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JOŽE RUS: 

MORFOGENETSKE SKICE IZ NOTRANJSKIH STRANI. 

II. 

LJUBLJANICA IN NOTRANJSKA POLJA. 

V tercijarni dobi na Notranjskem ni samo erozivna baza stala visoko, 
temveč skrasovanju1) dostopne hribine so bile tudi prekrite z nepro-
pustno odejo eocenskega Hiša. Tako je na tem pristno kraškem svetu, kjer 
je vsaka normalna vodotečina danes nemogoča, tudi mogla tedaj nastati in 
obstojati mogočna reka, „preddiluvijalna Ljubljanica", ki je bila od Prezida do 
svojega izliva v Savo dolga 120 km.2) Za dobe ene pontijskih jezerskih laz 
pa se je mogel celo izobraziti zgoraj3) opisani rečni ravnik kot njen fluvi-
jalni ekvivalent. 

Toda Hišna odeja je bila radi svoje nepropuslnosfi in trošnosti 
oroti napadom erozije in denudacije slabo odporna in nezavarovana: zob 
časa jo je razoral in odplal. Od nekdaj splošne odeje so se nam do danes 
ohranile le štiri zaplate pri Kališah in Kalcih južno od Logatca, ki so sicer 
neznatne, vendar zadostne, da se kot oaze intenzivne kulture izločajo sredi 
skrasovanih gozdnatih tal. V Kališah imamo celo majhen zaselek. 

Skrasovalne hribine potemtakem v tercijarni dobi tod še niso mogle 
odločilno vplivati na izobliko površja. V najtesnejši zvezi z litološkimi svojstvi 
mezocojskih apnencev in dolomitov se izoblikuje ravniško površje šele od 
postpontskih časov naprej, ko so skrasovalna tla postala razodeta, gola. 

Erozivno dejstvovanje reke v linearni poševnosti je zamenjala kraška 
erozija po raztresenih točkah površja oziroma votlostih podzemlja. Na osam-
ljenih mestih površja so vdelane globeli (Hohlîormen), prostor okoli njih pa 
zavzemajo na široko razvite vzpetosti (Vollformen). To so danes morfološke 
posledice omenjenih sprememb, dočim so se nam od predkraškega reljefa 
ohranile vzpetosti kot izolirane zemljiške oblike, ki jih prstasto oklepajo iz 
funkcije dvignjena podolja. Največje kraške globeli so uvale in polja. 

Višinske razlike 
Notranjska polja Hidrografski sfržen Srednja višina dna od dna do dna 

Loško polje Loški Obrh 575 m abs v. + 25 m 
Cerkniško „ Jezerski Obrh-Stržen 550 „ „ „ ^ 3Q 

Rakovsko-unška uvala [Rak, 500 mj 520 „ „ „ + 70 " 
Planinsko polje Unec 450 „ „ „ r: 25 " 
Logaško „ (Logaščica) 475 M n » 

') Izraze „skrasovati, skrasovanje" so v geografsko literaturo vpeljali češki geo-
morfologi. 2) S. Rut ar, Vodne razmere na Notranjskem. L. Z. 1892, 162. 

') G. V. 1925, p. 29. s. 
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Dna Notranjskih polj so poleg starih ravniških tal druge večje izrav-
njenosti na Notranjskem. Kot karakteristični element ljudskega naselja in 
intenzivnejše kultivirani svet se izločajo posebno jasno sredi neposeljenih, 
gozdnatih višjih predelov. In kakor se Notranjski ravnik od starega razvodja 
na Kozjem vrhu pri Prezidu polagoma spušča do gorskega oboda današnjega 
Barja v enem nagibu, slično se „kakor stopnjema zapored postavljeni pre-
dali*4) spušča niz Notranjskih polj proti Barju. Z vsakim sledečim poljskim 
dnom proti severu smo za stopnjo niže. Edino Logaškega polja ni mogoče 
v (a niz strogo uvrstiti, ker leži danes 25 m više kakor sosednje Planinsko polje. 

