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Melik:

O diluvijalni poledenitvi v Karavankah.
zmed vseh alpskih skupin na Slovenskem so glede diluvi jalne
glaci jaci je še vedno najmanj raziskane Karavanke. Vzroki
temu se zdijo zelo enostavni. Karavanke so dolga, a zelo ozka
gorska skupina, ki je k lju b sosedstvu Julijskih ter Kamniških
A lp močno osamljena, nikjer masivna, sestoječa zares po ve
čini samo iz dolgega niza gora. Že vnaprej se je moglo pri
čakovati, da se tu ne bodo našli sledovi velikih diluvi jalnih
ledenikov, da ni bilo obsežnejše, kompaktne zaledenitve. Zato
je razumljivo, da se pri proučevanju diluvi jalne glaci j aci je
Karavankam ni posvečala znatnejša pažnja in v dobi sistema
tičnega ugotavljanja meja diluvijalni poledenitvi v južnovzhod-
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nih Alpah so mogle Julijske ter Kamniške Alpe dati instruktivnejših podatkov in pomembnejšega pregleda. In tako so tudi v
monumentalnem Penck - Brückner jevem delu o Alpah o ledeni
dobi v Karavankah prav pičli podatki. Pri svojem zelo iz
črpnem opisu velikega dravskega ledenika navaja A. Penck
njegovo južno robno črto, ki je potekala na pobočju Karavank
od početka pri Peči pa do severnega vznožja O birja; dočim je
segal dravski ledenik ob Karavankah v predelu Korenskega sedla
še nad 1500 m visoko, je ostal tik pod višino Sedliča pod Jepico
(1441 m, „Jepcasattel“ ),1 se znižal ob Vranjici na 1230 m in ob
Žingarici nad zarezo Ljubeljske doline na 1180 m, na severnem
pobočju Macna na 1090 m, ob Črnem vrhu na 900 m, ob Malem
O birju pod 800 m ter se ob Stari gori spuščal v dolino Bele pri
Rebercah; odtod dalje je južni rob dravskega ledenika potekal
mimo Žitare vasi, Ženeka in Štebna proti Pliberku ter se potem
takem niti ni naslanjal,več na vznožje Karavank.2
Do glavne gorske vrste je segal tedaj ledenik samo v zapad
nih Karavankah. In tu so se vanj iztekali tudi nekateri karavan
ški ledeniki, kakor je ugotovil ali vsaj domneval že Penck, dočim
ga karavanški ledeniki v vzhodnem delu po večini niso dosezali.
Sledov diluvijalne zaledenelosti v Karavankah samih Penck ni
raziskoval, razen prav malo in le mimogrede. Po oražencih in
njihovem nahajališču v terasah pri Podroščici je sklepal, da so
prihajali po dolinah, ki se stekajo v dolino Podroške Bistrice
(„die Quelltäler des Rosenbaches“ ), ledeniki iz Karavank, še po
umaknitvi dravskega ledenika, zlasti po dolini Gračenice, ki iz
vira na pobočju Kepe. Obilo morenskega gradiva je ugotovil
v obeh prostornejših dolinah, ki prihajata izpod Stolove skupine,
M edjem dolu in Podnu; po Medjem dolu (Rute) prihajajoči lede
nik je po njegovih opažanjih še dosezal rob dravskega nekje pri
kmetiji Stornik. Podenski ledenik je imel svoj jezik neposredno
za robom dravskega, ki je zapustil svoje morene še okrog So
potnice (759 m, St. Magdalena, Kleinloiblpass). Lucerna je ugo
tovil, da je podenski ledenik segal do Slovenjega Plajberka. Na
severnovzhodno stran pa se je iz Stolove skupine severno pod
Možmi spuščal ledenik tudi v zgornjo Ljubeljsko dolino, segajoč
nekako do km etije Strah nad Sv. Lenartom.3
1
Ime Sedlič pod Jepico po Badjuri: Izleti po Karavankah. Ljubljana
1932, str. 12.
2 Penck-Briickner, Die Alpen im Eiszeitalter III., str. 1075 sl.
3 Dr. R. Lucerna, Der eiszeitliche Bodentalgletscher in den Karawan
ken. Yerh. geol. R. A. 1911. Str. 231.
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Razen iz Stolove skupine so prihajali največji ledeniki od
Košute. Izpod Košute se je pomikal na severno stran led proti
Bajdišam, prihajajoč po dolini Hudega potoka od Hude jame
navzdol in pa po dolini Ribnice skozi Srednji kot. Po dolini Frajpaha pa je prihajal poseben ledenik izpod Košute, ki ni dosegal
dravskega, dočim se je bajdiški še združil z njim. Z O birja se po
Penckovih opazovanjih ni spuščal nikak ledenik v dolino Obirsko,
pač pa smatra, kakpr tudi Heritsch, za popolnoma mogoče, da se je
spuščal ledenik z O birja na severno stran v dolino Podkanje
(Wildensteiner Tal). Glede Pece je sklepal Penck po zelo dobro
vidnih krniških oblikah na severni strani, da je morala tudi imeti
ledenike, ki pa niso dosegali vznožja gore.
