski kotlini imamo še pomembno hidrografsko po-
sebnost, ki je bila sicer mimogrede že omenjena, ki pa ji je treba 
posvetiti še nekaj vrst. Mislimo s tem male ponikalnice v severnem 
robnem področju, in sicer pri Studenem, pri IBelskem, pod Bu-
kovjem in Predjamo. Te ponikalnice se odlikujejo po tem, da ne 
najdejo poti v odtočni sistem Pivke in Nanošce, temveč teko sa-
mostojno s flišnega področja proti severu ter tamkaj, neposredno 
ob robu flišnega zemljišča, poniknejo, kakor hitro prestopijo na 
apniška tla. Te vodice zaslužijo, posebno obravnavanje. Za nji-
hovo odtočno smer bi bilo najbližje in najpreprostejše tolmačenje, 
da so ostale v severnem obrobju kot ostanek po vodnem sistemu 
rečice, ki se je gibala povrhnje v glavnem od zapada proti vzhodu. 
Saj vidimo severno od Pred jame ter Bukovja, že v robnem pasu 
višav Hrušice, suhe doline, ki so jih nedvomno izoblikovale v 
predkraški dobi proti vzhodu, v smeri na Studeno tekoče normalne 
povrhnje rečice. Na višavah zapadno nad Predjamo, nedaleč 
vzhodno pod Debelim vrhom 854 m, vidimo še dve tri neznatne 
potočke, usmerjene proti severu; ohranili so se na površju kot pri-
točki te nekdanje proti vzhodu usmerjene rečice. Na podoben 
način s zdi, da so bile ponikalnice pri Studenem, Belskem, Bu-
kovju in Predjamo pritočki nekdanjega, na vzhod usmerjenega 
vodotoka. To bi bilo eno tolmačenje. Mogoče pa je, tolmačiti jih 
tudi na drug način, na kar še pridemo v drugi zvezi. 

Največja od teh ponikalnic je Lokva ali Jamščica, ki priteka od 
juga, od izpod išmihela, in ki si je svojo tesno mali debri podobno 
dolinico izgrebla dokaj globoko. Njena ponikva pod Predjamskim 
gradom (507) je v nadmorski višini, vsaj v začetku podzemelj-
skega toka, okroglo 490 m, potemtakem nižje nego je najnižje 
mesto ob ponikvi Pîvke pri Postojni. A to še ni vse; dognano je, 
da so podzemske votline, v katerih se pretaka Jamščica navzdol, 
še precej globlje. Sicer še niso znane natančne mere o teh globo-
činskih odnošajih v podzemskem pretoku Lokve, vendar moremo 
pò tem, kar je dognanega dosedaj, sklepati, da doseže ta ponikal-
nica že brž pod ponikvijo znatno globino. Navaja se, da so pod-
zemski požiralniki Lokve pod Predjamskim gradom kakih devet-
deset metrov pod vhodom v jamo Fiženco, nahajajočim se v 
nadmorski višini 539 m,20 to se pravi, nekako 449 m nad morjem. 
Gladina Planinskega polja se nahaja 446 m nad morjem. 

20 Franco Anelli, Osservazioni di meteorologia ipogea nelle Grotte di Castel 
Luoghi presso Postumia. Le Grotte d'Italia:. Serie 2 a- Vol. V. 1941-44 Trieste 1944, 
str. 5—34; prim. str. 5, 7, 23. 