Po svoji legi so Notranjska polja omejena na Notranjski ravnik. Iz te 
horološke zveze pa sledi po logični nujnosti zaključek, da sta rečni ravnik 
in kraško polje na Notranjskem vezana drug na drugega tudi po svoji 
genezi. Polja so nastala vsled skrasovanja preddiluvijalne povrhnje Ljublja-
nice. Ona nam torej predstavljajo niz medsebojno ločenih, izoliranih ploskev 
skrasovanega površja, kjer nadaljuje in vrši rečna erozija skrasovane Ljub-
ljanice še dandanes svoje delo. 

Normalna, mehaniška rečna erozija je na ravniku prenehala. Celota 
rečne struge pa se je ob različni votlikavosfi, oziroma pod vplivi neenako-
mernega spuščanja hidrografske cone razbila. Tako nahajamo na današnjem 
oovršju do Vrhnike šestero obrških in ponornih vodotokov, in sicer: Trbu-
hovico ali Prezidanskt potok, Loški Obrh, jezerski Obrh-Stržen, škocjanski 
Rak, planinski Unec in vrhniško Ljubljanico (298 m). Vsak posamezni vodotok 
se pomiče po bolj ali mani nepropustnem dolomitskem ali zatršuljenem ap-
nenčevem dnu svojega kraškega polja. Le škocianski Rak teče po globoki, 
skalnati debri, ki je 2 km oddaljena od suhe Rakovsko-unške uvale. 

V skrasovanih prevorih, t. j. v presledkih od višešnjih ponorov do ni-
žešnjih obrhov, pa se je povrhnja stečina (Sammelrinne) iz svoje enostavne 
linearnosti spustila v notranjost in si v najedanju in razširjevanju mnogo-
terih raz in poči ustvarila več ali manj gosto mrežo podzemnih pretočin. 
Na 75 km dolgi rečni črti od Prezida do Verda pri Vrhniki se rečni pod-
zemni toki ali pravzaprav zračne razdalje med ponori in obrhi sumirajo na 
26 km dolžine, t. j. dobro četrtino vsega vodnega pota.6) Vsak višešnji poljski 
predal nataka svoje preobilne vode nižešnjemu sosedu. Izjemi v tem oziru 
sta Rakovsko-unška uvala, ki je danes brez tekoče vode, in nekoliko višje 
ležeče Logaško polje. 

Kakor so vsi tu našteti hidrografski pojavi na prvi pogled priprosti, tem 
bolj zamotani so v resnici. V podrobnostih je namreč potek hidrografskega 
preobražanja kraških tal prav tako različen, kakor sta različni iz kraja v 
kraj geološka zgradba in hribinska svojstva. Če hočemo torej zasledovati, 
kako se je ravnikova oblast hidrografsko in morfološko preobražala do da-

*) Drag. Dežman, Nolranjske gore in Cirkniško jezero, p. 5. Pos. odtis (iz S'.ov. 
berila za I. gimn. r.), Ljubljana 1850. 

•) S. Rular, 1. c. 
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našnjega stanja, se moramo predvsem postaviti na trdni temelj poznavanja 
elementarnih razmer, ki jih ustvarjata geološka zgradba in tektonika teh krajev. 

111. 

RAZMERJE GEOLOŠKE ZGRADBE DO GENEZE KRAŠKIH POL]. 

De?no, t. j. vzhodno stranico Notranjskega ravnika gradi zahodno krilo 
široke borovniške antiklinale. Sredica antiklinale, ki jo sestavljajo karbonsko-
werfenske vododržne hribine, je v povirju Čabranke še dvignjena v znatne 
višine. Od tu pa se, kakor vsa antiklinala, spušča proti Barju v bolj strmem 
nagibu kakor površje ravnika. Iz tega sledi, da ta sredica ne prihaja nikjer 
več na spregled.6) Temu nasproti pa se mogočni krov, ki ga tvorijo mezo-
cojski dolomiti in apnenci, spušča v smeri od Prezida proti Vrhniki v vedno 
večjem obsegu v dno ravnika. 

