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BARVANJE PONIKALNICE LOGAŠČICE V LETU 1951
Uvod
ITidrografske razmere porečja Ljubljanice, ki skoraj т celoti
pripada krasu in ki ga poleg drugih posebnosti, karakterizirajoi tudi
ponikalnice, so posebno na obrobju tega porečja manj znane; ali
nedokazane ali pa nezanesljivo dokazane so mnoge podzemne
zveze teh obrobnih ponikalnic.
Ena od teh ponikalnic je tudi Logaščica. Ker so sedanji
podzemni vodni tokovi na krasu v mnogih od znanih primerov
z večjimi ali manjšimi odstopi obdržali smer svojih prejšnjih
nadzemnih tokov, ko ozemlje, p o katerem se te vode sedaj podzemno pretakajo, še ni bilo zakraselo, smo tudi za potok Logaščico, ki se je v preddiluvialni — to je pliocenski dobi — skupaj
s Hotenko in Cerkniščico površinsko izlivala v površinsko Ljubljanico, predpostavljali, da teče tudi sedaj skupno z ostalimi
vodami kraškega dela porečja Ljubljanice proti vrhniškemu področju kraških izvirov. Na to moremo sklepati iz geomorfoloških,
geoloških prilik tega področja.
W. Urbas j e v svoji hidrografski karti Kranjske (priloga citiranega članka) pridal Logaščico Močilniku (vode s Planinskega
polja pa Retovju). W. Putick je sklepal (sodeč po skici, ki ilustrira njegov v virih citiran članek), da se podzemna Logaščica
združi pod zemljo z vodo, ki ponika Pod stenami na Planinskem
polju in skupaj z n j o priteka na dan v Močilniku.
Vse to so bila dovolj verjetna sklepanja, toda nedokazana.
Kot nekako potrdilo tem predpostavkam nam j e služila
opazka pisca članka »Toplinski odnošaji na izvirih Ljubljanice«
F. Habeta v Geografskem vestniku iz leta 1936-37, kjer omenja
svoja opazovanja Male Ljubljanice, ki izvira v Močilniku, ki j e
bila v času čiščenja ponora Jacke, kjer ponika Logaščica, kalna,
dočim j e bila istočasno Velika Ljubljanica, ki izvira v Retovju,
bistra. Ta podatek j e res dokaj prepričljiv, vendar lahko predpostavljamo, da velja le za primer zelo nizkih vod, kajti čistilna
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dela v ponorih so skoraj praviloma možna le pri zelo nizkih
vodostajih.
Barvanje, ki naj bi zanesljivo dokazalo to podzemno vodno
zvezo in ki ga je v času od 20.1, do 5. II. v letu 1939 organiziral
A. Hočevar pri višji srednji vodi (vodostaj na Veliki Ljubljanici
j e bil 125 cm) z 2 kg uranina, ni uspelo.
Zato se je Uprava hidrometeorološke službe LRS na pobudo
in s podporo Glavne uprave za vodno gospodarstvo LRS odločila
v letu 1951 barvanje ponoviti, kajti zaradi predvidenih hidrotehničnih del na porečju Ljubljanice mora imeti čim popolnejše
hidrografske podatke tudi tega predela.
Potok Logaščico sestavljata dva površinska potoka, in sicer
potok Reka, ki priteka od severa in od severozahoda pritekajoči
Črni potok. V Gornjem Logatcu se Reka in Črni potok združita i u
tečeta pod imenom Logaščica v smeri pravokotni na dinarsko
smer z razmeroma malim strmcem preko Logaškega polja. Zadnjih 440 m dobi potok v več ali manj globoko zarezani dolomitni
soteski večji padec, dokler v živahnem toku ne doseže ponora
Jačke pod železniško postajo Logatec, kjer prične svojo pot pod
zemljo (nekaj manjših ponorov je tudi nekoliko višje ob strugi).
