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rška kotlina, ki jo pričujoča studija obravnava, pripada jugovzhodni Sloveniji; če jo pa hočemo uvrstiti med velike prirodne enote, ki se pri nas stikajo, jo moramo prišteti že obrobju
velike Panonske kotline. Ime Krška kotlina nam ne pomenja samo
plane ploskve, ravnine med obrobnimi vzpetinami, torej ne samo
dna kotline, marveč tudi hribovje, ki jo obdaja in ki tvori z n j o
enoto.

Na severu obroblja kotlino Krško hribovje, ki sega od Mirenske doline proti vzhodu do Save in se onstran nje nadaljuje
v Orlici. Na S V tvori mejo kotline Sava, na jugu pa strmo
pobočje Gorjancev. Na zapadu sega kotlina pravzaprav do Rogovske gore. Vendar jo moremo razdeliti v dva dela: v vzhodni,
ki se je globlje ugreznil in zapadni, ki je ostal višji. Mejo med
obema tvori tektonska linija, ki poteka v dinarski smeri od Gorenje vasi pri Šmarjeti mimo Dolenjega Kronovega in Mokrega
polja proti J V .
Področje mojega dela je bil vzhodni, nižji del kotline, t. j.
predel .vzhodno od imenovane tektonske črte. Posebno pozornost sem posvetila vzhodnemu delu Krškega .hribovja ( V od
črte Orlje—Bučka—Dobruška vas), kjer sem podrobneje zasledovalai geomorfološki razvoj današnjega reliefa.
K r š k o h r i b o v j e je nizko hribovje, katerega najvišji
hrbti in vrhovi segajo do višine 550 m. Vkljub apniški sestavi
so pobočja položna, strmine so tod izjema. Vrhovi so obli, ponekod tvorijo manjše planote. Južna pobočja, ki se znižujejo
proti Krki, so mnogo položnejša kot severna, ki precej strmo
padajo proti Savi. V hribovju moremo zasledovati sistem teras
in nivojev, ki so mestoma prav izraziti, ponekod pa izraženi
samo v pregibih pobočja in prehajajo drug v drugega. Proti jugu
se pobočja zato stopnjema in polagoma spuščajo proti ravnini»
severna pa so brez pregibov, strmo odrezana.
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Hribovje razrezujejo številni potoki. Grape onih potokov,
ki teko v Savo, so strme in globoko zarezane. Krkini pritoki pa
teko v zgornjem teku po dolinah, ki imajo obliko V , ko se pa
približajo ravnini, se njih doline razširijo in prehajajo v doline
z ravnim dnom. V celoti predstavlja torej ta predel nizko, lahko
prehodno hribovje s položnimi pobočji, ploščatimi vrhovi, kjer
moremo zasledovati lepe vravnjene ploskve in manjše planote.
Rob Gorjancev j e odrezan po tektonski liniji in se skoro
brez prehoda dviga iz ravnine strmo navzgor. Pregibi v pobočju
so "tod maloštevilni, predel j e mnogo slabše prehoden kot Krško
hribovje. Potoki, ki z Gorjancev pritekajo v ravnino, imajo večji
del hudourniški značaj.
Zaradi vseh navedenih dejstev j e Krško hribovje ugodno za
kulture, položna pobočja in obilica prisojnih leg pa omogoča
razvoj vinogradništva. Na obrobju Gorjancev j e za njive kot
tudi za vinograde mnogo manj možnosti, ker so tu pobočja strma in osojna. Dočim je Krško hribovje dobro obdelano in dovolj gosto poseljeno, so pobočja Gorjancev gozdnata in redkeje
obljudena.
Dno kotline j e velika ravna ploskev, ki še razprostira nekako od Dobruške vasi in Mokrega polja proti SV, proti Savi.
Najvišji del ravnine j e nekak hrbet, ki se vleče od Gazic nad
Cerkljami proti SZ, mimo Drnovega do Leskovca. Na obe strani
od te črte se ravnina znižuje. Vzhodni del ravnine je prodna
nasipina brez vsakršnega rečnega toka, ki je v vsem svojem obsegu obdelana. Tod nahajamo samo polje. Zapadni del ravnine
pa j e nižji, mestoma vlažen in močvirnat, pokrit z gozdovi, pašniki in travniki. V tem delu ravnine nahajamo rečne struge in
v obrobju ravnine moremo zasledovati široke rečne terase, ki
predstavljajo nekdanje dno kotline. T e terase so tako široke in
lepo ohranjene, da se nam dozdeva, ko. stojimo na njih, da smo
pravzaprav v dnu kotline.
Edina vzpetina, ki se dviga iz ravnine, je terasa med Cerkljami in Mraševim. T o j e okoli 50 m visok grič, vrhu katerega
nahajamo lepo ravnico.
Razlika med obema deloma ravnine pa se kaže tudi v naseljenosti. Vzhodni del j e precej obljuden, v zapadnem pa so naselja la redka, v Krakovem, v predelu gozda jih pa sploh ni.
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I. Geološko-tektonski uvod
Na prehodu iz krede v eocen se je začelo veliko morje
Tethys, ki se je že od paleozoika širilo od jugozapadne Evrope
do Zadnje Indije, krčiti. V eocenu je sicer segalo še vedno od
zapadne Evrope daleč na vzhod do centralne Azije, toda njegov
obseg se je začel polagoma manjšati. Med kredo in terciarom so
se začele dvigati iz tetiške geosinklinale Alpe in Dinaridi in s tem
se je začela ustvarjati sredi morja pregraja, nastajalo je kopno.
Med obema nagubanima pasovoma, med Alpidi in Dinaridi
so bile prvotno stare gmote. Tudi na ozemlju današnje Panonske
kotline je bilo tako vmesno gorovje, kot moremo sklepati po
osamelcih v Hrvatski in Slavoniji. Ozemlje Panonske kotline se
j e po kredi v celoti ugreznilo, kajti že v staroterciarni dobi je
bila tu orografska depresija, ki je do srede terciara ostala pod
morjem.
Prvotno kopno, ki je nastalo z dviganjem Alp in Dinaridov
že pred glavnim oligocenskim gubanjem, je razdelilo morje v dva
dela: v Panonsko morje na S V ; na J Z pa je bilo morje, predhodnik današnjega Jadranskega morja, ki pa je bilo znatno razsežnejše od današnjega.
Ko so v času glavnega gubanja nastajale ob gorotvornih procesih gube in med njimi dolge kadunje, je od vzhoda seglo panonsko morje po njih daleč proti zapadu in v njih odlagalo svoje
sedimente. V tej dobi j e segalo panonsko morje pri nas najdalj
proti zapadu, saj se je širilo celo do Mojstrane in v Bohinj, o
čemer priča razprostranjenost oligoeenskih sedimento v. V oligocenu se je na alpsko-dinarskem kopnu, ki se j e razprostiralo
od SZ proti J V , stvorila razvodnica med Jadranskim in Panonskim morjem. Koncem oligocena se je Panonsko morje skrčilo
in se skoro popolnoma umaknilo z našega ozemlja. Toda na prehodu v miocen sledi nova faza gubanja. Poleg gubanja se v miocenu vrše tudi prelamljanja in razkosavanja predelov po prelomnicah. Nastale nižje predele je znova zalilo Panonsko morje.
Tudi panonski predel se je v miocenu ponovno močno ugrezal. Grezanje se j e vršilo ob prelomih, nastalih v obrobju. Poleg
glavne panonske udorine so na obrobju nastajale ob prelomnicah
manjše obrobne udorine, ki so se tudi ugrezale. Tudi te je zalilo
morje. Med tektonske udorine, ki so nastale v obrobju panonskega bazena, spada tudi Brežiško-Krška kotlina, ki je po Posavini
ostala z veliko panonsko udorino v zvezi.
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Obod kotline tvori na S Z Krško hribovje, ki se širi na Z do
Mirenske doline, na V pa se preko Save nadaljuje v Orlici. Jugovzhodno obrobje kotline pa tvorijo Gorjanci.
K r š k o h r i b o v j e sestavljajo triadni apnenci in dolomiti
okoli Krškega in Rajhenburga ter krški pločasti apnenci in velikotrnški skladi, ki so predvsem apneno-laporasti skriljavci in pe-^
ščenjaki ter predstavljajo stratigrafsko ekvivalent rabeljskim
skladom. 'Kot sta ugotovila Heritsch in Seidl1 prevladujejo v hribovju dinarske linije, le v severnem delu alpske. V tem predelu
moremo opazovati veliko interference obeh smeri. V Orlici, ki
predstavlja nadaljevanje Krškega hribovja, pa se uveljavlja veci'
noma alpska smer.
G o r j a n c i . Tektonska pozicija Gorjancev j e bila dolgo
sporna. Lipoid in Stäche sta jih štela k Alpam, Stur k Dinarskemu sistemu. Novejše geološke proučitve, tako Tornquistove kot
Heritscheve in Seidlove2 so pokazale, da se v tem samostojnem
gorskem čoku uveljavljata obe smeri, alpska in dinarska. Ker pa
j e mezozoik gorovja usmerjen v glavnem v dinarski smeri, v
kateri potekajo tudi številni prelomi, ki so jih omenjeni geologi
ugotovili, prištevamo danes po vsej pravici Gorjance k Dinarskemu sistemu. Da pa ima gorovje v celoti alpinsko smer, so
vzrok prelomi v prečni smeri in udorine, ki so ob njih nastale.
V glavnem sestoje Gorjanci iz triadnih apnencev in dolomitov,
ki jih v predelu okoli Ječmenišča in Mrzlega polja prekrivajo
kredni pločasti apnenci, lapornati apnenci in laporji. Od tu se
pas krede vleče ob dinarskih prelomih proti S Z do Slivja. Razen
tega nastopa kreda na severnem vznožju Opatove gore, .kjer
stoje na nivojih in pregibih v pobočju vasi Mali in Veliki Ban,
Vodenice, Ržišče in druge.
Grude Gorjancev so se, kot j e ugotovil Tornquist 3 grezale
ob prelomih in to proti S in S V vedno bolj. Ker sega belvederski
prod med Cirnikom in Stojdrago še v višini 463 m, sklepa avtor, 4
da se j e dviganje gorovja vršilo še v poznem pliocenu, še po
odložitvi belvederskega proda, ker j e ta še močno premaknjen,
morda še celo v diluviju.
Dočim je v obrobju Panonske kotline, ob meji udora nastalo
terciarno gričevje, tvori obrobje Krške kotline v glavnem mezo1
2
3
4