a 
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Že od nekdaj je globoko pretakanje Lokve vzbujalo pozor-
nost in med prebivalstvom je razširjeno mnenje, da prihaja voda 
iz Jamščice zopet na dan šele v daljni Vipavski dolini in sicer v 
samih močnih izvirkih Vipave. V daljno Vipavo pošilja to vodo 
tudi stara ljudski tradidija, izražena v znani pripovedki o /Erazmu 
Predjamskem, ki da je dobival sveže češnje po podzemeljskih pre-
hodih iz Vipave (prim. Argo, I, III.)- Dejansko pa do danes še ni 
kritično preverjeno, če zares voda iz Lokve odteka po podzemelj-
skih votlinah v Vipavo, saj o vodnem pretoku iz Lokve še ni ni-
česar eksaktno dognanega. V večini geografskih opiisov in studij 
se sicer smatra, da Lokva od Pred jame zares teče v izvirke Vi-
pave. Tako na primer N. Krebs celo argumentira, da ne more biti 
dvoma o tem, kam teče Lokva, češ, vode iz ponikev pod Predjamo 
teko skozi Hrušico ter prihajajo na dan zopet pri Vipavi.21 Svojo 
presenetljivo določno trditev pa opira razen na ljudsko sporočilo 
pripovedke samo na dejstvo, da se nahajajo globoki požiralniki 
Lokve v jamah pod 'Predjamo izredno nizko, pod gladino Planin-
skega polja. Ta razlog bi na prvi 'pogled mogel biti dokaj tehten 
ali celo prepričevalen. Toda samo na prvi pogled. Zakaj ob na-
tančnejšem premotrivanju se nam razodene, da gladina Planin-
skega polja ni tako prepričevalna. Saj se ob Planinskem polju na-
haja jama Logarček, ki sega globoko pod gladino Planinskega 
polja. V dnu Logarčka je vodni tok, katerega gladina se giblje v 
globini najmanj 40 m pod višino Planinskega polja, tedaj 406m.22 

Računa se z možnostjo, da se nemara voda podzemno pretaka 
na prim, od Cerkniškega in od Planinskega polja neposredno v 
vodne zvirke med Vrhniko ter Borovnico." Kakor hitro jemljemo 
v poštev možnost tako globoko potekajočih vodnih pretokov in so 
takšni globoki tokovi zares ugotovljeni, moramo računati tudi z 
možnostjo, da se voda od Predjame po podzemskih votlinah pretaka 
pod Planinskim poljem ali ob njem neposredno k Ljubljanskemu 
barju. Vsekakor moramo reči, da vodni pretok iz Lokve pod Pred-
jamo do sedaj še ni's preizkusi ugotovljen/in njegova vodna pove*-
zava še ni dognana. V svojem kritičnem pregledu dosedanjih bar-
vanj ponikalnic na Slovenskem je pokojni dr. A. \Serko postavil 
v program potrebo, da se pri bodočem barvanju za ugotovitev pod-
zemske hidrografske zveze Lokve postavijo opazovalci na izvire 
v (Planinskem polju, v Vipavski dolini od Razdrtega do Vipave ter 

21 N. Krebs, Fragmente einer Landeskunde des Innerkrainer Karstes, str. 53. 
22 Podatki Društva za raziskavanje kraških jam (J. Michler). 
2S A. Šerko, Barvanje ponikalnic v Sloveniji Geogr. vestnik 1946 str. 129. 
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v dolini Bele do Podkraja.24 S tem so naznačene možnosti, kam 
je mogoče, da se giblje podzemni pretok predjamske Lokve. Morda 
se bo pri sistematičnem proučevanju s pomočjo barvanja izkazalo, 
da vendarle Lokva podzemno odteka proti Vipavi; takšno 
domnevo podpira zlasti dejstvo, da se vlečejo zelo votlikavi, za-
krasevanju podvrženi hamidni in rudistni apnenci ob robu Pivške 
kotline do Vipavske doline. Mogoče pa je tudi, da se voda iz pred-
jamske Lokve vendarle odteka proti Planinskemu polju, na kar nas 
navaja dejstvo, da se v tej smeri vleče znatna prelomnica; res pa 
je, da položaj zgornjetrijadnega dolomita v dnu Planinskega polja 
ne podpira verjetnosti večjih vodnih pretokov v globljih legah 
prečno pod poljem. Vsekakor je ugotovitev smeri in vodnih zvez 
podzemnega pretoka predjamske iLokve eno najzanimivejših ter 
genetično najbolj instruktivnih vprašanj naše kraške hidrografije 
in morfogeneze. 