Lucerna smatra dve vdolbini na Malem O birju (1950 m) za
ledeniški krnici, in sicer na severnozapadni in severnovzhodni
strani ter grapo Podkanje kot glacijalno korito. Glede Pece na
glasa, da je na n je j vdolbenih vrsta prav lepih krnic, med njimi
največja vzhodno od trigonometrijske točke 2114, ki kaže morenske sledove v raznih višinah, 1740 m, 1525— 1560 m in 980 do
1000 m; nasipino v tej višini smatra Lucerna za moreno wiirmske
faze.4 Tudi glede Olševe pravi, da kaže na severni strani majhne
krnicam slične vdolbine.4
Na južni strani v Karavankah omenja Penck samo debele
skale in moreni slično nasipino v L jubeljski dolini 4 km nad
Tržičem in pušča odprto vprašanje, če so to morene. To pa je
hkrati že vse, kar je mogel Penck navesti; podatke o starih ka
ravanških ledenikih imenuje sam zelo pom anjkljive.5
Penck je svoje proučitve izvršil poglavitno v letih 1887. do
1891. in jih objavil v glavnem delu 1. 1909. Odtlej pa je znanje o
diluvijalni glaci jaci ji v Karavankah k aj malo napredovalo; izšla
je le mala že navedena Lucernova razprava o podenskem lede
niku,6 sicer pa je kom aj mogoče navesti še kaj, kar bi pomenilo
znatnejšo obogatitev našega znanja o starih ledenikih v Kara
vankah. Ferd. Seidl samo mimogrede navaja diluvijalni ledenik
v Lomski dolini na severni strani Storžiča.7
4 Dr. Roman Lucerna, Gletscherspuren in den Steiner Alpen. Geogr.
Jahresbericht aus österr. IV. Wien 1906, str. 46.
5 Penck-Briickner, n. d., str. 1094— 1096.
6 Dr. R. Lucerna, Der eiszeitliche Bodentalgletscher in den Karawan
ken. Verh. geol. R. A. 1911.
7 Ferd. Seidl, Kamniške ali Savinjske Alpe. Slovenska zemlja V /l.
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1.
Penck je »prva domneval diluvi jalno ločnico večnega snega
v Karavankah v višini 1700 m, tako visoko zato, ker na karavan
ški južni strani ni našel krnic. Kesneje jo je po navedenih lede
nikih na severni strani določil v višini okrog 1500 m. Toda s pri
držkom, da je morala potekati še nižje, v višini 1400 m, ako se
izkaže, da je nasipina v L jubeljski dolini zares morenska. Zato
je najinteresantneje, ugotoviti najprej, k aj je s to „m oreno“ , ki
jo je sam Penck sprva smatral za nasipino velikega podora, a jo
je bil kesneje pod vtisom proučitve moren pod Latemarom (južnovzhodno nad Boznom) pripravljen računati za moreno.8
Gre tu za zelo obilne nasipine iz samega svetlega apnenca-dolomita, ki jih vidimo severnovzhodno nad znano Ankeletovo gostilno. To je ono mesto, ki se imenuje v ljudski govorici
„Na Plazu“ , in k jer je baje stal prvotni Tržič, ki ga je podsul
kameniti plaz, kakor trdi tradicija. Opravka imamo domala samo
z robatim drobirjem z neznatno primesjo ledeniške kaše: obilo
pa je vmes zelo debelih blokov in skal. Vrša j to ne more biti, ker
niti ne kaže nikakršne slojevitosti niti sortiranosti; tudi skale so
za vršaj odločno predebele. Pa tudi podor to ne more biti, zakaj
za tako tolmačenje m anjkajo že čisto topografski višinski p ogoji;
nikjer ni gore, strmine ali kakršnekoli vzpetine, ki bi prihajala
v poštev, da se je z nje odkrehnila ta velika množina kamenite
drobnjave. Saj se ravno tu stika z L jubeljsko dolino stranska do
lina, ki jo je Penck po starih avstrijskih kartah označil kot Gebental, ki pa jo domačini im enujejo enostavno „Pod Košuto“ 9
Poglavitna nasipina leži ravno tik nad onim mestom, k jer se D o
lina pod Košuto izteka v Ljubeljsko, a še v prvi; nad n jo je do
lina širša in lepo „pospravljena“ , s precej prostornim dnom, k je r
je prostora za kulturno zemljišče ter km etije; tudi po obliki kaže
tedaj značaj čelne kotanje manjšega obsega. Da pa je nasipina
Na Plazu zares morenski nasip, ki ga je nasul ledenik, prihajajoč
izpod Košute, na to kažejo tudi morene, ki se dobro vid ijo višje
gor na pobočjih doline, na potu od Blejca in Gebna proti Kofcam,
zlasti pri kmetijah Zajmen in Matizovec. Tu je o morenskem
značaju izključen vsakršen dvom in tu se tudi vidi, da se je moral
ledenik spuščati z južnih pobočij Košute zapadno od roba, ki
stoji na njem planina Kofce. Na Plazu je njegov jezik ležal dalje
časa; ni pa to še največji obseg ledenika. Okrog Ankeleta ležijo
8 N. d., str. 1095.
9 Ime Gebental v nemški literaturi je po Gebnovi kmetiji, ki je nekaj
višje od Blejčeve kmetije v dolini.