Čimbolj se torej po ravniku bližamo Barju, tem mlajše mezocojske 
hribine srečamo. Do okolice Cerknice imamo predvsem stopnje dolomitskih 
skladov trijadne formacije. Te ne grade le neposrednih ravnikovih obronkov, 
temveč se spuščajo tudi v vzhodne dele dnišč ravnika oziroma kraških polj.Tu 
pa jim naglo postavijo meje podaljški niže omenjenih dveh dinarskih pre-
lomnih črt. Med Cerknico in Bistro se s tega dolomitskega hrbta spušča v 
logaški Kras in Ravnik do vzhodnih obodov Planinskeqa in Logaškega 
polja vrhnji, najmlajši člen v borovniškem hribinskem obloku, apnenci jurske 
in kredne formacije. 

Tudi dolgi levi, t. j. zahodni okvir ravnika do Planine in zahodni deli 
loškega in cerkniškega dna so zgrajeni iz apnencev kredne dobe. Ogromni apneni 
skladi dosegajo v Velikem Snežniku 1796, v Velikem javorniku 1268 m abs. vi-
šine; na prostoru med Postojino in Planino pa se znižuje v „Postojinsko-rakovski 
Kras" - jadranska vrata8) - , ki je znan po vodnih jamah Raka in Pivke. 

Severno in vzhodno mejo te prostrane, čisto kraške oblasti tvori pre-
lomna črta,9) ki jo hočemo imenovati predjamsko. Ta gre od južnega Na-
nosovega vogala preko Predjame in Studenega do Gornje Planine, nakar se 
v dinarskem pravcu nadaljuje mimo zahodnega oboda Rakovske uvale in 
preko Želš pri Cerknici, — loči torej dolomitski svet borovniške antiklinale 
od Notranjskega visokega Krasa. 

Onstran predjamske prelomnice se razprostira od višavja planinske Hru-
šice preko globokega planinskega dna ter Unca in Rakeka ožja proga trijadnih 
glavnih dolomitov. Ta „planinsko-rakovska dolomitska oblast" se vriva kot del 
hribinskega kompleksa Hrušice in Nanosa med dvoje apnenčevih oblasti, t. j. 
med logaški Ravnik na eni in Postojinsko-rakovski Kras na drugi strani ter se v 

6) E. Kramer, Das Laibacher Moor. Ljubljana 1905, p. 16. 
7) F. Kossmaf , Über die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Adelsberg 

und Planina, Vhdl. geol. R.-A. 1879, p. 83. prip. 
8) A. Penck, Die österr. Alpengrenze, Zischr. Ges. f. Erdkde Berlin 1915, p.433s.,438 
e) Ko ss m at, I. c. p. 81. 
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bližini Cerknice srečuje z dolomiti borovniške anliklinale.10) Mejita pa jo na jugu 
predjamska, na severu znana idrijska prelomnica, ki poteka od Idrije v dinarski 
smeri mimo teh-le vasi : Kalce, Grčarjevec, Jakovica, Laze in Ivanje selo. Iz obojih 
hribin, dolomita in apnenca zgrajeni jakoviški holm nam jasno kaže, da se tik pod 
izhodnim obodom Planinskega polja zamenja dolomitski svel z apnenčevim. 

Sličen slučaj imamo na vzhodnem obodu Logaškega polja. Tu se 
ob tretji prelomni črti,11) ki ima prečno smer SSW-NNE (Kalce—Logatec 
—Vrhnika), kredni apnenci logaškega ravnika spuščajo pod škrilovito in 
dolomitsko pokrajino logaških Rovt in Logaškega polja. 

I- J alw-vìj | . .'J apnenci 

E 2 3 f U š 1 I dolomiti 
— — otisloKacije i . £ i iitepjerenčnA črta 

Geološka kartica spodnjega dela Notranjskega ravnika. 
Merilo 1:200.000 

)0) Kossmaf , 1. c. p. 79. — Erläuterungen zur geologischen Karle .Haidenschaft 
und Adelsberg.* Wien 1905, p.9. 