Videli smo, da je Postojnska kotlina v sila interesantnem po-
ložaju visoko ležeče zelo plitve kotline, obdane sicer na dveh stra-
neh z visokimi zakraselimi planotami, Snežniško z Javorniki ter 
Hrušico z Nanosom, a na drugih straneh z nižjim obodom, v ka-
terega so zarezane nižje vrzeli, s prevali v zelo nizki relativni vi-
šini. Odtok iz Postojnske kotline se vrši samo po .podzemnem potu 
na kraški način in sicer tako, da je Pivka vzpeta nad vsemi bliž-
njimi kotlinami, nad Planinskim poljem, nad Reško dolino ter nad 
Vipavo. Tu je zares tako, kakor je rekel Zupančič: »Iz razdrtega 
korita, lačna vrana sito pita«. V vseh štirih nizkih vrzelih v obodu 
Postojnske kotline bi bilo treba samo nevelikega dviga, pa bi voda 
stekla čez. Po podzemskem potu pa odteka v glavnem proti Pla-
nini, v majhnem delu nemara k Reki, a z najmanjšim, vendar ni-
kakor ne izpričanim, morebiti k Vipavi. Ni čuda, da so v takšni 
hipsografski, morfografski ter hidrografski poziciji takorekoč same 
od sebe dane možnosti, da je vodni pretok v svoji smeri kolebal 
in prirodno je, da so opazovalci in proučevalci tega področja pri-
hajali do dvomov, kako je bilo v toku novejše zemeljske zgodovine 
z usmerjenostjo odtoka. In prav tako ni čudno, da so se pojavile 
domneve o menjavi v vodnem odtoku in njegovi usmerjenosti. 
Pokazali in analizirali smo razloge, ki nam pripovedujejo, da je v 
dosegljivi nam novejši dobi, v pliocenu, vodni odtok bil vedno 
usmerjen proti severovzhodu, v Ljubljanico. Ko smo analizirali te 
razloge, se nam je pogled ustavil tudi ob nekaterih vodnih tokovih 

24 Šerko, ib. str. 129. 

2* 
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v Postojnski kotlini, pred vsem pritokih Pivke, katerih smer nam 
nakazuje možnost, da imamo v njih opravka s pojavi rečne inver-
zije. Eden takšnih potokov je Stržen, ki izvira pri Stari vasi ne-
daleč od Postojne, pa teče proti Pivki mimo Rakitnika. Vemo pa, 
da nam suha dolina pripoveduje, kako je tu prvotna voda tekla 
mimo Stare vasi proti severu mimo Postojne tik vzhodno proti 
Ravbarski komandi itd. Tu imamo tedaj dejansko opravka z ne-
čem podobnim inverznemu toku, dasi je dejansko in genetično 
hidrografska sprememba bolj zapletene narave. 

S temi stavki smo se vrnili na tolmačenje inverznih tokov v 
spodnjih legah Postojnske kotline, tolmačenje, ki smo se ga mimo-
grede že dotaknili jv enem prejšnjih odstavkov. Najopaznejše 
inverzno tekoče pritoke dobiva .Pivka nasproti Strženu od leve 
strani, med Slavino in Orehkom. Ob tem naj še enkrat podčrtamo 
dejstvo, da so inverzni potoki à dolinicami izoblikovani domala vsi 
v eocenskem ozemlju. Ako bi gladina ravnine ostala samo za 
20—30 m nad sedanjimi potoki in danjimi ravnicami, bi domala vsi 
inverzni tokovi izginili. Pripomnimo naj, da moremo opazovati 
podobna razmerja tudi ob zgornji Nanošci, na levi strani pri Ma-
lem in Velikem Brdu, a tudi tu samo v nizkih legah, v območju 
eocenskega fliša. 