Logaščica odmaka približno 18,5 km 2 padavinskega območja (podatki za površino padavinskega območja Logaščice so
le približni zaradi splošno znanih težkoč omejevanja povodij v
kraških predelih), ki ima razmeroma precej padavin. Dežemerska
postaja Gornji Logatec j e v najbolj deževnem letu v razdobju
od leta 1925 d o leta 1940, to je leta 1937, pokazala 2646 mm letnih
padavin, dočim jih j e v istem letu beležila Ljubljana le 2379 mm.
Y naslednjem najbolj suhem letu v tem 16-letnem razdobju, to j e
leta 1938, je imel Logatec 1319 mm letnih padavin, Ljubljana pa
jih je imela v istem letu 1175 mm.
Po pripovedovanju domačinov ne usahne Logaščica popolnoma niti v najbolj suhih letih. Maksimalne visoke vode pa dosežejo po računih projektanta regulacije Logaščice J. Šturma približno 21 m 3 . sek—1 (izračunano po empiričnih formulah raznih
avtorjev na podlagi podatkov o velikosti padavinskega območja,
množine povprečnih letnih padavin, obsega površin, pokritih z
gozdom, naklona področja itd.). Kapaciteta struge in požiralnikov
ne zadošča za te vode, ki pogosto poplavljajo tudi širše področje
(poplava na Logaškem polju 6. II. 1951). Iz omenjenega lahko vidimo, da smemo šteti Logaščico za kolikor toliko pomemben vodotok porečja Ljubljanice.
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Organizacija barvanja
V nedeljo 29. IV. 1951 smo vrgli ob 7. uri zjutraj v Logaščico
7 kg uranina in to tik pred najnižjim in ta dan edinim delujočim
požiralnikom Jačke (ponor Jačka ima v in ob dnu več odprtin, ki
požirajo vodo). Logaščica je imela ta dan približno toliko vode
kot prejšnji dan, ko smo izvedli merjenje vodne množine (približno 200m nad ponorom), ki je znašala 0,236 m 3 . sek - 1 . Vsa
voda je oba dneva sproti odtekala v ponor. Niveliranje 18. V. 1951
j e pokazalo, da ima dno ponora Jačke absolutno nadmorsko višino 448 m. Že med pripravljanjem barve za barvanje j e pričelo
narahlo deževati. Proti poldnevu pa je nastopil prav močan dež,
ki je padal ves dan in tudi naslednji dan, tako da je začela Logaščica precej naraščati in voda se iz Jačke ni mogla več sproti
odtekati. Naslednji dan (30. IV. 1951) je stala voda do približno
г /з globine ponora Jačke in tvorila tam in višje v strugi malo
jezerce.
Opazovanje vod simo organizirali na vseh pomembne jših 28. IV.
1951 delujočih kraških izvirih okolice Vrhnike in v Bisitri. Na Primčevem studencu, ki se izteka v Belo, na obeh Kožuhovih studencih
Hribskega potoka, ki se skupaj z Belo izliva v Malo Ljubljanico.
Od izvirov Male Ljubljanice smo opazovali naslednje izvire: izvir v Malem Močilniku, v Velikem Močilniku izvir Pod hudičevimi skalami in izvir pri Sv. Antonu. Od izvirov v Retovju, kjer
izvira Velika Ljubljanica, smo opazovali Malo okence, izvir Pod
skalo in izvir Pod orehom (izpustili smo izvir Veliko okence, ki
28. IV. 1951 ni bil aktiven in izvir pod Maroltovo žago — Maroltov
izvir — takoj severno pod izvirom Pod orehom, ki je nekoliko
težje dostopen). Od izvirov L j u b i je ni bilo aktivno Smukovo
brezno; zato smo opazovali le izvir Gradarjevo brezno, izvir Na
potoku (Jurkovčev potok) in Ceglarjev potok. V Bistri smo opazovali 3 izvire Bistre.