,l) F. Kossmat, Erläuterungen zur geologischen Karle. 
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Hidrografsko in morfološko preobražanje ravnika do njegove današnje 
dospelosti je bilo indirektno odvisno od treh omenjenih prelomnih črt, pred-
jamske, idrijske in logaške. Direktno pa je skrasovanje potekalo pod vplivi 
razmerja, ki vlada med hribinami na eni in drugi strani teh prelomnic. Naj 
torej s tega stališča kratko obnovimo zgoraj opisane geološke gradbene 
razmere. 

Do predjamske prelomnice vladajo v levi gorski stranici ravnika in 
bližnjem podgorju apnenci. Na vzhodni strani te črte imamo v gornjem 
delu ravnika same dolomite, v rakovsko-planinskem delu pa le do idrijske 
prelomnice. Črta od Planine do Ivanjega sela veže obe apnenčevi oblasti 
med seboj (črta geološke interference, ič na kartici). Onstran idrijske črte, 
na logaškem Ravniku, vlada znova apnenčev svet. Logaška prečna pre-
lomnica pa zopet deli kraški Ravnik na desni od alpskih Rovt na levi, t. j. za-
hodni strani Logaškega polja. 

Apnenci in dolomiti spadajo med skrasovalne hribine. Vendar pa do-
lomiti niso v toliki meri skrasovanju dostopni kakor apnenci. Z razlikami, 
ki jih v tem oziru kažeta obe hribinski vrsti, se je bavilo mnogo geomor-
fologov. Poleg j. Cvij iča, ki je položil temelje kraškemu raziskavanju sploh, 
hočemo spomniti A. Grunda12), F. Katzerja13), W. v. Knebela11) in 
Fr. Tučana15). Vsakemu so bili predmet apnenci in dolomiti svojega kraja. 
Ker pa najdemo v naravi iz kraja v kraj vse prehode od dolomita preko 
dolomitskega apnenca do čistega apnenca, zalo je tudi razumljivo, da do 
soglasja med njimi ni prišlo in tudi priti ne more. 

Kar se tiče naše ožje. notranjske strani, pa so vsi, ki so tod raziskavah, 
našli med apnenci in dolomiti prav znatne razlike; soglasno so ugotovili 
znamenito vlogo, ki jo igra dolomit sredi notranjskega Krasa. Ti možje so 
bili predvsem : V. P u t i c k16), Fr. Kraus17), Fr. Kossmat18) in E. H. Scholl-
mayer-Lichtenberg.19) Že ob studiju geomorfološke karte je mogoče 
priti po jasnega spoznanja teh razlik s primerjanjem razmer, ki jih ustvar-
jata geološka zgradba na eni, a oblike zemeljskega površja na drugi strani. 
V zemljišču samem pa se da kar na prvi pogled razločevati eno hribino 
od druge. 

1S) (t ) Beiträge zur Morphologie des Dinarischen Gebirges, Geogr. Abhdl. 9/3, Leipzig 
1910, p. 149-151. — (2) Die Karslhydrographie, Geogr. Abhdl. 7/3, Leipzig 1903, p. 172 s. 

") Kars) und Karsthydrographie, Sarajevo 1909, p. 8-12. 
Höhlenkunde, Braunschweig 1906, p. 24-26. 

15) Die Oberflächenformen bei Carbonatgesteinen in Karstgegenden, Centralbl. f. 
Min. eie. 1911, p. 343-350. 

16) Die unterirdischen Flußläufe von Innerkrain, - das Flußgebiet der Laibach, 
Mi». Geogr. Ges. Wien 1887, p. 563, 1890, p. 513 s. 