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v dnu Ljubeljske doline, ki je tu precej široko, številni zelo
veliki balvani in manjše kope brez reda — ves ta predel ima še
značilno ime „Na Plazu“ ; nobena druga sila jih ni mogla trans
portirati semkaj kot ledenik. Enaki balvani pa ležijo v Mošeniški
dolini tudi še od Ankeleta navzdol, precej daleč; konstatirati sem
jih mogel s popolno gotovostjo do mostu, ki drži po njem velika
cesta pod vasjo Deščvno čez potok Mošenik, z njegovega levega
na desni breg, komaj 5 km nad Tržičem, v višini 590 m. Nižje doli
nisem mogel ugotoviti niti balvanov, niti drugačnih morenskih
znakov, pač pa prično kmalu fluvijalne terase, ki dosežejo že
pred Tržičem prav znatne višine. Vsaj čez vas Deščvno je moral
potemtakem segati ledenik v času svoje največje razsežnosti.
Nekako v tem obsegu ima Seidl začrtane morene v svoji geološki
karti.10
Z ugotovitvijo diluvijalne poledenelosti v L jubeljski dolini
in Pod Košuto se je tudi za Karavanke določila nižja lega ločnice
večnega snega, nego se je prvotno mislilo. Hkrati se je sama ob
sebi s tem postavila domneva, da je morala južna stran Karavank
vendarle tudi drugod imeti ledenike.
V
dolini Pod Košuto se je nabral tedaj prav znaten ledenik,
znaten zlasti za južno stran gorovja. Ali ni upravičeno pričakovati,
da se je moral stvoriti led tudi po drugod na južni strani Košute, ki
ima v vsem obsegu isto smer od ZJZ proti VSV. Ločnica v višini
1400 m, kakor je izpričana z ledenikom Pod Košuto, zahteva to
brezpogojno. Toda južna Košutina pobočja so enakomerno nag
njena in krnic na prvi pogled ni videti. Ako gremo od Kofc ob Ko
šuti do D olge N jive ob vzhodnem koncu gorskega grebena, imamo
v višini okrog 1500 m več planin, lepo zelenih trat precej prostra
nega obsega. Te planine, Šija, Pungart, Struh, Tegošče i. t. d. se pri
natančnejšem ogledu izkažejo, da so nameščene v prav lepe
krnice, ki sicer nimajo strme stene za ozadje, a se jim prav lepo
vidi položno dno in nekoliko vzvišen rob v polkrogu na obodu. V
njem se vidi na mnogih mestih kameniti drobir, pretežno robato
kamenje, ki ga ne moremo pojm ovati drugače, kot da je to mo
rena. Podoba je, da se je na prisojnih pobočjih Košute mogel raz
viti samo „zeleni sneg“ , ki so mu plazovi dovajali vedno znova
snega z višin; slično kakor na snežiščih se tudi tu robato kamenje
ter skalovje ni m oglo kaj prida obrusiti in ogladiti, saj se je le
m ajhno daljavo navzdol pomikalo v ledu. Pregledal sem dolino
Tržiške Bistrice mimo Čadovelj ter Bor novega gradiča na Putrhofu navzgor do M edvodja, pa nikjer nisem mogel ugotoviti mo10 F. Seidl, Kamniške ali Savinjske Alpe, priložena geološka karta.
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renskih sledov niti glacijalnih oblik. Y to dolino led izpod Ko
šute nikjer ni segal. Tudi v dolini ob Košutniku, ki priteka izpod
planine Dolge njive, se pojavi morenski drobir šele v zgornjem
delu, nekaj nad višino 1100 m, to je skoro neposredno na vznožju
Košute v ožjem smislu. Morda se je nekoliko znatnejši ledenik
razvil samo proti planini in grapi Zali potok.
Če se vprašamo, kako da se nobeden ledenik izpod Košute
ni mogel meriti po velikosti z onim, ki je segal še vsaj čez Plaz,
nam orografska slika takoj pojasni situacijo. Vse druge doline
in grape so zarezane b olj ali manj pravokotno na podolžno smer
Košute, samo dolina Pod Košuto je zarezana skoro vzporedno
ob n jej. Spričo tega se je samo tu mogla nabrati večja množina
snega ter ledu.