Vse to nam postavlja nenavadno zanimivo vprašanje, kako 
so se mogle uveljaviti v Postojnski kotlini hidrografske spre-
membe, ki so povzročile preložitev vodotokov in ki so vode za-
sukale v nove, v preložene tokove. Ker so inverzni tokovi omejeni 
na najmlajše vodotoke, na potoke in dolinice v najnižjih legah, 
komaj do trideset metrov nad danjo ravnino ob Pivki ter Na-
nošci, se nam vsiiljuje sam od sebe zaključek, da so se uveljavili v 
zelo mladi dobi, v najkesnejšem oddelku pliocena ali, kar je še 
mnogo verjetneje, v toku diluvija. S tem smo se približali mož-
nostim tolmačenj, ki nam jih nudi naslonitev na spoznanje glede 
klimatskih in s tem tudi morfogenetskih sprememb, ki jih je po-
vzročila diluvijalna ohladitev in oledenitev. Ali so morebiti v toku 
diluvija nastopile v območju Postojnske kotline neke spremembe, 
bodisi iz tektonskih ali, še verjetneje, iz klimatskih vzrokov, ter 
povzročile učinek W predrugačitvi hidrografske mreže v n je j? Po-
stojnska kotlina v mnogočem spominja na kraška polja, s kate-
rimi jo vežejo nekatera bistvena svojstva. Za kraška polja pa 
domnevamo, da so doživela 'v toku diluvija izredno morfogenetsko 
dogajanje. Zakrasevanje je bilo za časa ohladitve bistveno oslab-
ljeno; v kraških poljih vidimo, da se je izdatno usedala in naplav-
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ljala ilovica ter glina in celo prod, pa da so bila nekatera spre-
menjena v jezera daljše trajnosti.25 Vsiljuje se nam domneva, 
da se je v Postojnski kotlini uveljavila sprememba v vodnem 
strmcu. Iz nekih vzrokov, manj verjetno zaradi tektonskih pre-
maknitev, najverjetneje pa iz klimatskih vzrokov, so se poslabšale 
možnosti kraškega pretoka skozi Postojnska vrata; Pivka se je 
zajezila, da so se v vsej Postojnski kotlini napele vode in se vzdig-
nile ter razlile v jezero, ki je naraščalo do neke določene višine. 
Če bi bilo jezero naraslo do absolutne višine 579 m, bi moglo že 
imeti pri Šempetru odtok proti spodnjemu Farjevcu v Reko. Če je 
jezero pri tem nekje v južnem področju doseglo proste kraške 
votline in skoznje pretok v nižje ležeče zemljišče, bi nam bila s 
tem podana osnova za tolmačenje, kako da se je nekaj časa uve-
ljavljal odtok vode v Postojnski kotlini v smeri proti jugu, kar je 
oblikovalo 'inverzne pritoke. Kesneje pa se je moral zopet uvelja-
viti vodni pretok pri Postojni, s Pivko kot združeno glavno vodo 
Postojnske kotline. 

Premotrivanja, kakor so predstavljena v dosedanjem, so našla 
presenetljivo novo osvetlitev, vrh tega pa do neke mere tudi do-
kumentacijo, z ugotovitvami, ki so jih dala Brodar jeva razkopa-
vanja v Betalovem spodmolu in drugih jamah pri! Postojni ter 
njeni južni okolici. Profesor Srečko Brodar je v teh kraških jamah 
našel rečne naplavine in v njih dognal obilo drobnih delcev, ki 
za trdno izvirajo iz eocenskega flišnega zemljišča, in sicer jih je 
našel v nadmorskih višinah 538 m, 542 m pa tudi še više. 

• Te rečne naplavine so mogle dospeti v kraške jame, izvotiene 
v poprejšnjih časovnih oddelkih, ko je že za trdno računati s Po-
stojnsko kotlino približno sedanjega bbsega in sedanjih višinskih 
razmerij. Mogle so dospeti v jame, ko je iz kotline voda pritekala 
vanje ter s q v njih čistila, odlagajoč plavje in najfinejši pesek. To 
pa pomeni, da je jezero pokrivalo Postojnsko kotlino na primer 
v času viška wiirmske poledenitve.20 In ker je mogel prof. Brodar 