") Höhlenkunde, Wien 1894, pp. 48, 143. 
,8) L. c. Vhdl. Geol. R.-A. 1897. 
") Wasserversorgung im Karstgebiefe, Miti. Mus.-Ver. f. Krain 1907, p. 138 s., 151. 
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Poglavitna oznaka apnenca v hidrografskem in morfološkem pogledu 
je njegova velika votlikavost.20) Ta pa povzroča ono propustnost svoje 
vrste, ki je identična s skrasovalnostjo. Silno izprevrfanosf logaškega Rav-
nika,21) ki ga sestavljajo kredni apnenci, smo že poudarili. 

Tudi notranjskemu dolomitu se ne more dostopnosti za skrasovanje 
absolutno odrekati. Vendar segala njegova votlikavost in skrasovalna pro-
pustnost po večjem delu neznatno pod površje; kajti razpok, ki bi ga delale 
votlikavega globoko v notranjost, notranjski dolomit v splošnem nima.22) 
Tako nam bo tudi razumljivo, da naš dolomit ob kemijskem razkrajanju 
na površju ne more ostali kompakten. Njegovi delci se namreč pod vplivi 
letne in dnevne zmrzali ter drugih sil odločijo od žive skale in med seboj, 
torej še predno se morejo kemijsko razkrojiti. Že od daleč izgleda dolo-
mitsko površje pesknato, v nasprotju z gladkim apnenčevim površjem. Če 
hodiš po njem, čutiš pod vsako stopinjo njegovo raskavo drobirje. 

Kemijsko razkrajanje, ki toliko prevladuje na apnenčevih lieh, je torej 
na dolomitskem svetu le znatna pomoč mehaniškemu razpadanju na po-
vršju. Zato se na dolomitih tudi niso mogle izobrazili tako številne in glo-
boke vrtače ter okoliševke kakor n. pr. na logaškem Ravniku ali Postojinsko-
rakovskem Krasu. Vrtače na notranjskih dolomitih so kaj redke in plitve. 
Koder so bolj pogoste, je to znak, da imamo tam globlje segajočih razpok 
ali vsaj poči, ki odvajajo padavine s površja do prve lezike (razora) med 
skladi. Na takih mestih so tudi mogoči ponori sredi dolomitskih tal. V 
splošnem pa je dolomitsko površje na široko neznatno izglobano, valovito. 
Od razkrajanja in preperevanja dolomitovega drobirja preostaja žolli ilovak.2®) 
Koder je v kotanjah tega ilovaka zbranega na debelo, tam so tla navadno 
bolj vlažna (lokve).24) 

Svojstva, kot mala Irošnost in propustnost ter krasu slično površje na 
dolemitskem svetu, vendar ne nudijo možnosti, da bi se na njem izobrazile 
večje vodotečine. Studenci, ki hranijo majhne potočke, slabotni solzaji ali ob-
dobni kaliči, vse to so neznatni pojavi, ki naj označajo dolomit kot pospe-
ševalca vodnatosti na Notranjskem krasu. Vsi imajo svoja povodja 
(Sammelgebiet) prav tesno odmerjena. Kljub temu je marsikateri solzaj ali 
kalič dal povoda, da se je ob njem naselil človek. Da nevedemo samo 
Gornje Poljane (1060 m), najvišje stalno bivališče na gorskem obòdu Lo-
škega polja, ter vas Vrh, koje odvisnost od solzaja je tako mikavno opisal 
Schollmayer.26) 

Drugače je, če dotekajo na dolomit obilnejše vode iz absolutno vodo-
držnih hribin (alogene reke). Tedaj so njegova tla izložena rečni eroziji 

2°) Grund, 1. c. (2) p. 172. 
" ) G. v. 1925, p. 31 s. 
32) S c h o 11 m a y e r, 1. c. p. 139. 
2») Fr. Tučan , Terra rossa, deren Nafur und Entstehung, Neues Jahrb. f.Min.eie. 