Če se je s prisojnih pobočij Košute razvil proti Plazu tolik
ledenik, potem ne moremo dvomiti o tem, da se je moral znaten
ledenik razviti tudi z osojnih njenih sten zapadno od Velikega
vrha (2088 m), v dolini pod planino Korošico, ki jo s severne strani
oklepa Baba (1966 m) z nadaljevanjem v gorski vrsti, ki je vanjo
zarezan Ljubelj. To je oni sektor, ki se v njem Košuta tik pred
svojim zapadnim zaključkom razcepi v dva grebena; nadalje
vanje južnega ali glavnega predstavlja Begunjščica, a nadalje
vanje severnega z Babo in Ljubeljem je Ljubeljščica z Možmi
in Nemškim vrhom. Tudi s strmih severnih sten Begunjščice se
je moral zbrati ledenik ter se pomikati proti Sv. Ani pod L ju 
beljem ter se tu družiti z onim, ki je prihajal izpod Velikega
Vrha v Košuti. Ali v dolini pod Ljubeljem ni videti nikakih
morenskih znakov, niti v prostornem predelu okrog cerkve
Sv. Ane, k jer se vidi samo ogromen vršaj in plazine, niti v dolini
od Sv. Ane navzdol, prav do Plaza, k jer prično že opisani véliki
balvani. Podoba je, da je tu Moščenik, ki zbere svojo precej
obilno vodo iz werfenskih škriljevcev, razgaljenih v znatni meri
okrog L jubelja,11 odnesel morensko gradivo in da so se mu mogli
upirati samo največji balvani. Seveda moramo pri tem sklepati,
da so balvani, ki so se ohranili samo od Plaza navzdol, vsi iz
Košutine stene severnozapadno od Kofc, k jer se vidi še dandanes
veliko melišče pod strmimi stenami.
2.

N ajugodnejši p ogoji za razvoj ledenikov v južni strani Ka
ravank so bili vsekakor v vzhodnem delu Stolove skupine, v
visoki Zeleniški dolini, ki je zarezana po dolgem med Begunj11
Prim. geol. karto pri Kossmatu Die adriatische Umrandung in der
alpinen Faltenregion.
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ščico ter Možmi-Nemškim Vrhom. Na jugu se nad njo vzpenjajo
strme stene Begunjščice, ki so med njim i razvita ogromna melišča,
segajoča daleč navzdol izpod žlebov in vrhov. Pod enim od za
padne jših med njimi imamo pri planini Zelenici (1564 m) izredno
lepo ohranjen nasip, ki se izkazuje po svoji sestavini in po vzorno
tipični obliki za moreno. Toda ta nasip se ne vleče prečno čez
vso Zeleniško dolino, marveč je zgrajen v njenem južnem delu,
v slikovitem, proti JV konkavnem polkrogu; ne more biti naj
manjšega dvoma, da ga je naložil snežiščni ledenik, spuščajoč se
preko proge sedanjega melišča z Begunjščice med vrhovoma
2063 m in 1977 m. Malo dalje v dolini, višje nad navedenim morenskim nasipom, prične drug nasip, mnogo višji in širši, sesto ječ
iz prav takega morenskega gradiva; njegova posebnost pa je v
tem, da se vleče po dolgem po dnu Zeleniške doline, in sicer b olj
na severni strani, pa zelo na daleč, blizu do sedla s smučarsko
kočo na Zelenici (1534 m). Zdi se mi, da se ne more tolmačiti dru
gače, kot da se je tudi ta nasul s kamenjem ob koncu velikih
snežiščnih ledenikov, prihajajočih z Begunjščice; potemtakem mu
je prisoditi stadijalno starost. V Zeleniški dol se je moralo stekati
prav mnogo ledu, bodisi z južnih kot s severnih pobočij. Višje
zgoraj, v visokogorski dolinski krnici med Možmi-Zelenjakom
(2027 m) in Nemškim vrhom (2180 m)12 se vidi prečno čez njo na
sip, sesto ječ pretežno iz robatega kamenja, v višini okrog 1700
do 1750 m. Naložil ga je ledenik, ki se je zbral v tej tipični visoki
krniški dolini, in ki je pomenil že skrajno skrčeno fazo, morda
gschniški stadij. Poprej se je moral ledenik spuščati v Zeleni
ško dolino, prav tako kakor se je tjakaj spuščal tudi led v vzhod
ne Stolove strani, bodisi severno ali južno od Srednjega vrha
(1799 m). V Zeleniški dolini se je nabirala potemtakem prav ve
lika množina ledu; v času največjega stanja je sklepati, da se je
spuščala še dalje navzdol. Vendar od sedla pri smučarski koči
na Zelenici navzdol proti Sv. Ani ni videti morene, marveč je
tesna in precej strma grapa prekrita s kamenitim drobirjem, ki
izvira ali iz velikih melišč na severni steni Begunjščice ali pa iz
plazov, ki gredjo navzdol iz L jubeljščice; morena je očividno po
vsem prekrita.