Vse izvire smo razdelili na naslednje skupine: prva skupina
j e opazovala Primčev studenec in oba Kožuh ova studenca; druga
skupina je imela izvire Male Ljubljanice; tretja skupina je opazovala izvire Velike Ljubljanice v Retovju in izvire Ljubi j e ;
četrta skupina pa izvire Bistre.
Vsaki skupini izvirov, razen skupini izvirov Bistre, sta bila
dodeljena po dva opazovalca, ki sta se izmenjavala vsakih 12 ur.
Izvire Bistre j e opazoval le en opazovalec, in sicer le enkrat
dnevno.
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Vzorce vode izvirov so opazovalci jemali vsaki 2 uri, razen
na izvirih Bistre in izviru Mali Močilnik, na izviru Pod hudičevimi skalami in izviru pri Sv. Antonu. Izvire Bistre smo opazovali
kot že omenjeno po enkrat na dan, ostale pravkar naštete izvire
pa v dnevnih urah vsaki 2 uri, ponoči pa vsako uro. Opazovalce
smo izbrali iz vrst vrhniških dijakov.
Z jemanjem teh vzorcev smo pričeli 29. IV. 1951 ob 8. uri zjutraj, opazovanja pa zaključili 3. V. 1951 zvečer.
Rezultati barvanja
V času opazovanja izvirov nismo mogli na nobenem izviru
na oko ugotoviti barve. Tudi v stekleničkah z vzorci vode ni bilo
mogoče opaziti obarvanja. Šele pri kasnejšem pregledovanju
vzorcev s fluoroskopom smo lahko zanesljivo ugotovili barvo v
naslednjih izvirih:
Mala Ljubljanica — Mali in Veliki Močilnik
1. Mali Močilnik.- zračna razdalja od Jačke do izvira znaša
6570 m; precizen nivelement vodne gladine izvira dne 19. V.
1951 j e pokazal 291,570 m nadmorske višine vodne gladine
izvira (vodomerska postaja Vrhnika na Ljubljanici je kazala
ta dan vodno gladino +12 cm, torej več kot v času barvanja).
Prvi vzorec obarvane vode smo opazili 1. V. 1951 ob 18. uri.
Pojav največje koncentracije barve se j e pokazal 2. V. 1951
od 1. do 8. ure. Od tega viška dalje se je barva polagoma izgubljala do 3. Y. 1951, ko smo- v vzorcu od 12. ure komaj še
zasledili sled barve.
2. Veliki Močilnik — izvir Pod hudičevimi skalami: zračna razdalja od Jačke do izvira je 6400 m. Nivelement od 17. V. 1951
kaže nadmorsko višino gladine izvira 291,211 m (vodomerska
postaja Vrhnika na Ljubljanici je kazala ta dan vodostaj
+62 cm). Prvi vzorec obarvane vode smo imeli 1. V. ob 16. uri.
2. V. od 1. do 4. ure j e trajalo najmočnejše obarvanje. Barva
se je izgubljala do 3. V. ob 12. uri.
3. Veliki Močilnik — izvir pri Sv. Antonu: zračna razdalja od
Jačke znaša 6525 m. — Nivelement od 17. V. 1951 izkazu je
290,877 m nadmorske višine gladine izvira. Prva sled barve se
je pokazala I.V. ob 16. uri. 2. V. od 3. do 6. ure je trajalo najmočnejše obarvanje, ki je polagoma upadalo do naslednjega
dne opoldne.
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Velika Ljubljanica — Retovje
1. Malo okence: zračna razdalja od Jačke znaša 6400 m; nivelement od 17. V. 1951 kaže 291,417 m nadmorske višine vodne
gladine izvira. Prvi pojav obarvane vode smo imeli v vzorcu
od 1. V. ob 18. uri. Nato j e koncentracija barve naraščala do
2. У. ob 2. uri. Višek obarvanja 2. У. od 2. do 8. ure. Zadnji
vzorec komaj vidno obarvane vode smo imeli 3. У. ob 16. uri.