Heritsch-Seidl, o. c. str. 111.
Heritsch-Seidl, o. c. str. 106.
Tornquist, o. c. str. 112.
Tornquist, o. c. str. 107.
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zoik, le malo j e ob njem ohranjenega miocena. Tako Krško hribovje kot Gorjanci sestavljajo zlasti triadni apnenci in dolomiti,
v manjši meri j e 'zastopana tudi kreda. Ko se j e v dobi gubanja
dinarskega sistema nagubal mezozoik obrobja, j e sledilo v oligocenu in v prvi mediteranski stopnji, t. j. v spodnjem miocenu
oblikovanje in razrezovanje nastalega reliefa. Nekako sredi miocena pa j e sredi pokrajine med Orlico in Krškim hribovjem na
eni ter med Gorjanci na drugi strani nastala velika udorina. Nastanek udorine, domnevata Heritsch in Seidl5, j e bil v kavzalni
zvezi z regresijo visokega morja iz ozemlja med Pohorjem in
Kamniškimi Alpami in z istočasnimi premikanji v sosednjem
hrvatskem predelu.
Udoru j e sledila ingresija miocenskega morja. Dočim j e v
laški sinklinali razvita vsa serija miocena od soteških plasti pa
do sarmatskih, manjkajo v Brežiško-Krški kotlini vsi skladi prve
mediteranske stopnje. Razvit j e samo zgornji del miocenskih skladov. Spričo tega dejstva ugotavljata Heritsch in Seidl,5 da j e kotlina nastala pred začetkom druge mediteranske stopnje, kajti
zalilo jo j e šele zgornjemiocensko morje, ki j e odložilo tu svoje
sedimente. Serija miocena, ki j e v kotlini ohranjen, obsega sedimente morskega miocena od začetka druge mediteranske stopnje
do vključno sarmatskih plasti.
Morje pa ni zalilo samo glavne udorine, temveč tudi stranske doline in kotlinice, ki so morale biti izdelane že pred morsko
ingresijo, kar moremo sklepati iz dejstva, da se miocenski sedimenti tesno prilegajo njihovim robovom. Taki zalivi, ki so nastali istočasno z udorom glavne kotline, so bili pri Bušeči vasi,
pri Kostanjevici, pri Šent Jerneju, pri Šmarjeti in pri Škocjanu.
Povsod tod j e miocen ohranjen še danes.
Sedimente miocena tvorijo obrežne morske tvorbe: trdi litavski apnenci, nad njimi slede sedimenti globokejšega morja:
kompaktni apneni peščenjaki. Navzgor slede laporji, peščene in
sprijete gline. T a petrografska zaporednost kamenin jasno kaže,
kako j e morje postajalo vedno plitvejše. Da pa se v miocenu še
ni začelo umikati, dokazuje ostanek sarmatskih plasti, ki so bila
nekoč gotovo mnogo bolj razširjene. T a denudacijski ostanek
sarmata j e ohranjen pri Beli Cerkvi in priča, da j e še sarmatsko
morje zalivalo vso kotlino, prav do njenega zapadnega roba.
5

Heritsch-Seidl, o. c. str. 119 in 120.
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Vsekakor pa j e morski miocen v vsej kotlini docela neodvisen od zgradbe mezozoika. Obrobno gorovje j e bilo že docela
dograjeno, ko se je začela sedimentacija miocena, ki j e t r a s gredirai na že nagubani mezozoik. V primeri z mezozoikom j e miocen le malo premaknjen, v glavnem samo poševno nagnjen. Premaknitev miocena se j e izvršila koncem sarmata. Pred sedimentacijo pontskih plasti, sklepata Heritsch in SeidP, da se je vršila
denudacija sarmata, ki se j e ohranil samo pri Beli Cerkvi in najbrž tudi denudacija ostalega miocena. T e j fazi sledi sedimentacija pontskih skladov, ki so tu razviti kot kongerijske plasti.
Heritsch in SeidlT sta jih ugotovila na več krajih. Ker pa se nahajajo (med Podvrhovjem in Zabukovjem ter ob cesti pred Dolgo
Rako) v različni višini, sklepata, da j e bil tudi pontik še premaknjen in to še pred nasipanjem belvederskega proda, ki j e tudi
ugotovljen na več mestih v kotlini.
Po tej fazi, torej že v prav poznem pliocenu se je izvršil
ponoven udor, ki j e dal kotlini njeno današnjo obliko. Udor je
nastal ob velikih prelomnicah, ki potekajo ob severnem in južnem robu kotline.
Ob pobočju Gorjancev poteka velika tektonska in termalna
linija, ob kateri so triadno-kredne gube Gorjancev odrezane na
ostro začrtani ravni črti. Ob tej črti, ki poteka od Ledeče vasi
pri Št. Jerneju preko Kostanjevice in Sv. Križa ter Spod. Pirošice
in Malene do Čateža, končuje tudi miocen, ki južno od te črte
transgredira v obrobnih zalivih v starem gorovju. Linija ni samo
tektonska, marveč tudi termalna črta, na n j e j nastopajo toplice
pri Čatežu, Bušeči vasi in Kostanjevici.
Tudi ob severnem robu kotline končuje mezozoik Krškega
hribovja ob ravni črti Škocjan—Raka—Leskovec. Tudi ta linija
j e tektonska črta, preko katere transgredira miocen.
Istočasno s tema velikima prelomnicama so nastale tudi številne prelomnice v dinarski smeri. Ena največjih dinarskih diretris v kotlini j e ona, ki loči miocen pri Škocjanu od mezozoika
in diluvija. Prelomnica poteka od Škocjana ob Radulji proti J V
in nato preko ravnine ter se v dinarski smeri nadaljuje od Ledeče
vasi do Opatove gore, dalje pa ni ugotovljena. Paralelno z njo
poteka druga dinarska prelomnica, ki loči pri Šmarjeti miocen
od mezozoika na zapadu. Odtod poteka mimo Sp. Kronovega, Polhovice, Pristave in Gor. Orehovice proti J V .
6
7