12
Navajam vrhove v skupini, ki se med našimi turisti običajno nazivajo z napačnim imenom Zelenica, po Tumi in Badjuri. Dr. H. Tuma navaja
za najvišji vrh 2180 m ime Nemški vrh ali Vrh Vrtače (Begunjščica. Pla
ninski Vestnik XXXII. 1932, str. 180). Rudolf Badjura (Izleti po Karavankah,
str. 18) navaja: Pravilno je: Nemški vrh 2180m (ne Vrtača), Zelenjak 2027 m
(ne Zelenica). Za Badjurov Zelenjak 2027 m ima Tuma ime „Vrli Zelenice".
Naša nova specijalka 1 : 100.000 (list Bled) ima za vrh 2180 m ime Visoka
Vrtača, a za točko 2027 m Nemški vrh.
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V grapi ob zgornji Završnici, ki izvira brž pocl planino Ze
lenico, je ohranjeno nesortirano in neplastovito morensko gra
divo v spodnjem delu, k jer se vidijo tudi oraženci, pa obilo le
deniške kaše. (V Zeleniškem dolu je kaše prav malo, marveč
samo zelo robato, skoro prav nič obrušeno kamenje, z mnogimi
debelimi skalami, prav takimi, kakor se še danes valijo po me
liščih navzdol.) Zadnje morene ob Završnici se vidijo tamkaj, kjer
se njena dolina zadnjikrat močno zoži ter preide v skalno sote
sko, nekaj poprej, preden se zavije proti ZSZ in se hkrati razširi,
da ostane prostorna in premočrtna do konca, pokrita z ogrom
nimi množinami kamenja, izvirajočega iz vrša jev (največji med
njimi, prihajajoč izpod Stola, je omogočil zajezitev Završnice v
jezero radi elektrarne). To bi kazalo, da se je z Zelenice spuščal
ledenik precej nizko navzdol, do višine okrog 700 m; vendar pa
se mu čelna kotanja ni mogla ugotoviti, in tudi sicer ima dolina
zgornje Završnice malo glacijalnih oblik: bolj je ozka kot široka.
3.
V tej zvezi je najboljše obravnavati tudi Storžičevo skupino,
ki se dviga onstran južne m eje Karavank, a jim je slična po
ožini gorske vrste ter po smeri v z h o d -zapad; pogoji za diluvijalno glacijacijo so bili tedaj precej isti in enaki. Tudi o po
ledenitvi v Storžičevi skupini še ni podatkov; edinole F. Seidl
navaja v svoji knjigi o Kamniških Alpah med slikami dolino
Lomščice pri Lomu nad Tržičem in zraven razlago; in v n jej
čitamo, da je v tej dolini ležal Storžičev ledenik, da je široko,
po ledeniku izstruženo dno doline na debelo nasuto z ledeniškim
gruščem, ki stoji na njem tudi vas Lom s cerkvijo Sv. Katarine.13
Morene je zaznamoval tudi na svoji geološki karti, in sicer v treh
skupinah, a vse v spodnjem delu doline, še tja do ustja Lomščice,
pravzaprav še na desnem bregu Tržiške Bistrice. — Navedbe Ferd.
Seidla, ki je potemtakem prvi ugotovil sledove storžiškega lede
nika v Lomski dolini, so popolnoma točne. Morenske površine pa
je še znatno več nego je je vertane na imenovani Seidlovi geo
loški karti. Večina tega, kar ima Teller na svoji'geološk i karti
označenega z označbo „Schuttkegel, Bergsturzhalden, Gehängeschutt-Ablagerungen“ , je dejansko morenska nasipina, pa še
višje nad tem, v smeri proti sedlu pod Javornikom (1465 m)14 se
vidi ob dnu grape obilo apniškega morenskega drobirja, ki se na
werfenskenu zemljišču prav dobro in zlahka razlikuje.