2. Izvir Pod skalo: razdalja v ravni črti od Jačke znaša 6590 m.
Barva se je prvič pokazala 1. V. ob 12. uri. Najmočnejšo koncentracijo barve smo zasledovali isti dan v vzorcih od 16. do
20. ure. Vzorec vode, vzet 3. V. ob 14. uri, j e imel komaj še
opazne sledove barve.
3. Izvir Pod orehom: razdalja v ravni črti od Jačke znaša 6700 m.
Začetek obarvanja opazili v vzorcu od 1. V. ob 12. uri. Največja koncentracija barve se j e pojavljala isti dan od 16. do
20. ure. Zadnji vzorec obarvane vode s komaj zaznavno barvo
smo imeli 3. V. ob 14. uri.
Ljubija
1. Gradarjevo brezno: razdalja v ravni črti od Jačke znaša 7 km.
I.V. ob 14. uri smo opazili prve znake obarvane vode, ki j e
dosegla od 20. ure istega do 2. ure naslednjega dne največjo
koncentracijo barve. Naslednji dan 3. V. ob 10. uri smo imeli
zadnji vzorec vode s komaj še sledjo barve.
2. Izvir Na potoku (Jurkovčev potok) je oddaljen od Jačke v
ravni črti 7250 m. Nivelement izkazuje po podatkih iz že omenjenega članka F. Habeta 290,492 m nadmorske višine gladine
izvira pri neznanem vodostaju. Prvi vzorec neznatno obarvane vode smo dobili 1. V. ob 14. uri. Višek koncentracije
barve j e trajal od 20. ure istega do 2. ure naslednjega dne.
Barva se je izgubila 3. V. ob 10. uri.
Ostale podatke o obarvanih izvirih, ki dopolnjujejo pravkar
navedene, glej v razpredelnici!
Pripomniti moramo še enkrat, da so bile višine vodnih gladin
na izviru Mali Močilnik, na izviru Pod hudičevimi skalami, na
izviru pri Sv. Antonu in Malem okencu posnete pri nekoliko višji
vodi kot j e bila v času opazovanja izvirov in pojava obarvanja.
(Podatek za višino vodnega nivoja izvira Na potoku je vzet iz že
citiranega članka F. Habeta, kot že omenjeno, pri neznanem
vodostaju.)
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Zato bo strmec v naših primerih za neznatno spoznanje večji kot
je označen v razpredelnici.
V času našega barvanja smo imeli višje nizke vode.
Pri vseh obarvanih izvirih, v katere priteka tudi voda s Planinskega polja, smo opazili p o prvih šibkih začetnih obarvanjih
(najmanjša s fluoroskopom opazna koncentracija barve j e znašala
3 .10~ 9 ) več ali manj nagel porast jakosti barve, ki j e po višku
polagoma pojemala do komaj zaznavnega obarvanja. Pri vseh
izvirih, razen na izviru Gradarjevo brezno in izviru Na potoku,
j e maksimalna koncentracija barve dosegla, ni pa presegla koncentracije 9 .10—9. Ta koncentracija j e bila pri vseh teh izvirih
praktično ista. Ta ugotovitev bi kazala na to, da se vode Logaščice
združijo in premešajo z vodami s Planinskega polja prej, preden
se porazdele po posameznih izvirih. У kolikor so v posameznih
izvirih le kolikor toliko različni začetek obarvanja, nastop in
trajanje maksimalnega obarvanja in čas in potek pojemanja in
izgubljanja obarvanja vode, pa zavisi od izoblikovanosti podzemnega vodnega korita od odcepa od glavnega vodnega kanalado posameznega izvira. Podzemeljske akumulacije vode (podzemeljska jezera), sifoni, izredne ožine kanalov, vijugavost podzemnih strug, podori in podobno, vplivajo na način pojavljanja
obarvanja.