1912, Beilage = Bd. 34. 
») S c h o l l may er, 1. c. p. 135 s. 
2S) L. c. p. 134, 138 s., 140 s., 151. 
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prav fako kakor vsaka druga nekraška hribina. Bližnja Iška se je v svojem 
srednjem loku od izliva Zale dalje zarezala globoko in lesno („Iški Vintgar") 
v trijadne dolomite Krima (1107 m) in Mokrca (1058 m) ter se vzdržuje v 
njih, ne da bi iz njih dobivala večjih dotokov. Tudi Cerkniščica, ki prihaja 
od istih krajev, Vidovskih Rovt, vztraja od Begunj do Cerknice med kreme-
nastimi dolomiti Slivnice (î 115 m) in Menišije („Pretiska") brez vsakega 
dotoka, od Cerknice dalje pa po svojem znošaju do Rakovskega mostka. 

Rakovski mostek je ime enega prvih ponorov, ki se na gosto vrsté na 
skrasovanem obodu Cerkniškega polja od Želš oziroma Dolenje vasi proli 
vznožju javornikov. Do njega vrši voda svoje normalno erozivno, oziroma 
akumulativno delo po površju. Tu pa se začno ob predjamski prelomnici 
razrahljana apnenčeva tlase) in številne votline skrasovanega javorniškega 
podgorja. Od Rakovskega mostka proti zahodu je radi tega odtakanje Cer-
kniščice kakor tudi drugih točajev Cerkniškega polja odvisno od razmerja, 
ki vlada med količino dotekajoče vode na eni 1er kapaciteto odtočnih vot-
losti na drugi strani. Spomladi in jeseni, t. j. v času dolgotrajnih nalivov, 
podzemne odtočine daleko ne zadoščajo, da bi se mogla vsa voda sproti 
odtekati. Tedaj zastaja večji del vodovja v cerkniškem dnu, povzroča v njem 
poplave in se navadno za več mesecev ojezeri. 

Mehki, trošni in manj propustni dolomit trpi pod erozivnimi in ab-
razivnimi vodnimi silami, ki ga razarjajo ter poglabljajo in izravnjujejo nje-
govo zemljišče, danes celo še bolj kakor v predkraški dobi ravniške Ljub-
ljanice, dočim zaostaja apnenčev svet v okolici po večjem obsegu v svojih 
ravniških višinskih legah. In kakor je bila izobličila v predkraški dobi rečna 
erozivnost zemljiško obliko dolge linearnosti, Notranjski rečni ravnik, tako 
so v spremenjenih okolnostih, t. j. v tesni zvezi s skrasovanjem posameznih 
ploskev ravnika, ustvarile rečna in inundančna erozija ter jezerska abrazija 
in akumulacija nize izoliranih, na dnu izravnjenih „kraških polj." 

Iz priložene kartice je razvidno, da je planinsko dno, in tudi logaško, 
izobraženo v dolomitskih tleh. Primeroma premočrtni obrisi njunih vhodnih 
obodov so našli svoje predispozicije na dveh prelomnicah, idrijski in logaški. 
Ob njih je dolomita konec, tam se že dviga skrasovani rob logaškega Ravnika. 

Če na drugi strani prelomnice ne bi bilo skrasovanega apnenca, ampak 
bi imeli tudi tam dolomit, tedaj bi Ljubljanica še danes tod zarezavala 
normalno dolino, kakršno je imela nekdaj v višinah ravnika in jo ima srednja 
Iška. Tako pa je prisotnost apnenca z njegovo véliko skrasovalnostjo pre-
trgala rečno črto 1er spremenila povrhnjo erozijo v podzemno. A s tem je 
obenem na sosednjih dolomitskih tleh preostalemu torzu reke neprimerno 
pojačala, okrepila povrhnjo erozivnost. Zato moramo na tem mestu posebno 
poudariti dejstvo, da je prisotnost apnenca pogoj, ki brez njega na sosednjih 
dolomitskih tleh ne more nastati obsežna izolirana globel kraškega polja. 