13 F. Seidl, Kamniške ali Savinjske Alpe. Prvi zvezek. Priloga pod 5.
14 V avstr. spec. karti pogrešna višina 1572 m.
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Na potu od Tržiške Bistrice na Lom se pokažejo morene ta
k oj, ko se cesta popne na prve višine; morena pa je skoro le iz
robatega, svetlega apniškega drobirja z zelo mnogo debelih blo
kov in skrajno malo kaše. V bistvu enakega značaja je morena v
vsej dolini tja čez Slaparja ali Slaparsko vas. Preseneča izredno
robato in debelo kam enje; v nekaterih predelih raste na njem le
grm ovje, na prvi pogled bi ga marsikje tolmačili po Tellerjevem
vzgledu samo kot podor ali plazovje. Ali za tako tolmačenje
m anjkajo že orografski pogoji. B olj tipična je morena v zgor
njem delu doline, kjer je primešana tudi velika množina lede
niške kaše. — Gorska skupina s Kriško goro, Zaloško goro in
Storžičem se dviga nad Lomsko dolino zelo strmo; celo severna
pobočja Kriške gore, ki ima višine kom aj 1500— 1600 m, imajo
velika melišča, ki segajo nizko navzdol; na treh, štirih mestih se
vidi kakor pričenjajoča krnica. Iz teh sten izvira morensko gra
divo okrog Loma; tu so se spuščale na storžiški ledenik snežne
mase, se drobilo kamenje in se trgale skale, ne da bi se mogle na
kratkem potu kaj prida obrusiti. Vrh tega so se morala tu držati
snežišča še dolgo po najvišjem stanju, po umiku glavnega lede
nika. Da je tako tolmačenje pravo, se razvidi tudi iz dejstva, da
v lomskih morenah, vsaj v površini, ni videti werfenskih škriljevcev, dasi tvorijo še nekaj čez višino 1300 m vso osnovo zgor-1
nje Lomske doline ter njenih pobočij.
Storžiški ledenik je bil tedaj prav znaten; še na desni strani
v Bistriški dolini ob ustju Lomšice ležijo morenski bloki, ki jih
je naložil ledenik v času svojega največjega obsega. Čelna k o
tanja v Lomu je prav znatna; globoko pa so vode po diluvi ju
vanjo zarezale svoje struge.
Če je imela ledenik Lomska dolina, je pričakovati, da se je
s Storžiča led spuščal še kam drugam. V poštev prihaja še dolina
Pod Storžičem, ki pričenja severno pod Bašeljskim sedlom, in ki
se po n je j tekoči potok Reka pri Kanonirju Podlogom izteka v
Kokro. — Vzhodne stene Storžiča se spuščajo v zgornji del do
line, ki je usmerjen od JJZ proti SSV ; za nastanek ledenika v
diluvi ju so tedaj ugodni pogoji. In res se opazijo morene na pla
nini Pod Storžičem v višini med 900 in 1000 m, dasi le v neznatni
meri; lepa zelena planinska trata je na njih. N ižje dol ob potoku
ni nikjer videti morenskega gradiva, pa tudi po obliki dolina, ki
je pravzaprav le slikovita grapa, ne kaže glacijalnega značaja.
Lepe morene, ki se vid ijo na ustju doline pri gostilni Kanonir,
pa pripadajo že v obm očje jezerskega ledenika.
Gore, visoke nad 1800 m, s Srednjim vrhom (1854) kot naj
višjim, obdajajo v nadaljevanju Storžiške skupine v polkrogu
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gorsko dolino, ki teče iz nje potok Kočna v Kokro pod Fužinami.
Podoba je, da se je spuščal tudi semkaj vsaj prav kratek ledenik.
Na južnih pobočjih Storžiške skupine pa ni nikakih glacijalnih
sledov, nikakih značilnih oblik; samo v grapah ob Storžiču sa
mem moremo računati z diluvijalnimi snežišči in plazinami.
4.

V
zapadnem delu je tudi na južni strani na Karavanke nalegal ledenik, ki je imel svoj izvor drugod, — v Julijskih Alpah
in ki se je pomikal po Dolini proti Radovljiški kotlini. Od Trbiža
se je pomikal led proti vzhodu; tu ni segal čez 1700m visoko,
kakor je ugotovil E. Brückner15 in za njim potrdil v zadnji dobi
Desio.16 V predelu ob Korenskem sedlu je segal ledenik še čez
1520 m; tu sta se tedaj stikala dravski in savski ledenik. Proti
vzhodu se je višina ledu seveda še nadalje počasi zniževala.
Brückner je navedel, da je znašala med D ovjim in Jesenicami
1250 m, ker je našel tu moreno razgaljeno v višini 1190 m in na
dalje morenski nasip okrog vrha z višino 1261 m (severnozapadno nad Hrušico). D alje proti V Brückner ni raziskaval vi
šine, smatra pa, da ledenik pri prestopu v Radovljiško kotlino
nedaleč' od Javornika ni mogel segati manj kot 1000 m visoko.17
Iščoč zveze z morenskimi nasipi v Radovljiški kotlini in na
Dobravski terasi sem preiskal najprej južna karavanška pobočja
zapadno od Stola ter Belščice, nad Javornikom, Jesenicami in
Hrušico ter našel naslednjo situacijo:
V
višini okrog 1000 m ob prehodu v Radovljiško kotlino ni ni
k jer najti morenskih nasipov, niti kakršnegakoli morenskega gra
diva. Vzhodno ob onem, pri Brückner ju navedenem hribu s koto
1261 m nad Hrušico, ki se imenuje na Visokem, se vidi ob globoko
vrezani grapi obilna morena v višini 900— 1000 m; višje gor na
vzhodni strani ni nikakih morenskih sledov. Proti vzhodu se vi
d ijo morene v obm očju vasi Plavški Rovt nekako v višini 880 m
do 930 m, a ob cesti od Jesenic na Planino - Sv. Križ v obm očju
vasi Prihodi ne dosti čez višino 850 m. V grapi ob potoku Javornik
nad vasjo Javornik se vid ijo na debelo morene tik nad iztekom
te grape v Dolino, potemtakem zelo nizko, ne čez višino 720 do
15 Penck-Briickner, Die Alpen in Eiszeitalter, III. str. 104-6.
16 Desio, Ardito, L’evoluzione m orfologica del bacino della Fella in
Friuli Atti d. Soc. Ital. di Scienze Naturali 55/1926. Pavia: 1927 : 205—450.
(cit. po ref. v Zeitschrift für Gletscherkunde В. XIX. Heft 1/3, Leipzig 1931,
str. 209).
17 N. d., str. 1046.
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750 m; šele pod to višino so pobočja Doline prekrita z morenskiin
drobirjem. Nad Potokom in Mostami ni nikakih moren, prav
tako pa tudi ne nad pravkar navedenimi morenskimi progami
okrog Javorniškega Rovta, okrog Planine-Sv. Križa, dasi sem
preiskal na ponovnih obhodih predele v porečju potokov Javor
nika in Jesenice. To bi kazalo, ali da je denudacija odstranila
morene na višje ležečem zemljišču, ali pa da dolinski ledenik
dejansko ni segal tu tako visoko, kakor je domneval Brückner*
marveč se je znižal nad Hrušico že na 1000 m, nad Jesenicami
že na 900 m ter na 730 m pri Javorniku - Koroški Beli. To bi pri
čalo o izredno naglem zniževanju dolinskega ledenika ob spod
njem koncu, ujem alo pa bi se prav dobro s situacijo, kakor jo
kažejo morenski nasipi na Dobravski terasi. To se pravi, da pri
padajo navedene robne morene isti fazi, ki so se v nji naložili
nasipi v čelni kotanji dolinskega ledenika okrog Blejske D o
brave.18
Pripomnim naj na tem mestu, da ima Fr. Teller na svoji geo
loški karti na tu proučevanem delu Karavank morene vertane
samo na dveh mestih, in sicer v Prihodih ter Plavškem Rovtu,
kakor sem jih ugotovil tudi jaz, drugod pa nikjer.19
Seveda je bilo treba navedene ugotovitve spraviti v sklad
z Brücknerjevim i na Visokem (1261 m). Pregledal sem ta vrh in
našel, da podolgovato sleme na njem na prvi pogled zares dela
vtis morene; izkazalo pa se je pri podrobnem pregledu, da se
stoji iz žive skale, in sicer iz werfenskih škriljevcev,20 in da tudi
nikakih tujih skal ni videti na njem. Pri tej priliki velja pri
pomniti, da so v proučevanem karavanškem predelu zapadno od
Stola obilno zastopane proge nepropustnih kamenin, peščenjaka,
laporja in škriljevcev, ki tudi v morfološkem pogledu obrnejo
pozornost nase s svojo često slemensko obliko in lepimi tratami,
tako da jih je na prvi pogled ali od daleč zelo lahko zamenjavati
z morenami. Podoba je, da se je tako zgodilo Brückner ju na Vi
sokem (1261 m), kar se da slutiti tudi iz njegove označbe (n. n. m.)
(„teils als Wall, teils nur als Terasse entwickelte Ufermoräne“ ).
— Glede morene, razgaljene zapadnejše v višini 1190 m „an der
Rožica - A lp“ , je težko reči kaj določnega, zakaj razvidno ni, ka
tero planino je on označil kot „Rožica - A lp“ . Vsekakor je to na
18 Prim. karto B lejsko - radovljiške ledeniške čelne kotanje v razpravi
Anton Melik, B ohinjski ledenik. G eografski Vestnik V—VI. (1929— 1930),
priloga 1.
19 Fr. Teller, G eologie des Karawankentunnels. W ien 1910. Geološka
karta v prilogi.
20 Prim. Geol. karta v delu Fr. Teller, G eologie d. Karawankentunnels.
7*
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južnozapadni strani Rošce, k jer so planine Kladje, Ravne, Goreljše itd. Tu so na škriljevem zemljišču prostrane trate, ki leže
po njih obilni skalni bloki, dasi brez prav podrobne preiskave ni
mogoče vselej reči, ali imamo v njih eratske balvane, ali pa so
se navalili iz strmih apniških sten, ki se dvigajo malo višje v
Karavankah. A ko vzamemo Brücknerjevo višino 1190 m v tem
predelu za rob diluvijalnega ledenika med Mlinco in Visokim
{1261 m), dobimo nekako enak strmec, kakor vzhodno od Vi
sokega.
