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Novi prispevki h geologiji južnega dela
Ljubljane.
Z dvem a p rofilom a .

o sem lansko leto skušal podati kolikor mogoče zaključen
geološki opis Ljubljane in njene okolice,1 sem se znašel
pred težkočami, kako dobiti tudi za južni del Ljubljane tako iz
črpne podatke, predvsem o globljih plaisteh, kot so mi bili na raz
polago za severni del. Ti podatki bi mi bili toliko bolj dobro
došli, ker se je izkazalo v teku geološkega studija, da so vprav
globlje plasti južnega dela Ljubljane za razvoj ljubljanskih tal
in še posebej Barja največje važnosti. Zato sem se tembolj raz
veselil, ko sem videl, da se mi nudi že v tako kratkem času pri
lika, da bom mogel na podlagi novih in važnih podatkov na
daljevati z geološkim raziskovanjem tudi v tem delu Ljubljane.
Mestni gradbeni urad se je namreč odločil, da izvrši v to
svrho več vrtanj, ki naj izpolnijo vrzeli, zevajoče radi pomanj
kanja globljih profilov, da se tako čimprej in tembolj temeljito
preiščejo tla ljubljanskega mesta. Poleg tega naj znatno globlja
vrtanja pomagajo razčistiti tudi probleme, o katerih se zdi, da
so obtičali za dalj časa na mrtvi točki. Iz navedenih razlogov in
pa ker je bil na razpolago le vrtalni stroj na ročni pogon, so se
izvršila letos (1933) vrtanja le v južnem delu Ljubljane, kjer je
bilo pričakovati samo mehkejšega materiala, ki ne bi delal pre
velikih ovir. Ob tej priliki naj mi bo dovoljeno, da se zahvalim
na tem mestu mestnemu gradbenemu uradu, zlasti g. gradbe
nemu direktorju ing. P j r e l o v š k u , g. gradbenemu nadsvetniku ing. M i k l i č u in g. ing. P o g a č n i k u , ki so pre
skrbeli v to svrho potrebne kredite ter prepustili geološkemu
institutu vse podatke in material, ki se je dobil pri vrtanju. Za
hvaliti pa se moram tudi še g. K n e z u , načelniku Glavnega
odbora vodne zadruge za obdelovanje Ljubljanskega barja,
g. K a r u , ravnatelju Združenih opekam na Viču, in g. P r k o 11 u , obratovodji opekarne Stavbne družbe na Viču, za številne
zanimive podatke, ki so mi jih dali rade volje na razpolago.
Za vrtanja so se določila predvsem ona mesta, o katerih
nismo imeli doslej nikakih zanesljivih podatkov in ki bi omo
gočila prvi jasen vpogled v odnošaje med savsko in barsko aku
mulacijo.