Izvira Gradarjevo brezno in Na potoku sta v času maksimalnega obarvanja pokazala neznatno manjšo koncentracijo barve,
in sicer koncentracijo 8 .10~ 9 . To bi kazalo na morebiten neznaten dotok vode še z drugega področja v ta izvira. Na to možnost
opozarja tudi dejstvo, da se je barva izgubila v obeh teh dveh
izvirih prej kot v ostalih, čeprav sta oba oddaljenejša kot drugi
obarvani izviri.
Izvir Ceglarjev potok, ki je oddaljen 7350 m od Jačke, ima po
podatkih F. Habeta iz že citiranega vira 290,710 m nadmorske
višine pri neznanem vodnem stanju. Vzioirca vode od 1. У. ob 22. uri
in od 2. У. ob 2. uri kažeta znake morebitne barve. Značilno je, da
ravno v času, ko kažeta sosednja izvira višek koncentracije barve
(vzorec od 1. V. ob 24. uri je bil tako kalen, da je kljub filtriranju
te vode kalnost motila opazovanje eventualne barve). Če bi hoteli
dokazati zvezo voda s Planinskega in Logaškega polja z izvirom
Ceglar jev potok, če ta zveza res obsta ja, bi bila potrebna pri barvanju večja količina barve. Vsi znaki pa kažejo, da bi bila tudi ta
eventualna zveza z ozirom na razmeroma male vodne količine
tega dotoka v ta izvir manj pomembna. To potrjujejo tudi tempe185
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raturne prilike tega izvira, ki smo jih povzeli iz navedenega
članka F. Habeta, ki kažejo več sorodnosti z izviri Bistre, kot pa
s sosednjima Gradarjevim breznom in izvirom Na potoku. Če ta
zveza res obstaja, bi šlo tu torej le za neznaten pritok planinskih
in logaških vod, ki pa seveda ni izključen.
Bistra ni dala v nobenem izviru pozitivnega rezultata. Če
sploh eksistira zveza izvirov Bistre z Logašeico (kar pa skoroda
ni verjetno), velja zanje še v večji meri to, kar velja za izvir
Ceglarjev potok.
Primčev studenec ni dal rezultatov, kar smo skoraj pričakovali.
Presenetilo pa nas je, da se tudi v obeh Kožuhovih studencih
ni pokazala barva. Pričakovali smo j o s precejšnjo gotovostjo,
kajti od ponikalnic, ki dokazano zalagajo Hribski potok z vodo,
poznamo le Petkovec in Rovtarico, ki pritekata iz predela Rovte—
Zaplana. Oba potoka pa imata skupaj povprečno več kot polovico
manj vode kot Hribski potok (podatki vzeti iz »Poročila o izvršenih barvanjih kraških voda ponornic na Notranjskem krasu«
A. Hočevarja). Zato smo računali, da da del vode Hribskemu potoku tudi Logaščica. Barvanje ni potrdilo naših pričakovanj, pač
pa utrdilo izvajanje A. Šerka v članku »Barvanje ponikalnic v
Sloveniji«, kjer na podlagi dotedanjih podatkov zaključuje, da
sta »izvira Hribske vode na Vrhniki ustje samostojnega hidrografskega sistema iz Logarskih Rovt«. Tudi temperaturne prilike,
ki jih je prikazal F. Habe v članku »Toplinski odnošaji na izvirih
Ljubljanice«, se ujemajo z izvajanjem A. Šerka in našimi rezultati. Izvira Hribskega potoka kažeta namreč znatno manjše kolebanje letne temperature (leta 1934 je znašalo to kolebanje 2,7° C)
kot pa izviri obeh Ljubljanic (Velike in Male Ljubljanice) in izviri Ljubije, kjer znaša to letno kolebanje do 10° C. Od izvirov
Ljubi je j e tudi, kar se tiče temperaturnih prilik, izvzet Ceglarjev
potok, ki kaže, kot že znano, po temperaturnih prilikah več sorodnosti z izviri Bistre kot z ostalimi izviri Ljubije in izviri Velike in
Male Ljubljanice.