Heritsch-Seidl, o. c. str. 120.
H.-S., o. c. str. 73.
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Poleg teh večjih je ob vznožju Gorjancev ugotovljenih še
več manjših dinarskih prelomov, tako pri Slivju, Zgor. Pirošici
in Malencah, ki teko vzporedno proti J V in katerih nadaljevanje
na severnem robu kotline ni ugotovljeno.
Ob navedenih velikih prelomih se je ob koncu pliocena izvršil
drugi udor, ki j e dal kotlini današnjo četverokotno obliko in ki j e
ločil miocen obrobja od ravnine. Po udoru se j e začelo nasipanje
diluvialnih ilovic, ki mu j e sledilo ponovno odplakovanje. Nato
so začele Ireke nasipati in zasipati ravnino z diluvialnim prodom,
kot se to dogaja v vseh večjih tektonskih udorinah v veliki meri.
Da premikanja ob robovih trajajo še vedno dalje, nam dokazujejo premaknjene diluvialne ilovice pri Dolgi Raki, ki so,
kot sta ugotovila Heritsch in Seidl8 nagnjene proti J. Razen tega
nam o še trajajočem nemiru v zemeljski skorji tega predela
pričajo pogosti potresi, ki tod nastopajo (veliki potres 29. jan.
1917). Kot so pokazala proučevanja, so ti potresi tektonskega
značaja in se pojavljajo zlasti ob navedenih prelomnicah. So v
ozki zvezi z nizko lego kotline napram visokemu obrobju Gorjancev in Krškega hribovja. Potresi kažejo, da endogene sile, ki
so ustvarile Brežiško-Krško kotlino, še danes niso prenehale delovati in da se morejo nadaljnja orogenetska dogajanja še vedno
uveljavljati v ponovnem grezanju kotline ali dviganju obrobja.
Današnje stanje reliefa j e torej samo faza v razvoju.
I n t e r f e r e n c a a l p s k e i n d i n a r s k e s m e r i . V obrobju Krške kotline, tako v Krškem hribovju kot v Gorjancih,
opazujemo močno interferenco alpskih in dinarskih smeri. Kot
smo že omenili, sta ugotovila Heritsch in Seidl9 v Krškem hribovju že prevlado dinarskih linij. Tornquist 10 j e dognal, da j e
prišla dinarska smer do veljave že sredi posavskih gub, med Hotičem in Litijo. Vzhodno od tod postaja dinarska smer vedno
vplivnejša. Da se v Gorjancih obe smeri prepletata, smo tudi že
omenili, V orografskem pogledu ima gorovje alpsko smer, številni
prelomi pa potekajo dinarsko. Tornquist 11 meni, da so ti prelomi
še zelo mladega nastanka in jih j e smatrati še za danes nastajajoče, oziroma razvijajoče se. Nastanek dinarske prelomnice, ki
poteka mimo Brežic in Prilip in ki se na n j e j pojavljajo pogosti
Heritsch-Seidl, o. c. str. 73.
Heritsch-Seidl, str. 155.
Tornquist, Die Blei-Zinkerlagerstätte der Savef. str. 6, cit. po Rakovcu
(o. c. str. 11).
11 Tornquist, Das Erdbeben von Rann, str. 110 in 113, 114.
8

9

10
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potresi, stavi celo v diluvij. Dalje poudarja, da so te dinarske linije
še žive in aktivne, pogosti potresi so z njimi ne samo v zvezi,
ampak se pojavljajo prav na njih. Zdi se torej, da je v tem predelu dinarska smer že v prevladi in da se prav v zadnjih dobah
vedno bolj uveljavlja;
Heritsch in Seidl12 domnevata, da je ločitev obeh smeri povzročil zagrebški masiv Sljeme, ki sega s svojim podaljškom v
Mariji Gorici tu najdalje proti zapadu. Ker sega torej del tega masiva, ki j e v Mariji Gorici prekrit z neogenimi sedimenti tako
daleč na Z, je verjetno, da je bil njegov vpliv na razvoj gorotvornega procesa znaten. Heritsch in Seidl sklepata dalje, da je segal
prav do meridiana med Brežicami in Cerkljami in se tam v loku
končeval. Če upoštevamo te ugotovitve, nam postane razumljiv
zaokret alpske smeri v vsem obrobju kotline, tako v Krškem
hribovju kot v Orlici in v Gorjancih v smer V S V — Z J Z , oziroma S V — J Z . Predstavljamo si s Heritschem, da so se triadni
skladi ovili v loku okoli te stare gmote. Orlica je ležala že severno od nekdanjega obsega zagrebškega masiva. Tudi usmerjenost
luskaste strukture skladov pri Krškem odgovarja smeri, v kateri
se je nekdanji masiv topo zaključeval.

II. Geomorfološki in hidrografski razvoj
Dobe tektonskega dviganja oziroma grezanja so se od spodnjega pliocena dalje pogosto menjavale z dobami mirovanja oziroma zastajanja. T o dogajanje ter z njim združeno preoblikovanje površine je ustvarilo današnje površinsko lice. Tektonski
procesi so pustili v reliefu sledove, ki jih moremo opazovati v
obliki planot in teras. Te so se nam kot na vsem Slovenskem
ohranile tudi na obrobju Krške kotline in to v znatnem številu.
Doba spodnjega pliocena pomenja dobo velikega vravnanja,
ko so se tvorili veliki pontski ravniki, ki so se v Sloveniji zaradi
prevlade apnenca na široko in dobro ohranili. Opazovati jih moremo skoro v vsej Sloveniji, tako v visokem obrobju Bohinjskega
jezera, v Mežaklji, Jelovici;, v Trnovskem gozdu, Hrušici,, na
vzhodnem delu logaške planote in na južni strani Poljanske Sore,
na rovtski planoti. Dalje so ohranjeni pontski nivoji okoli Krima,
v Savinjskih Alpah ter v obrobju celjske in šoštanjske kotline.
12

Heritsch-Seidl, o. c. str. 112. 113.
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Opazujemo jih v Posavju in na osrednjem Dolenjskem. Navedene planote se nahajajo v prav različnih višinah, vendar j e poglavitno alpsko in dinarsko ozemlje doseglo po dvigu na Z in S višino 800—900 m. Ko se j e to ozemlje dvigalo, je — kot j e ugotovil prof. Melik13 — osrednja dolenjska gruda pri dviganju zaostajala. Zaostala je za okroglo 300 m in to kot celota v vseh
delih enakomerno. Zdi se — izvaja Melik dalje — da se j e pri
dviganju nagnila v zapadnem delu malo poševno, s skrajnim južnim robom na višje ter da se tudi v vzhodnem delu nekoliko bolj
dviguje kot v zapadnem in osrednjem. Dejstvo, da se j e ta del
dvignil manj kot sosednji predeli na Z in S — ugotavlja prof.
Melik 14 — j e imelo velik učinek na relief. Ker j e ostal strmec
manjši, se globinska erozija ni mogla toliko uveljaviti kot na Z
in S, marveč j e bolj napredovalo bočno vrezovanje, ki je nekako
držalo korak z globinsko erozijo. Zato se je v tem predelu razvilo
nizko hribovje in gričevje, s položnimi pobočji, kjer je prav malo
deb ri in strmin. Učinki zaporednih faz dviganja in mirovanja
so zato tu manjši kot v predelih, kjer j e bilo dviganje znatnejše.
Zato so tu terase bolj pogoste kot drugje (v vertikalnem smislu),
so pa manj izrazite in prehajajo druga v drugo z manj določenimi
mejami ter so včasih izražene samo v pregibih v pobočju.
Med Mirno in Krko imamo zato razmeroma nizko hribovje,
katerega hrbti in vrhovi se dvigajo največ do višine 500—550 m
ter tvorijo oble vrhove ali manjše planote.. K e r se ta nivo pogosto uveljavlja, ga smatra prof. Melik za ekvivalent pontskemu
nivoju Dolske planote v Posavju in dinarskih visokih planot v
višini 800—900 m.
V postpontski dobi pa je bilo, kot j e ugotovil Rakovec 15
v Posavju močno dviganje, ki je povzročilo ojačenje vertikalne
erozije in zato razrezovanje pontskega površja. Tudi v mlajšem
pliocenu so bile dobe, ko je dviganje pojemalo ali prenehalo, nastajali so sistemi teras. Pri tem moramo še upoštevati, da je
grezajoča se Krška kotlina v veliki meri ojačila vertikalno erozijo vseh voda v obrobju, ki so s svojo močno erozivno silo
znatno vplivale na razvoj reliefa.
Razen tega vemo, da so bila v Krški kotlini še v gornjem
pliocenu in cfelo pozneje močna tektonska premikanja, premak13
14
15