25 Prim. Slovenija I., str. 223, 173. 
26 Profesor S. Brodar je o teh svojih najnovejših razkopavanjih v kraških 

jamah okrog Postojne pripravil za tisk razpravo: Otoška jama, paleolitska po-
staja. Ta razprava mi je bila po prijaznosti avtorjevi na razpolago v rokopisu. 
Med tem pa je že izšla v knjigi Razprave I. Razreda za prirodoslovne in medi-
cinske vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani 1951 na 
straneh 203—242. V proučevanju usedlin v imenovani jami je našel obilo napla-
vine, ki ne izvira morbiti s stropa ali sploh z apniške notranjosti, temveč s flišno 
vsebino takšne sestave, da jo je nedvomno nanesla rečna voda iz Pivšike kotline. 
Jamski sistem okrog Postojne je že zelo star in po njem je odtekala Pivka (in 
druge vode) morda celo že v nižjem nivoju, nego je današnji. Toda v pleistocen-
ski dobi se je uveljavila zajeizitev ter akumulacija in že obstoječi jamski rovi so 
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dognati, da so bile nekatere jame v obrobju Postojnske kotline 
docela zadelane s plavjem, z jezersko, t. j. posredno rečno napla-
vino, je mogoč pač samo ta zaključek: Ponikve ob robu Postojnske 
kotline so se za časa diluvija zamašile, Bodisi v nekaterih jamah 
samo deloma, bodisi v drugih popolnoma. Voda se je morala raz-
liti v jezero, ki je raslo do neke višine in tamkaj odtekalo, bo-
disi po tamkajšnjih višjih in nezamašenih votlinah ali kako dru-
gače. Obravnavanje te problematike pa spada že v posebno 
razpravo. 

The Pliocene Pivka 

(Summary) 

Numerous studies of thè Pliocene Pivka river basin have up to now yielded 
almost a complete picture of its extension, giving, however, no intimation as 
to the course of the river Pivka itself. While colouring has unequivocally shown 
that today the river Pivkà takes its underground course to the oarstic polje of 
Planina where it flows into the river Unec, a tributary of the underground 
drainage system of Ljubljanica, no systematic studies have, so far, been made 
of its pliocene course. Kossmat's view that originally the river Pivka did not 
belong to the drainage system of Ljubljanica but flowed through the village Raz-
drto into the drainage system of Vipava, and Norbert Krebs' modification of this 
view holding that the upper drainage system of Pivka was a part of the river system 
of Reka, are being refuted as untenable, for the river Pivka or Nanoščica never 
had been tributaries of the river Vipava, and there are forcible arguments in 
favour of the assumption that several tributaries of the river Reka — quondam 
tributaries of a river that flows through Brgud into the Gulf of Quarnero — show 

se napolnili v Otoški jami do višine okrog 527 m, torej najmanj 23 m vsoko (cit. 
delo. Razprave stram 212 si.). V »Jami brez imena« je Brodar dognal podobno 
naplavino od 541 m navzdol do višine 535 m (prav tam Razprave, str. 223). O 
podobnih naplavinah v Betalovem spodmolu, v Parski golobini pri vasi Parje in 
drugod, v en'akih pa tudi višjih legah bo Brodar še objavi svoje ugotovitve. Vse 
te, za hidrografski in geomorfološki razvoj izredno važne, pa po sebi čez vse za-
nimive ugotovitve so dale Brodar ju osnovno spoznanje: »Vsa Pivška kotlina je 
bila pogosto pod vodo, ki je jame niso mogle sproti odvajati. Pri vsaki poplavi 
zapusti mirna, kalna voda tenko plast rdeče ilovice, ki je v glavnem izvenjam-
skega izvora. Voda v Pivški kotlini je morala ponovno za toliko vzvišati svojo 
gladino, da je zalila jamo. Priroda naplavin v jamah je takšna, da aa gotovo ne 
gre za enkratno preplavo, temveč so se dogajale poplave ponovno, v daljših 
razdobjih (str. 225). Istočasno je prof. Srečko Brodar objavil še drugo studijo: 
»Paleolitski sledovi v Postojnski jami«. Razprave I Razreda za prirodoslovne in 
medicinske vede Slovenske akademije zn/anosti in umetnosti. Ljubljana 1951, 
s t r 243—279. Tudi tu konstatira, da je »voda napolnila med wiirmsko polede-
nitvijo in še v postglacialu večkrat Pivško kotlino ter toliko dvignila svojo gla-
dino, da je segla tudi v više ležeče stare jame. Pri vsakokratnem upadanju je 
kalna blatnata voda zapustila rdečo ilovico kot usedlino. Sledove takih poplav 
imamo tudi v Betalovem spodmolu vsaj do višine 536 m in v Otoški jami do 
višine 530 m, какот jo ima tudi glavni del zgornje Postojnske jame« (prav tam, 
str. 258). 
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traces of an inverse course. The conclusion is arrived at that in the Pliocene the 
Quarnero drainage system had been much more extensive, but had later shrunk 
in favour of that of the Gulf of Trieste. Careful researches lead to the conclusion 
that in the Pliocene, too, the rivers Pivka and Nanoščica must have been tribu-
taries of the drainage system of Ljubljanica, and that in the main, the quondam 
water-shed must have followed that of to-day. Further proofs of thiis viev are 
the geomorphological conditions prevailing at the Postojna Gates, i. e. the area 
between the basin of Pivka and the carstic polje of Planina. Morphogenese 
analyses have shown that this transitional belt, representing one of the most 
important thoroughfares, is due to fluvial erosion i. e. to pre-carstic morphogenetic 
changes during the Pliooene. 

