KRAŠKI DOTOKI IN ODTOKI
PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER
ALI VESTE?

Ali veste, da je Matijeva jama
na Palškem jezeru estavela?

Matijeva jama je izvir, iz katere teče potok, ko se
jezero polni. Ko pa jezero zalije vhod v jamo, je
bruhanje vode opazno kot vodni mehurji na gladini
jezera.
Ob praznjenju jezera se Matijeva jama spremeni v
ponor, zato teče potok iz jezera v brezno na vhodu v
jamo.

Potok iz Matijeve jame v jezero.

Potok iz jezera v Matijevo jamo.

Vodni mehurji na gladini jezera nad Matijevo jamo.

Ali veste, kje leži
Kužica?

Jama Kužica je najvišji izvir oziroma estavela v
vzhodnem pobočju kotanje Palškega jezera. Vhod v jamo
je v vznožju prepadne stene v vrtači na gozdnem robu.
Na robu vrtače se začne plitva struga, po kateri teče
potok iz Kužice v jezero.

Vhod v jamo Kužica je zalit.

Zalita vrtača z jamo Kužico, iz katere teče potok.

Potok iz Kužice v jezero.

Ali veste, da ima Petelinjsko jezero
več estavel v JV delu kotanje?

V JV delu kotanje Petelinjskega jezera leži v nizu 6
estavel, od katerih sta največji dve najnižji estaveli.
Estaveli sta povezani s kratko plitvo strugico, nato pa
teče potok po plitvi strugi in se izliva v jezero.

Estaveli s potokom v jezero v snegu.

Estaveli pod ledeno skorjo.

Estaveli s potokom v jezero.

Ali veste, da ima Parsko jezero
vijugast potok?

Parsko jezero ima izvirno kotanjo, iz katere teče lep
vijugast potok v jezero.

Ali veste, da ima Parsko jezero
ponor?

V pobočju vrtače, ki leži na severozahodni strani
kotanje Parskega jezera, je navpična razpoka v nizki
steni, porasli z mahom (ponor), v katero teče potok iz
jezera, ko se pojavijo zelo visoke vode.

Ali veste, da ima Malo Drskovško jezero
izvirno jamo?

To je spodmol 2 pri jezeru v vznožju zatrepne stene. Iz
jame teče potok le ob izjemno visokih vodah, sicer pa
voda izvira v širokem pasu v vznožju pobočja pod jamo in
v njeni okolici, kjer voda prihaja na površje v kamenju,
poraslem z mahom.

Potok iz izvirov v kamenju pod izvirno jamo se izliva v
jezerce v zatrepni dolini, v ozadju je vhod v jamo.

izvirna jama

potok iz izvirne jame

Ali veste, da ima Malo Drskovško jezero
ponorno jamo?

Malo Drskovško jezero ima tudi ponorno jamo z imenom
spodmol 1 pri jezeru, skozi katero se jezero prazni.
Jama leži v vznožju stene na SZ pobočju kotanje.

Ali veste, da ima Veliko Drskovško jezero
dva izvira?

Na vzhodnem obrobju Velikega Drskovškega jezera sta
dva izvira. Nižji izvir leži v kamenju, poraslem z mahom,
v obliki polkroga, in ima dva izvirna kraka, ki se združita
v potok. Ta se izliva v jezero.
Voda na višjem izviru, ki postane aktiven kasneje, prav
tako prihaja na površje v kamenju, poraslem z mahom.
Njegov potok se izliva v potok iz nižjega izvira.

višji izvir

nižji izvir

potoka iz obeh izvirov

Ali veste, da ima Malo Zagorsko jezero
potok?

V vznožju vzhodnega pobočja kotanje Malega
Zagorskega jezera leži izvirna kotanja s kamnitim
obodom, iz katere vodita dve kratki, z mahom porasli
kamniti strugici, ki obdajata kamnit otoček. Pod njimi se
potok razlije na široko med grmovjem in drevjem, nato
pa teče v plitvi, rahlo vijugasti travnati strugi in se izliva
v jezero.

jezero s potokom

izvirna kotanja

potok v jezero
potok pod izvirno kotanjo

Ali veste, katero jezero ima površinski
odtok v reko Pivko?

Na desnem bregu reke Pivke leži ob mostu Kljunov
ribnik, iz katerega teče potok v Pivko. V strugi potoka
dolvodno od Kljunovega ribnika leži izvir, ki napaja potok
še nekaj časa po presahnitvi jezera.

Kljunov ribnik s potokom v reko Pivko.

Izvir v strugi potoka iz Kljunovega ribnika.

Potok dolvodno od Kljunovega ribnika se izliva v reko Pivko.
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