Melik, Hidr. morf. razvoj, str. 92.
Melik, o. c. str. 92.
Rakovec, o. c. str. 32.
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njene so pontske in celo diluvialne plasti. Tem tektonskim procesom so zapadle tudi terase. Zato so pontski ravniki tod le
slabo ohranjeni, dočim jih v hrvatskih osamelcih v Zagorju sploh
ni videti.
Vkljub vsemu so vendar glavni nivoji dobro razločni. Pod
pontskim nivojem v višini 500—550 m se uveljavlja na široko
razviti nivo v višini 440—460 m. T a nivo j e zastopan v vseh delih
hribovja in sicer ne samo na vnanjih robeh, marveč tudi v notranjosti. Prof. Melik 10 ga je ugotovil v Ajdovški planoti, kjer
tvori prave planote, na katerih so njive, travniki in naselja in v
okolici Mokronoga. Zdi se mu, da j e bila bočna erozija v dobi

Ostanki terasnega nivoja v višini 440 m
južno od Gore sv.
Lovrenca. Pobočja so
v vinogradih, ki so
med njimi raztresene
zidanice.

te faze tako izdatna, da so se mogle izoblikovati široke ravnine,
ki so na njih višje vzpetine 550—570 m ostale le kot brda in hrbti.
T a nivo nastopa v Krškem hribovju pri Sv. Duhu pri Velikem
Trnu (470 m) prav tako v višini 440—460 m, ter predstavlja najvišjo vzpetino v tem delu hribovja. Nivo j e dobro razločen in
lepo ohranjen, na njem imamo njive, travnike in naselja. Je precej na široko razvit in se od Sv. Duha razprostira proti V v obliki oblih, ploščatih vrhov, ki delajo vtis manjših planotic prav
do Gore Sv. Lovrenca. Omenja ga tudi Rakovec. 17 Južna pobočja
nivoja so ponekod pokrita z vinogradi. Vsi nižji nivoji Krškega
hribovja pripadajo že mlajšemu pliocenu. Z Nagodetom," ki
smatra še mnogo nižje nivoje za pontske, ni mogoče soglašati,
kar naglaša tudi Rakovec 19 .
10
17
18
19

Melik, o. c. str. 93.
Rakovec, o. c. str. 22.
C. Nagode, o. c. str. 86.
Rakovec, o. c. str. 41, 42.
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Pod nivojem 44Ô—460 m sledi nivo v višini 400—420 m. Tudi
tega omenja Rakovec 20 in ugotavlja, da mu v Posavju odgovarjajo
terase pod Leskovško planoto v višini 420 m, ki se pod Lazami
znižajo na 400 m. Na Z opisovanega predela j e v isti višini opazoval prof. Melik 21 na široko razprostranjen nivo, o katerem ugotavlja, da ne nastopa tako na spl6šno kot prvi (440—460 m),
marveč, da se drži glavnih rečnih dolin, predvsem Mirenske.
V Krškem hribovju j e ta nivo precej številno zastopan, vendar ne tako lepo ohranjen kot prvi. Njegove ostanke opazujemo zapadno od ceste, ki vodi z Roviš na Studenec, v malih
planoticah, pokritih z gozdom. Nastopa tudi okoli Gore Sv. Lovrenca, kjer j e precej na široko ohranjen in stoje na njem naselja
Senožete, Strma Reber, Straža Sv. Lovrenca in vzhodni del vasi
Gora Sv. Lovrenca, odkoder se širi proti zaselku Cesta. Tudi
južno od Sv. Duha, nad Ravnim zasledimo ostanke tega nivoja.
Nivo j e torej precej številno zastopan, toda kot že rečeno ne lepo
ohranjen.
V srednještajerskem gričevju, kjer se j e ohranilo devet terasnih sistemov, je nivo v višini 410—420 m najbolj izrazit.22 Tudi
v Slovenskih goricah, kjer j e prav tako ugotovljenih devet terasnih nivojev, j e nivo v višini 400—405 m najbolj razvit. Ravnik v
višini 400-^-420 m j e v tem delu subpanonskega področja glavna
geomorfološka oblika. Je srednjepliocenske starosti in nastal le v
vzhodnem delu graškega zaliva. Pripada mu Goričko v Prekmurju,
Slovenske gorice, zastopan je v ozkem pasu na vzhodnem robu
Pohorja in sploh ob Dravskem polju. J e edini široki nivo, ki j e
nastal v tem delu subpanonskega področja in pomenja za ta predel to, kar pontski ravnik za dinarski predel.
Tako dominantne vloge seveda nima ravnik, ki nastopa v
isti višini (400—420 m) v Krškem hribovju. Vendar j e njegov
pomen tudi tu znaten. Po starosti popolnoma odgovarja omenjenemu ravniku ob graškem zalivu. Tudi razprostranjenost ostankov tega ravnika v Krškem hribovju kaže, da j e bil ravnik zelo
na široko razvit, da j e bilo vravnavanje v dobi njegovega nastaj a n j a prav znatno. Vzroke, da se j e tako zelo razkosal, j e gotovo
iskati v tektonskih dogajanjih, ki so bila, kot že naglašeno, še
v poznem pliocenu in v diluviju prav znatna ter z njimi zvezanim
erozivnim delom rek, ki ga j e tektonika znatno ojačila.
20
21
22

Rakovec, str. 22.
Melik, Hidr. morf. razvoj, str. 93.
Melik, Slovenija I. str. 128.
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Naslednji izraziti nivo (III) se nahaja v višini 360—380 m.
Tudi v dobi tega nivoja je bila bočna erozija zelo močna, saj j è
ustvarila precej prostrane rečne ravnine. Nivo j e ohranjen zlasti
lepo vzhodno od ceste Koritnica—Studenec, k j e r j e zastopan v planoti okoli Bukovega Vrha in Brezja ter nad vasjo Planina. Opazujemo! ga severno od Velikega Trna, okoli Sv. Andreja in Dolic ter
vzhodneje odtod, kjer se od Črešnjice v planoti vleče proti
Gor. Lepi vasi. Pojavlja se tudi v vzhodnem delu hribovja, že prav
nad Savo, k j e r stoji na njem zaselek Gesta; pripada mu ploščat
vrh pri koti 375 nad Krškim in več sličnih vrhov v srednjem delu
hribovja. Nivo j e prav izrazit, nastopa v vsem hribovju in je
pokrit z gozdovi in travniki, na njem pa najdemo tudi njive in
naselja. Ob njegovih južnih pobočjih so mestoma zasajeni vinogradi.
Temu nivoju sledi navzdol nivo v višini 340—350 m (IV).
Uveljavlja se ob južnem in vzhodnem obrobju prejšnjega nivoja
(III). Ni prav izrazit, marveč se javlja zlasti v večjih pregibih
v pobočju. Nastopa zapadno od Brezovega, dalje pri Planini na
J Z robu prejšnjega (III) nivoja, pa tudi v vzhodnem delu hribovja
ga opazujemo J V od Čreteža in pod Gestoi Ostanke tega ravnika
predstavljajo tudi ploščati vrhovi pri Gradišču nad Rako in zapadno odtod.
Mnogo bolj izrazit in ohranjen je naslednji nižji nivo ( V ) v
višini 300—320 m. T a nivo j e eden najmarkantnejših v hribovju.
Opazujemo ga v planoti okoli Jelenika, Celine, Podulc in Koritnice, kjer ga pri cerkvi moremo razdeliti v dva dela, v višjega
v višini 320 m in nižjega v višini 300 m. Ohranjen je južno od
Roviš in Brezovega, J V od Planine, pojavlja se pri Ravnem, pa
tudi na V od hribovja, kjer se od Sv. Jožefa širi proti Čretežu. Pojavlja se na S nad Savo, pri Gor. Dolah, pri Volčjih jamah in
Ponikvah. Razen tega predstavljajo ostanke tega nivoja ploščati
vrhovi in manjši pregibi pobočja. Je torej zelo na široko ohranjen
in tvori ponekod, zlasti okoli Koritnice in Jelenika lepe planote.
Predstavlja najbolj izrazit nivo v vsem hribovju.
Tudi v obrobju srednještajerskega gričevja, Slovenskih goric
in Dravskega polja prevladuje sistem teras v višini 300—320 m.
Zdi se, da temu ravniku, kot onemu v višini 400—420 m odgovarjajo v Krškem hribovju ravniki v enaki višini.
V ravnik v višini 300—320 m so reke vrezale številne terase,
ki jih opazujemo v Podravju, Pomurju, v Beli Krajini in ob Krški
kotlini. Živahna tektonika, ki se j e uveljavljala v Krškem hri-