Traces of abandoned valleys of brooks flowing, prior to carstification, from 
the Pivka drainage system toward the carstic polje of Planina, have been disco-
vered. Before carstification began to operate an overground stream had flowed 
from the carstic polje of Cerknica through the eastern end of Postojna Gates 
into the drainage system of the Pivka basin; and traces of the confluence of fhe 
river Pivka and the outlet stream of the carstic polje of Cerknica are still to be 
seen in the underground cave called »Malograjska jama«. The abandoned valeys 
at the Postojna Gates are located on the lowest level some 100 meters above 
the present botton of the valley of Pivka, and being at the same time on a level 
with the wide, well preserved fluvial terraces at the edges of the Pivka basin. 
Attention is being drawn to the fact that the present highest orographic ram-
part between the Pivka basin and the carstic polje of Planina is located 609— 
617 m above sea level (the underground river bed ob Pivka being 507—446 m 
above sea level) while the water-shed between the rivers Vipava and Močilnik, 
and that between the rivers Nanoščica and Pivka lies 593 m, the second over-
ground water-shed between the rivers Pivka and Reka at St. Peter na Krasu 
579 m, and the third water-shed at the village Sembije pri Knežaku 604 m above 
sea level. There is no doubt that in the Pliocene the orographic region of the 
water-shed had been located considerably higher above sea level, and, of course, 
higher than the quondam Postojna Gates. Since then erosion and denudation 
have remarkably lowered the water-shed region at Razdrto, Šempeter and Sem-
bije, for it is located in the contact area between the eocene flysch and mezozoic 
limestones where erosion makes fast progress, while at the Postojna Gates the 
normal fluvial erosion was retarded due to carstification. Some brooklets flowing 
almost level with the bottom of the Pivka basiin show signs of an inverse course; 
but these are phenomena belonging to the Peistocene period in which interesting 
hydrographie changes had taken place in carstic polje-s and the bassin of Postojna. 

The analysis of geomorphic and hydrographie conditions prevailing in the 
Pliocene, shows a) that the drainage system of Pivka had almost to the same 
extent as to-day, formed a link in the Pliocene drainage system of Ljubljanica, 
and b) that the water-shed followed approximately the same line as to-day i. e. 
from Nanos over Osojnica, Šilentabor, Gradišče, between Knežak and Sembije 
to Milonja (1098 m). 

Anton Melik 
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Postojnska vrata 
(Morfografska karta) 

1 ravnina; 2 višine do 580 m; 3 višine med 580—600 m; 4 višine med 
600-620 m; 5 višine med 620—700 m; 6 višine med 700—900 m; 7 

šine med 900—1200 m; 8 višine nad 1200 m 

Temno črtkasta proga — dognani podzemski tokovi. 
Debelo pikčasta črta — približna usmerjenost še ne raziskanih 

podzemskih tokov 
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