Zdi se nam, da so izkušnje tega barvanja pojasnile, zakaj barvanje v letu 1939 po vsej verjetnosti ni uspelo. Uporabljena količina barve (2 kg uranina) je bila verjetno nezadostna. Posebno
še, če upoštevamo, da je bilo takrat barvanje izvršeno ob še
višjem vodostaju kot j e bilo lansko (takrat so pri barvanju
imeli višje srednje vode). Saj smo pri nižjem vodostaju v času
lanskoletnega barvanja in z večjo količino barve (7 kg uranina)
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dosegli le 9 .10^ 9 maksimalne koncentracije barve, kar pa sevêda
ne preseneča, saj se j e 0,236 m 3 . sek™1 vodne množine Logaščice
redčilo s približno 30 m 8 . sek. - 1 vodne množine L jubl janice in
Ljubije (približno te vodne množine sta imeli Ljubljanica in Ljubija v času pojava barve). Poleg tega moramo upoštevati še delne
izgube, ki nastopajo z adsorbcijo barve.
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Test made b y introducing colouring matter, 1951
Nada

Čadež

The Logaščica River is formed by the confluence of the two surface
brooks Reka and Črni potok, whence it flows across Logaško Polje and
disappears underground at Dolnji Logatec.
With the end to confirm an alleged connection of its water with
the karst springs located in the surroundings of Vrhnika, a test was
made in 1939, by adding coloring matter to the inflowing water of the
river. The test proved a failure.
A subsequent test in the spring of 1951, yielded the following results:
At seven o'clock in the morning of April 29, 1951, seven kilograms
of uranin were added to the Logaščica River at the point where it dis188
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appears underground. Every two hours samples were checked of the
water flowing from the springs in the surroundings of Vrhnika (Primčev
studenec, the two Kožuhova studenca, Mali Močilnik, the springs Pod
hudičevimi skalami and Sv. Anton in the Veliki Močilnik, Malo okence,
the springs Pod skalo and Pod orehom, Gradarjevo brezno, the two
springs Na potoku and Ceglarjev potok). The three springs of the
Bistra River were checked once daily.
By means of a fluoroscope the coloring matter could be established
in the samples of water from the following springs: Mali Močilnik, the
two springs Pod hudičevimi skalami and Sv. Anton in Veliki Močilnik,
Malo okence, the two springs Pod skalo and Pod orehom, Gradarjevo
brezno and the spring Na potoku.
By midday amd afternoon of May 1, 1951, the coloring matter began
to show in such a concentration that it could be established by means
of the fluoroscope. At the time when the colouring matter had been
observed in the tagged springs, a relatively rapid increase in the
concentration was noticed. The concentration raeched its maximum
in some springs in the afternoon of May 1, in others during the
night from May 1, to May 2, and in others again in the early morning
of May 2, 1951. Later the concentration gradually decreased until, by the
evening of May 3, the coloring matter had not completely disappeared
from the tagged springs. The maximum concentration in the springs
Gradarjevo brezno and Na potoku was 8.10 !9 while in the rest of the
tagged springs it was 9.10-9.
The test showed that the Logaščica River disappears to the same
underground channel to which the surface drainage of Planinsko Polje
is diverted, for it has been found that the streams of Planinsko Polje
flow into the springs which had been tagged. The main subterranean
passage branches off into channels which lead to single springs. Since
in the springs Gradarjevo brezno and Na potoku a somewhat lower
concentration than in the rest of the tagged springs, had been found,
it would be safe to conclude that they draw some water from elsewhere.
The point at which the Logaščica River disappears underground is
at the altitude of 448 meters above sea level, while the springs era
located from 156 to 157.5 meters lower. The bee line between these two
points is from 6.4 to 7.25 kilometers.
It had been found that 53 to 59 hours elapsed before the tagged
liquid outflowed at the springs.
On a gradient from 21.7 to 24.5 the relative velocity of the current
of the subterranean course of the Logaščica River was 3 to 3.7 centimeters per second.

189