KRŠKA

KOTLINA

97

bovju je vzrok, da se nižje terase niso lepo ohranile. Razen tega
j e važna petrografska kvaliteta kamenin. Dočim so zgornji nivoji
izdelani pretežno v apnencu, nahajamo v predelu, kjer nastopajo
nivoji pod 300 m večinoma že diluvialne ilovice in to zlasti ob
severnem robu kotline. Zdi se tudi, da so se faze mirovanja in
dviganja oziroma grezanja v poznem pliocenu in diluviju pogosteje menjavale kot v srednjem in starejšem pliocenu in j e zato
število mlajših teras večje.
Vkljub vsem navedenim dejstvom, so glavni nivoji tudi v
nižjih legah dovolj izraziti. Pod nivojem ( V ) v višini 300—320 m
j e zastopan nivo ( V I ) v višini okoli 270—280 m. Nivo je ohranjen
v maloštevilnih pregibih v pobočju ob južnem robu nivoja V . in
je manj izrazit ter slabše zastopan. Na njem stoje zaselki Brezovo
( J Z od Roviš), Pijana Gora, Beznica in del Libelja. Opazujemo
ga ob zgornji dolini Lokavca, a tudi tu slabo ohranjenega.
Izrazitejši j e naslednji nivo (VII) v višini okoli 230—240 m.
Ohranjen j e okoli Brezovske gore nad Brezjem pri Senušah, med
Dednim vrhom pri Straži sv. Valentina in Ravnim, pod Rako, kjer
stoji na njem Ardro in Sela ter v številnih ploščatih vrhovih in
manjših pregibih v pobočju.
Pod tem nivojem sledi nivo (VIII) v višini 200—220m. Nivo
je zelo na široko ohranjen in izrazit. Zlasti razvit j e med Leskovcem in Senuškim potokom, kjer ga beleži tudi Nagode. 23
Dalje proti Z stoji na njem vas Straža sv. Valentina. Lepo je
ohranjen okoli Dolge Rake, kjer so na njem naselja Podlipa,
Dolga Raka, Mikote in južni del vasi Sela. Dalje proti Z stoje
na tem nivoju Dol. in Gor. Podvršje, Brezje, zapadno od potoka
Radovi j e pa Zaboršt. J in J V odtod se širijo proti Škocjanu lepo
ohranjeni ostanki tega nivoja.
Nivo moremo vzporejati z nivojem, ki j e v isti višini ohranjen
na J in Z robu kotline. Med Krpnovim in Polhovico j e razvit v
višini 200 m in se v bližini Tolstega vrha dvigne na 220 m. Nadaljevanje tega nivoja tvori nivo v miocenu J od Stare vasi
in Št. Jerneja. Proti J prehaja ta nivo polagoma v serijo nivojev,
ki se nizajo ob pobočju Gorjancev v višini 200—250 m in segajo
do tektonskega roba, ki poteka od Spod. Kronovega proti J V ter
na J do geološke meje med miocenom in zgornjo kredo.
Temu nivoju bi štela tudi najvišjo teraso, ki j e ohranjena v
vzpetini sredi kotline, med Mraševim in Cerkljami. Tu se dviga
23

Nagode, o. c. str. 88.
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iz ravnine osamelec, na katerem so prav lepo ohranjene terase
v višini 200 m, 185—190 m in končno najnižja v višini 170m, ki
se na S širi do Gorice. Na terasi v višini 200 m, ki j o moremo
vzporejati z odgovarjajočimi terasami ob severnem robu kotline
v višini okoli 210 m, stoji vas Gazice.
Če se ozremo onstran Save, opazimo ob desnem bregu Sotle
osamelec. Nizka vzpetina j e to, ki na n j e j stoje naselja Kapele,
Vrhje, Slogonsko, Bragansko in nekatera manjša. Zdi se, da terasa, ki j e tod ohranjena v višini 200—220m odgovarja pravkar
opisani terasi pri Gazicah v Krški kotlini, ter terasam v isti višini
ob robu kotline.
V s e opisane terase so izdelane v diluvialni nasipini in jih z
ozirom na geološko podlago moremo šteti med starodiluvialne.
Zaradi velike razprostranjenosti tega nivoja v vsem obrobju kotline, kot tudi sredi nje, domnevam, da moremo smatrati ta nivo za
nekdanje dno kotline, ki je bilo pozneje znižano. Tudi naslednja
dva nivoja v višini 180 in 160 m smatram za ostanke nekdanjega
kotlinskega dna.
Nivo v višini 180 m ( I X ) j e razvit v vsem obrobju kotline.
Ohranjen j e v Krakovem, V od Podsfraže, njegove ostanke zasledimo J od Dolenje vasi in Strita, pa tudi ob Nevincu med
Grmovi j ami in Zaborštom j e dobro razvit. Ohranjen j e tudi
vzhodno odtod, pod Rako, k j e r stoje na njem vasi Veliki Koren,
Ravno in Goli Vrh. Opazujemo ga široko ohranjenega okoli Senuš
in Brezja.
Nivo pa nastopa tudi ob južnem obrobju kotline, kjer stoje
na njem vasi Gorenji Maharovec, Dobravica in Šmavčja vas. Tod
je tako razsežen, da se zdi, ko stojimo na njem, da smo pravzaprav v ravnem dnu kotline. Domnevam, da se nivo ob Krki
navzgor nadaljuje. Zdi se, da predstavljajo nivoji ob Krki, ki so
zlasti ohranjeni ob njenem desnem bregu v višinah 185—190 m in
se ob reki navzgor dvignejo do 200 m, dno rečne doline v dobi,
ko j e bilo dno kotline v višini, ki j o danes predstavljajo omenjene
terase v višini 180 m.
Naslednja terasa se nahaja v višini 170—175 m ( X ) . Opazujemo j o pri Zalokah in pri Veliki vasi .ter na desnem bregu Lokavca, v bližini vasi Kržišče. Ohranjena j e ob obeh bregovih
Račne, Rado vi j e in ob Nevincu. Na široko j e razvita ob južnem
robu kotline, dočim j e ob severnem prekrita v večji meri z
gozdom, j o tu pokriva gozd le deloma. Na n j e j so številna naselj a: Gor. Gradišče, Dolenji Maharovec, Razdrto in nekaj hiš
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Šmavčje vasi. Najdemo j o tudi ob Krki, zlasti na njenem levem
bregu. Terase ob Krki j e tod precej težko uvrstiti v sistem ostalih
teras v kotlini, ker pušča najmerodajnejši kriterij, nepretrganost
teras, pogosto na cedilu.
Pod to teraso nahajamo končno teraso v višini okoli 160 do
165 m, ki j o j e smatrati za razrezano dno kotline. Ohranjena j e
izredno na široko v vsej kotlini, zlasti v veliki meri med Senuškim
potokom in Lokavcem, ki sta jo s svojimi pritoki razrezala v več
delov. Opazujemo j o ob Račni, kjer j e na desnem bregu mnogo
bolj razvita kot na levem. Ohranjena je ob obeh bregovih Radovlje in Nevinca, kjer j e že nekoliko manj razsežna. Pokrita j e
z velikimi gozdovi, edino naselje, ki se na n j e j nahaja je Gmajna
pod Rako.