26) W. F u l ick, Der Zirknilzer See und seine geologischen Verhällnisse, Festschritt 
Realschule Brünn 1912, p. 273. 
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Medtem ko je torej radi spuščanja hidrografske cone skrasovala ap-

nenčeva plasa logaškega Ravnika, so vsled tega nastale vodne zâstave mogle 

uničevati dolomitska tla po površju in nemoteno ter neprekinjeno na široko 

globali od predkraške dobe dalje do danes. Zraščanje vrtač in uval, njih 

poglabljanje proti hidrografski coni ter podori jamskega stropovja so še 

drugi procesi, katerih efekt imamo v oblikah ravne poljske globeli. Na 

pravkar omenjeni način se da razlagati, da je seglo poljsko dno v Cerknici 

celo daleč na apnenčeva tla v podnožju javornikov. 

Po delovnih silah je torej kraško polje efekt povrhnje rečne inundačne 

in lakustrijske destrukcije dolomitskih in le ^ manjšem obsegu apnenčevih 

tal, destrukcije, ki pa je vedno v najtesnejših zvezah s podzemno erozijo 

v kraški apnenčevi okolici. Vrtače so bolj oblikovni izraz kraške erozije 

na tleh trdega, a votlikavega apnenca, polja pa produkt pisanih kombinacij 

zgoraj naštetih sil in pojavov na progah manj propustnega, a bolj trošnega 

dolomita, ki leži ob skrasovalnem apnenčevem zemljišču. 

R é s u m é , Dans ìa première esquisse, l'auteur décrit les cours d'eau du 
Karst et de ses p o l y é s excavés dans la pénéplaine fluviale prépontique. Par suite 
de l'abaissement de la zòne hydrographique, la longue rivière, (a Ljubljanica 
prédiluviale, s'est karstifiée dans sa pénéplaine à partir de ses sources jusqu' à 
Vrhnika. Par là, elle fut tronçonnée en six cours d'eau karstiques: la Trbuho-
vica, près de Prezid; le Loški Obrh, dans le p o l y é de Lož; le Jezerski Obrh 
et son prolongement périodique nommé Stržen, dans le p o l y é de Cerknica; 
le Rak, dans le ravin de Škocjan ; le Unec, dans le p o l y é de Planina, et la 
Ljubljanica, à partir de Vrhnika. Chaque cours d'eau, commençant au fond de 
son p o l y é par des sources vauclusiennes, termine son existence superficielle 
dans des p o n o r s . Seul, le Rak longe l'ouvala Rakek-Unec à la distance d'un 
km. La hauteur absolue des p o l y é s qui se succèdent graduellement diminue 
dans chaque fond suivant à vau l 'eau. Seul, le p o l y é de Logatec, surmontant 
un peu son voisin de Planina, n' est parcouru par aucun des susdits troncs de 
la Ljubljanica. 

* 

Dans la deuxième esquisse, Г auteur s'attache à montrer, par Г exemple des 
trois p o l y é s de la Carniole Intérieure, que leure genèse dépend da la relation 
qui existe entre dolomites et calcaires du Karst. Ceux-ci vu leur grande et pro-
fonde porosité et leur dissolubilité étant perméables, paraissent absolument ac-
cessibles à la karstification. Ceux-là, au contraire, ne possèdent ces qualités 
que dans une mesure restreinte on qui ne pénètrent guère loin de la surface. 
Voilà purquoi les do l i n e s karstiques ici sont rares et peu profondes. Contrai-
rement aux calcaires, les dolomites se trouvent être relativement aqueux ainsi 
que soumis au pouvoir érosif de l'eau courante. Leur résistance est notamment 
petite quand ils sont arrosés par des fleuves allogènes assez forts. Et si à la 
suite de la capacité insuffisante des p o n o r s , situés sur le sol calcaire, les 
eaux sont forcées de stagner, le pouvoir érosif de Г eau atteint des superficies 
étendues des p o l y é s karstiques. A trois dislocations, sur le sol de la péneplaine 
de la Carniole Intérieure, le terrain dolomitique alterne avec !e terrain calcaire. 
Le long de celles-ci se sont formés, comme effet de Г érosion et de Г abrasion 
superficielles, les bassins des p o l y é s qui, sur les terrains calcaires attenants, 
peuvent être aussi un produit de Г érosion souterraine. 