Brückner pravi, kakor že pred njim Peters, da manjka v
morenah na Karavankah eratski kamen iz Julijskih Alp in da
so morale s Karavank samih prihajati ledene mase, ki so ju lij
skim preprečevale dostop. Tudi jaz sem našel v morenah na po
p rej navedenih mestih kamenito gradivo, ki je nedvomno kara
vanškega izvora, vendar pa pretežno tako, kakor je zastopano
v nižjem vnanjem pasu nad D olino; kaj mogoče je, da je prišlo
v moreno, ker ga je led odbrusil od tal. Da bi bil led dospel v
glavni ledenik izpod Golice, Rošce ali Babe, ni podobno. Drugačna
pa je stvar bolj na zapadu, v višjem predelu okrog Kepe (2144 m)
in gore Trupejevo poldne, (1932 m v kartah Grajšca). Ob zgor
njem toku Belice se vidi na planini Belici v višini okrog 1300 m
debela nasipina morene, ki jo je potok že na globoko prerezal;
mora biti proizvod majhnega lokalnega pobočnega ledenika.
N ižje dol ob Belici ni videti nikakih morenskih sledov. Našli se
bodo morda ob Hladniku in Hudem potoku.
V?

‘V
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Diluvi jalna glacijaeija v Karavankah ima nekatere značil
nosti drugačne nego v Kamniških in še b olj nego v Julijskih
Alpah. Tu so se razvili povsod samo krajši ledeniki, zato se ka
meniti drobir ni niti d ovolj zmlel niti obrusil. Marsikje so se raz
vili samo pobočni ali snežiščni ledeniki, na led so letele debele
skale, ki niso imele prilike, da bi se bile ogladile. Zato prevladuje
v karavanških morenah robat, le slabo obrušen ali oglajen drobir,
je obilo zelo velikih skal, pa malo oražencev, malo ledeniške
gline ali kaše in tudi prav malo poliranih ploskev. To so značil
nosti, ki spom injajo na stadi jalne morene v Julijskih Alpah.
Résumé.
La glaciation quaternaire dans les Karavanken.
L ’auteur com plète les données des savants A. Penck, R. Lucerna et
F. Seidl avec certaines nouvelles constations dont il est évident que, à l ’épo
que quaternaire, les Karavanken aussi possédaient de nom breux glaciers,
quoique surtout petits.

lot
Sur les versants Sud de la Košuta se sont développés de petits glaciers
qui, cependant, n'ont pas atteint la vallée supérieure de la Tržiška Bistrica.
Un glacier un peu plus grand s’est développé dans la partie Ouest couvrat
la vallée longitudinale „P od Košuto“ (Gebental de la littérature allemande)
pour déborder de la, dans la vallée de -Ljubelj le long du ruisseau Mošenik
ju squ ’ au village de D eševno; ju squ ’ici, ou voit des dépôts morainiques, sur
tout de grands blocs erratiques.
Au bas du Storžič, de la Zaloška gora et d e Kriška goira, la glace s ’est
amassée dans un glacier, qui est venu couvrir la vallée de Lom (Sv. Katarina)
et dont la langue terminale touchait le cours de la Tržiška Bistrica.
Dans le groupe du Stol, notamment dans le haut vallon de la Zelenica,
des glaces se sont amassées aussi bien des parois septentrionales de la Begunjščica que des versants de la chaîne Stol—Nemški virh (2180 m Vrtača des
cartes autrichiennes) — Zelenjak (2027 m). De là, le glacier avançait soit vers
Est, vers Sveta Ana (où, cependant, ju squ ’ aujourd’hui on n’ a pas pu con 
stater des dépôts morainiques, ceu x-ci étant probablem ent couverts d’eboulis
plus jeunes et d’autres matériaux accumulés), soit vers Ouest au delà des
chalets de la Zelenica jusque dans la vallée de la Završnica.
Le long des Karavanken occidentales s’avançait vers Est, vers le bassin
de Bled—Radovljica, le glacier de la Sava Dolinka, dont la masse principale
provenait des Alpes Juliennes. Dans les Karavanken, aux envorons de Hrušica,
de Jesenice et de Javornik, ses moraines laterales ont été constatées jusqu’ a
la hauteur de 1000m (audessus de Hrušica), de 900m (audessus de Jesenice) et
de 730 m (audessus de Javornik et de Koroška Bela), donc de 250 m environ
plus bas que Brückner ne l’avait imaginé. Pour un glacier de la Sava Do
linka, cette hauteur doit être qualifiée comme très basse, mais elle corre
spond très bien avec les moraines laterales et frontales constatées sur la
terrasse de Blejska Dobrava en aval de Javornik. Tout porte à croire que le
glacier de la Sava Dolinka n’est pas arrivé près de Žirovnica, mais que son
front le plus avancé se trouvait sur la terrasse de Blejska Dobrava.