Ostanek terasnega nivoja IX v višini 180 m
pri vasi Ravno.

Na široko j e razvita med Belo Cerkvijo in Št. Jernejem. Tudi
tod j e pretežno pokrita z gozdom, le vzhodno od Bele Cerkve
stoji na n j e j naselje Čadraž in del Gor. Gomile. Terasa j e ohranjena le v zapadnem delu kotline, vzhodni del pa j e do iste višine
zasut z diluvialnim prodom. Terasa j e široko razprostranjena,
pripisovati ji moremo mladodiluvialno starost.
Omenim naj še, da združuje Nagode 24 vse nivoje v Krškem
hribovju od 460—300 m v enoten nivo, kar že Rakovec 25 ne smatra
za pravilno. Temu mnenju se morem docela pridružiti, kajti nivoji
so tako izraziti, da jih ni mogoče smatrati za ostanke iste površine.
Pravtako j e smatrati vse nivoje za delo fluvialne erozije in ne
kot meni Nagode 24 za abrazijske površine. Pridružujem se Rakovcu,25 ki povdarja, da v vsem predelu med Sevnico, Rako in
Krškim ni najti sledov, ki bi govorili za abrazijski nastanek
planot.
24
25
26
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N i v o j i v G o r j a n c i h . Na kratko naj še omenim glavne
nivoje, ki so ugotovljeni v Gorjancih in ki jih navaja Rakovec. 28
Najvišja planota se nahaja na Blaževi gori v višini 920—950 m.
V južnem delu Blaževe gore je ta nivo ohranjen samo v vrhovih.
Planota se proti S in S V stopnjevito znižuje in tvori izrazite
planote v višini 270 m" (Budinjak, Sv. Petka), 630 m (Dane, Tisovac, Goli Cirnik), v višini 500 m (Stojdraga, Slednik, Kostanjevec), v višini 460 m (Mali Cirnik, Dugi Hrt) in celo v višini
250 m (Ponikve nad Bregano, Velika dolina in planote južno od
Jazbine). Manjše planote so ohranjene tudi v višini 360 m. Tornquist27 ugotavlja, da so te planote ostanki .istega nivoja, ki se je
prvotno nahajal v višini nivoja Blaževe gore. Po svojih tektonskih
proučevanjih j e namreč ugotovil, da so se grude v Gorjancih
proti S in SV^vedno bolj grezale.
Glede zgornjih nivojev (900—500 m), ki so verjetno le del
enega prvotnega, se s Tornquistom strinjata Rakovec 28 in Melik. 29
Nikakor pa ni vzdržno Tornquistovo mnenje glede starosti tega
nivoja, saj prisoja tako planoti na Blaževi gori, kot n j e j odgovarjajočim nižjim nivojem eocensko starost. 30 Po novejših ugotovitvah Winklerja in po proučitvah posavskih nivojev ni dvoma,
da so omenjeni nivoji pontski.
Nivojem od 460 m navzdol prisoja Rakovec 28 postpontsko
starost in jih uvršča v mlajši pliocen, ker na njih nastopa belvederski prod, ki j e celo razrezan s prelomi. Zato tudi ne more
soglašati z Nagodetom, 31 ki pripisuje še vsem nižjim nivojem
pontsko starost.
Na severnem pobočju Gorjancev so zastopani še nivoji mlajšega pliocena v višini 350—380 m in nižji v višini 250 m. Najnižji
v višini 180 m, na katerem leži deloma Čatež in dalje ob Savi
Prilipe spada že med diluvialne.
Če bi hoteli poiskati na pobočju Gorjancev terase, ki bi odgovarjale terasam v Krškem hribovju, bi se nam to najbrž ne
posrečilo. Edina točka, kjer bi bila koordinacija možna, je okolica
Bele Cerkve. Toda tudi tu bi mogli primerjavo izvesti le za najnižje nivoje, od 220 m navzdol. Poznejša tektonika, ki se j e v
Gorjancih drugače uveljavljala kot v Krškem hribovju, ne do27
28
29
30
31
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voljuje točnega vzporejanja, ki bi bilo za to delo potrebno. Pa
tudi petrografska razlika kamenin severnega in južnega obrobja
kotline, primerjavo znatno otežkoča. T a petrografska razlika je
bila tudi v veliki meri vzrok, da se j e na severnem pobočju izoblikovalo toliko nivojev, kajti erozivno delo je bilo tu zaradi
mehkejših kamenin znatno lažje kot na pobočju Gorjancev. Razen
tega je rob Gorjancev strmo odrezan po tektonski liniji, dočim
se ob severnem robu kotline hribovje le polagoma dviguje.
Kot sem že omenila, so se ustvarjale v dobi nivojev 320 do
380 m precej prostrane rečne ravnice, ki imajo v vseh porečjih na
osrednjem Dolenjskem približno enako višino. Erozija se je vršila
— kot ugotavlja prof. Melik32 — zelo enakomerno, čemur j e vzrok
enotno dviganje osrednje dolenjske grude. Zato so se mogla ustvariti razvodja v dolinskih progah in na njih se je vršila preorientacija rečnih tokov. Proti koncu te dobe — meni prof. Melik 32 — j e
začel zmagovati vpliv Krške kotline zaradi večje erozijske sile
Krke in njeno področje se je začelo večati navzgor.
Da moremo razumeti hidrografski razvoj v Krški kotlini, se
moramo ozreti na tektonske procese, ki so imeli na hidrografijo
velik vpliv. Brežiško-Krška kotlina se j e — kot smo že v geološkotektonskem uvodu spoznali — ugreznila najprej pred srednjim
miocenom, nato pa ponovno ob prelomnicah, nastalih v zgornjem
pliocenu. Višina vertikalne diference, ki je z udorom nastala,
j e bila precejšnja, o čemer priča debelina nasutih terciarnih in
diluvialnih sedimentov v kotlini. Obrobje kotline j e zato ostalo v
znatni višini nad dnom nastale udorine. Dviganje obrobja j e trajalo še prav do diluvija, saj so se Gorjanci, kot sklepa Tornquist, 33
dvigali še po sedimentaciji belvederskega proda in v Posavju, ki
mu pripada še znaten del Krškega hribovja, j e bilo še v postpontski dobi znatno dviganje. 34 Višinske razlike so se torej zelo
povečale, nastala kotlina j e postala velik hidrografski center.
Strmec vseh potokov, ki so tekli v kotlino, se j e povečal, erozijska
energija Krke in njenih dotokov se j e znatno ojačila.
Mirenska dolina pa od miocena dalje ni bila več samostojna
tektonska enota s svojo dislokacijsko tendenco. Erozijska energija
Mirne in njenih pritokov se j e začela v pliocenu manjšati. Ojačenje erozijske energije prvotne Krke pa se je začelo uveljavljati
zlasti na obrobju kotline. Njeni levi dotoki so se zajedli daleč na
32
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SZ, kjer j e Radovlja z Lakencem pomaknila svoje povirje že
v bližino mokronoške kotline.35
Ob južnem robu kotline se povečana erozijska sila ni mogla
toliko uveljaviti, kajti visoki gorski čok Gorjancev, ki j e tvoril
izrazito mejo med Brežiško - Krško in Karlovško kotlino in ki se
j e celo še dvigal, ni dopuščal s svojimi strmimi tektonskimi robovi večjega razširjenja porečja Krke. Pač so se struge poglobile
in erozija ojačila, a porečje se tu ni moglo razširiti.
Vse drugače pa se j e to lahko izvršilo v nizkem Krškem hribovju, kjer so mogli potoki znatno širiti Krkino porečje in z
vzvratno erozijo povzročili pretočitve rečnih tokov. Zato se j e
Krkino porečje razvilo nesimetrično tako, da j e njeno levo porečje znatno večje kot ono na desnem bregu. Pa tudi Krka sama,
ki si j e v zgornjem teku vrezala strugo od Soteske navzgor na
tektonski prelomnici, je širila svojo dolino proti Vidmu-Krki,
k j e r j e dosegla svoj zaključek.
Levi pritoki Krke so mnogo bolj razviti, desni pa so krajši, a
zato je njihov strmec mnogo večji in imajo hudourniški značaj,
dočim teko levi v mirnem teku po ravnini. Vzrok temu dejstvu
bo poleg tektonike tudi petrografska kvaliteta kamenin. Dočim
teko levi pritoki v glavnem po mehkejših diluvialnih in terciarnih
sedimentih, ki so jih lahko zelo razrezovali, so struge desnih vrezane večji del v triadnem apnencu in dolomitu 'Gorjancev, ki ga
j e teže erodirati.
Dolina Krke, ki j e glavna odvodna žila v kotlini, j e v ravnini
bistveno drugačna kot v njenem zgornjem teku. Tu je struga tesna
in vrezana v obliki kanjona v apnenec več metrov na globoko.
Tako opisuje Krkino korito Nagode, ki izvaja dalje: 36 Od Soteske
do aluvialne ravnine j e tek Krke raven. V svojem srednjem teku
teče Krka po udorini, napolnjeni s peščenimi ilovicami, ki pokrivajo apnenec. V vsem predelu se vzdržuje površinski odtok;
Nagode 38 sklepa, da zaradi majhne relativne višine nad erozijsko bazo.
V udorini sami moremo ločiti dva dela Krkinega toka. Ob
pogledu na karto moremo takoj ugotoviti razliko med obema. V
zapadnem delu kotline se Krka vije v meandrih preko kotline, ki
j o prečka v smeri Z S Z — V J V , dočim je v vzhodnem delu njen
tek raven in naslonjen prav na pobočje Gorjancev. Na Z so
meandri zlasti razviti med Belo Cerkvijo in Kostanjevico.
35
59

Melik, Hidr. morf. razvoj, str. 95, 96.
Nagode, o. c. str. 90—93. •

KRŠKA

KOTLINA

103

Zdi se mi, da moremo, kot Krkin tok v ravnini, razdeliti
tudi vso kotlino v dva dela, ki se med seboj v marsičem razlikujeta. Zapadni del obsega gozdni predel, ki ga na V omejuje
cesta, ki vodi iz Leskovca preko Velike vasi in Vel. Podloga
do Malega Mraševega. Vzhodni del, ki se razprostira vzhodno
odtod do Save, se razlikuje od zapadnega zlasti po tem, da j e
brez vodnega odtoka. Na razliko med obema deloma opozarja
tudi Nagode."
V zapadnem delu pritekajo v Krko z leve strani številni potoki s Krškega hribovja, tako Radulja, Račna z Radovi j o, Lokavec in Senuški potok. Vsi ti potoki teko v smeri S—J, ali pa
v dinarski smeri. V njihovem teku opazujemo značilna kolena,
zlasti pri Senuškem potoku in njegovih dotokih ter pri Lokavcu.
Vzrok tem zaokrenitvam rečnih tokov j e veliko nasipanje diluvialnega proda v vzhodnem delu kotline. Opozorila bi tudi na
dejstvo, da se nahaja spodnji tek Senuškega potoka in srednji
tek Lokavca točno na nadaljevanju velike dinarske prelomnice,
ki poteka od Slivja mimo Prušne vasi proti J V .
Dotoki potokov levega brega so številni, njih porečje zelo
razsežno. Razrezali so ravnino v veliki meri. Ob njih se nahajajo
nizke recentne terase, ki pričajo, da razrezovanje ravnine še ni
končano, da erozijska terminanta še ni dosežena. V e s ta zapadni
del ravnine je torej obilno namakan in pokrit z velikimi gozdovi
ter le malo in redko poseljen.
Tod se Krka skuša približati južnemu robu kotline. Če pogledamo kote na karti, opazimo, da j e ravnina od S proti J,
proti Gorjancem nagnjena, ter da teko vsi pritoki več ali manj
v smeri te nagnjenosti. Toda samo to gotovo ni vzrok, da ima
Krka na Z udorine tako izrazito tendenco približati se pobočju
Gorjancev. Gotovo j e pravilno Nagodetovo 38 mnenje, da potiskajo Krko na južni rob kotline rečni nanosi, ki jih pritoki s
Krškega hribovja precej donašajo, dočim je naplavin potokov
z Gorjancev zaradi večje odpornosti kamenin mnogo manj. V s e
doline levih pritokov so namreč napolnjene z recentnimi naplavinami, dočim so grape desnih dotokov vrezane večinoma v
živoskalno apneno osnovo Gorjancev.
Omenim naj, da opazujemo v povirju voda v Krškem hribovju ponekod (n. pr. nad Rako, pri Straži sv. Valentina pri
37
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cerkvi, Z od Leskovca) suhe doline ali močvirne grape brez tekoče vode. T e doline same, kot tudi terase, ki jih mestoma
spremljajo, govore o nekdanjem rečnem toku, ki j e bil nadzemski.
Vzrok, da se dolžina rečnega toka krajša, j e zakrasevanje, ki j e
začelo ustvarjati prve zasnove suhih dolin.
V tem zapadnem delu ravnine, ki sem ga skušala karakterizirati, nahajamo obsežne močvirne predele, pokrite z gozdom in
močvirnimi pašniki. Če pozorneje pogledamo karto, opazimo, da
j e sredi ravnine, kjer se pojavljajo močvirja, najnižji del ravnine. Da se ravnina v zapadnem delu znižuje od Z proti V , je
lahko razumljivo. Da se pa dalje proti V spet dvigne, j e vzrok
veliko zasipanje ravnine s savskim prodom, s katerim j e nasut ves
vzhodni del.
V vzhodnem delu se značaj ravnine izpremeni. Kot že omenjeno, ni tod skoro nikakih rečnih tokov. Edina izjema je potok,
ki teče skozi Leskovec. Pač pa moremo opazovati številne mrtve
rokave, opuščene Savine meandre, ki so najtipičnejša morfološka
oblika v tem delu ravnine.
Opuščene meandre opazujemo v vsej ravnini od Leskovca do
Krške vasi in Oerkelj. T o k Save j e bil v tem delu ravnine najnemirnejši in si ga moremo najbolje predočiti, če primerjamo sedanji tok z nekdanjo štajersko-kranjsko deželno mejo, ki j e potekala po stari rečni strugi. Aluvialne terase ob reki so le slabo
razvite, kar priča, da današnje uveljavljanje bočne erozije še ni
dolgo na delu. Pač pa spremljajo Savo v tem delu ravnine mladodiluvialne terase, ki jih režejo številni mrtvi rokavi. T a predel
predstavlja staro erozijsko bazo kotline, ki se j e z grezanjem kotline nižala in s tem oživljala globinsko erozijo voda v kotlini. T a
lokalna erozijska baza se med Medvednico in Gorjanci spoji z
veliko erozijsko bazo srednje Evrope, s Panonsko nižino.
Omenila sem že, da predstavlja vzhodni del ravnine prodno
nasipino. Ko se j e izvršil prodor Save pri Krškem, j e začela Sava
med Krškim hribovjem in Orlico zaradi grezajoče se kotline svojo
strugo poglabljati, v predelu med Krškim in Brežicami pa nasipati
ravnino s prodom. Kot moremo soditi po terasah ob prodoru, se
j e ta izvršil v kasnejši postpontski dobi.39 Ena izmed voda, ki so
tekle v Krško kotlino, j e potem, ko se je zaradi grezanja kotline
erozija ojačila, prodrla z vzratno erozijo podaljšek Orlice pri
Krškem in pritegnila Savo v to smer. Takoj nato j e začela reka
39
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nasipati in j e na debelo zasula ravnino s prodom. V to svojo nasipino j e pozneje izdelala svojo strugo in terase ob njej.
Teraso nad Cerkljami v višini 195—200 m sem že omenila.
Nagode 40 j o smatra za abrazijski preostanek in jo veže na nivoje,
ki jih ugotavlja ob vsem Krkinem teku v višini 40 m nad današnjo
rečno strugo. Tudi teraso južno od Račje vasi prišteva istemu nivoju. Kot že omenjeno pripisuje Nagode vse prevelik vpliv abraziji, kar poleg Rakovca ugotavlja tudi prof. Melik. Že dejstvo, da
se omenjeni nivoji ob Krki navzdol znižujejo, kar avtor sam ugotavlja, govori proti domnevi, da bi bile te terase ostanki abrazijske
površine. Tudi Nagode 41 priznava eksistenco erozijske periode
pred sedanjo erozijo — med obema j e bila po njegovem mnenju
doba akumulacije, ki ju loči — toda nivoje v višini 200 m smatra
že za abrazijske.
Teraso med Cerkljami in Mraševim smatra Melik 42 za starodiluvialno savsko teraso, ohranjeno v višini 50 m nad današnjim
tekom Save. Če se spomnimo, da segajo opuščeni savski meandri
prav do Cerkelj, kar tudi Nagode ugotavlja, in da o abraziji tod
ne moremo govoriti, saj smatramo še vse višje nivoje v Krškem
hribovju za fluvialne, nam postane mnenje prof. Melika zelo verjetno in skoro edino mogoče.
Poudarila sem razliko med obema deloma ravnine. Omenim
naj še, da ta razlika ni samo geomorfološkega značaja. Dočim pokrivajo zapadni del neobljudeni in skoro neizkrčeni gozdovi, j e
vzhodni del brez gozda. Tod se razprostira prostrano in dobro
obdelano polje, sredi katerega imamo številna naselja. Najvišji
del ravnine pa se nahaja bolj v vzhodnem delu. Tod se kot nizek
hrbet vleče od osamelca pri Cerkljah do Gorice in od tu preko
Drnovega proti Leskovcu. Na obe strani odtod se ravnina znižuje
in j e Z od vasi Pristave in Kale najnižja (150 m).
N a j poizkusim še na kratko karakterizirati značaj dolin v
Krškem hribovju. Omeniti je treba, da so doline Krkinih pritokov
bistveno različne od onih, ki so jih ustvarili savski pritoki. Ker
se j e strmec Save zaradi grezajoče se kotline, ki ji j e postala lokalna erozijska osnova, zelo povečal, j e morala reka svojo strugo
hitro poglabljati. Prav tako so bili tudi njeni pritoki prisiljeni, da
so znatno poglobili svoje struge. Tako so nastale strme grape, ki
so'razrezale severna pobočja hribovja.
40
41
42

Nagode, o. c. str. 70, 92.
Nagode, o. c. str. 92.
Melik, Slovenija I. str. 235.

106

SLAVA L I P O G L A V S E K - RAKO VEC :

Južna pobočja, ki jih razrezujejo Krkini pritoki pa so zelo položna. Doline potokov imajo v zgornjem teku obliko V in kažejo
vse znake živahne erozije. V srednjem in spodnjem teku pa so
razširjene, imajo ravno dolinsko dno, so napolnjene z recentnimi
naplavinami. V aluvialni ravnini pa vodna sila pojema in se potoki mestoma vijugajo preko ravnine v počasnem teku.
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The Krka Basin
(Summary)
The present article deals with the geomorphological changes in the basin
of Krka located in the south-eastern corner of Slovenia. Special attention is being
paid to the hills of Krško and the relief of the eastern part of the basin.
Below a peneplain extending in the hills above Mima and the river Krka
at the elevation of 500—550 m, representing according to Melik an equivalent to
Pontic peneplains, a system of terraces gradually descends from 470 m down to
the level bottom of the basin.
The highest terrace at the elevation of 440—470 m (I) is well preseved,
while that at 400—420 m (II), although extensive, is less marked. While at the
other parts of the Slovene margin of the Panonic plain this Pliocenic peneplain
is representing the main geomorphological feature, in the hills of Krško its rôle
is not so preeminent, although it would seem that here, too, it had been originally
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well developed but that later the erosdve action of rivers, due to considerable
tectonic shifts in the late Pliocene and Diluvian period, had dissected it.
The third terrace at 360—380 m (III) is well developed and occurs in the
entire region of the hills, at whose southern and eastern slopes a fourth, less
marked, terrace at 340—350 m (IV) is to be seen.
Most remarkable is a well preserved terrace at 300—320 m (V) that in places
shows a considerable width (round Koritnica and Jelnik). At the same elevation
numerous terraces are preserved all along the Slovene margin of the Panonic plain.
The lower terraces are not well preserved due, partly, to considerable
tectonic shifts at the margins of the basin and, partly, to the pétrographie
quality of the rocks, for, while the upper terraces are mainly cut in limestone,
those below 300 m are of Pleistocene clays. In the Pleistocene and late Pliocene
period the intervals of quiet were quickly followed by uplifts, hence a greater
number of younger terraces.
Less marked is the terrace at 270—280 m (VI), better developped that at
230—240 m (VII) und especially extensive that at 200—220 m (VIII). The latter
may be paralleled with the terrace occuring at the same elevation in the south
and west of the basin, in the center of the basin between Mraševo and Cerklje,
round Gazice and beyond the river Sava on the right side of the river Sotla.
These terraces are cut in Pleistocene sediments and might belong to the early
Pleistocen period. Because of the great extension of this terrace along the entire
margin and center of the basin, the terrace must be considered as the quondam
botton of the basin which was later lowered. The terrace at 180 m (IX), extending along the marglin of the basin, and so wide that standing on it, one has
the impression of being an the level bottom of the basin, likewise seems to be a
remnant of the bottom of the basin.
The next terrace is at the elevation 170—175 m (X); and finally the terrace
at 160—165 m (XI) must also be considered as the dissected bottom of a basin
from the late diluvian period.
When the basin of Krka sank, the differences in elevation increased considerably and the basin became a vast hydrographie center. The left tributaries
of the river Krka gnawed their way far back from the main stream towards
north-west, thus pushing their head waters in the direction of the river system
of Mirna, not far from the basin of Mokronog. In the sout, where the river system
of Krka could not spread out owing to the steep escarpment of Gorjanci, the
rivers cut deeper beds and the river system of Krka consequently developped.
rather unevenly.
That the river Krka flows close along the foot of Gorjanci is not only due
to the fact that the basin is there the lowest but the stream is also pressed
against the edge by sediments which the tributaires from the hills of Krško
carry in considerable amounts, for they flow over weak pleistocene and tertiary
sediments while the river load brought from Gorjanci is negligible (triassic limestone and dolomite).
The eastern corner of the basin may be devided in two parts divided by
the road from Leskovec to Mali Mraševec. In the eastern part there are no streams,
while the abandoned meanders of the river Sava out in the young river deposits
of gravel, stretching right back to Cerklje, are .a remarkable feature of this region.
The difference, however, between the two parts is not only of a géomorphologie
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nature; the western woodland is scantily populated while in the east, the fertile
farmland had attracted a great number of poeple.
In the hills of Krško a great difference can be seen, between the gentle
southern slopes cut by the tributaries of Krka, and the steep northern slopes
fromed by the tributaries of the river Sava. Due to the sinking of the basin the
gradient of the river Sava became steeper and its tributaries consequently deepened their beds forming steep gulleys.
Vertical shifts in the basin are still going on, for the layers even of pleistocene clays at Dolga Raka are considerably disturbed, while tectonic earthquakes
indicate that endogenic forces which formed the basin, are still at work.
Slava Lipoglavšek-Rakovec