K

1 G e o g r a fs k i vestn ik V III (1932), pp. 38— 70.
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Koncem aprila 1933 se je začelo vrtati ob Poti na Rakovo
jelšo na vzhodni strani znane gostilne pri Koscu. Napravil se je
45-50-m, globok vrt. Pod 20 cm debelo plastjo humusa se je po
kazala najprej teminorjava peščena ilovica, ki je segala do glo
bine 80 cm. Nato je sledila 2-20 m debela plast temmosive gline,
pomešane z mivko, pod njo pa poldrag meter debela plast mastne
gline. Ta je prekrivala pol metra gline, ki je bila zopet pome
šana z mivko. Čista mastna glina se je nadaljevala pod njo do
globine 17 m. Y zgornjih plasteh (nekako do 12-50 m) je bila ta
temnejše sive barve, navzdol pa je postajala čimdalje svetlejša.
Pod njo je ležala pol metra debela plast gline, v kateri se je že
pojavil drobnejši in mestoma tudi debelejši okrogel pesek. Pod
glino, pomešano s peskom, je sledila pol metra debela plast
proda, ki je sestojala iz apnenčevih in peščenjakovih prodovcev,
njegovo podlago pa je tvorila svetlosiva glina, ki je bila pome
šana s precej grobim peskom. Ta plast je bila debela 2 m. Pod
njo je sledila 1 m debela plast peska in pod njim 1 m mivke,
pomešane s prodom. Pod mivko je ležalo 2 m peska, pod njim
pol metra proda in nato zopet pol metira peska. Nato se je po
javila 2 m debela plast mivke, ki je bila še pomešana z drobnim
peskom. Od 27 m navzdol je sledila temnosiva glina, ki je bila
v zgornjih plasteh (nekako do globine 28-50 m) mastna, nato pa
pomešana s peskom. Od 3350 m naprej se je začela 3 m debela
plast svetlosive peščene gline, pod njo pa siva peščena glina, v
kateri je bil pomešan precej debel okrogel pesek in ki je segal
do globine 42 m. Navzdol skozi, do globine 45-50 m je sledila
peščena glina, ki je bila zgoraj še svetlorumena, globlje pa je
postajala bolj siva in v kateri se je pojavljal debelejši okrogel in
robat pesek.
Za naslednje vrtanje se je določil prostor v Koleziji, in sicer
na dvorišču mestne kolonije ob Karadžičevi ulici, kjer se je
vrtalo najgloblje. Napravil se je namreč 47 60 m globok vrt. Pod
20 cm debelo nasipino se je tu takoj pojavila svetlosiva mastna
glina, ki je segaila do globine 4 m. Y njenih spodnjih plasteh so
bile tudi tanjše plasti mivke. Nato je sledila 1 m debela plast
mivke, ki je bila pomešana s peskom, pod njo pa je ležala do glo
bine 12 m zopet glina, prav tako pomešana z mivko in prav drob
nim peskom. V zgornjih plasteh je bolj prevladovala mivka, v
spodnjih pa glina. Tej je tvorila podlago 3-50 m debela plast
temnosive mastne gline, pod katero se je že začenjal pojav
ljati prod, ki je bil sprva še pomešan z glino. Pod to plastjo je
ležalo pol metra zelenkastorjave mastne gline, nato pa pol
metra gline, pomešane s peskom. Nekoliko dalje navzdol je bil
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glini primešan prod, vmes pa so bile vrinjene plasti peščene
gline. V globini 25 m se je pojavila pol metra debela plast proda,
potem enako debele plasti peska in gline, ki je bila pomešana
v zgornjih partijah še s peskom, v spodnjih pa s prodom. Pod
glino, pomešano s prodom, je ležalo 3 m peščene gline, v kateri
je prevladoval droben pesek, 1 m globlje pa je bil peščeni glini
primešan še prod. Od globine 29 m navzdol je sledila 1750 m
debela plast rumenkastosive peščene gline, pomešane z različno
drobnim peskom. V srednjih (32-50— 3850 m) ter spodnjih pla
steh (4350—4650 m) je prevladoval v peščeni glini debelejši
pesek. Y globini 46'70 se je pojavil prod, sestoječ iz manjših
apnenčevih prodovcev, radi česar se je moral svedetr kmalu nato
(v globini 47-60 m) ustaviti.
Y
sredini Oražnove ulice poleg tobačne tovarne se je na
pravil tretji vrt, ki je segal do globine 22-80 m. Pod 20 cm nasipine je sledila tu 80 cm debela svetlor java peščena ilovica.
Pod njo je ležala poil metra debela plast svet losive mastne gline,
pod slednjo pa zopet pol metra peščene gline, ki je bila zelenkastosive barve. Od globine 2—4 50 m je sledila temnosiva
mastna glina. V globini 3—3 50 m je bila glina skoraj črne barve.
Prav tako črna je bila glina v globini od 4 50—5‘50 m, vendar
pa je bilo v zgornji polovici te plasti primešanega precej de
belega peska. Od 550 m dalje navzdol je sledila temnosiva
peščena glina, ki je bila pomešana najprej s prodovei in nato
s peskom, od 6-50 m dalje pa svetlosiva mastna glina. Od globine
9 50 m navzdol se je pojavila peščena ilovica, ki je bila pome
šana najprej s prodom, od 11-50 m dalje z drobnejšim razno
barvnim peskom, med katerim so prevladovali zlasti kosi zelenkastosivega peščenjaka. Od 17 m navzdol pa je sledila 4 m
debela plast samega proda, (ki je sestojal iz debelih apnenih in
peščenjak ovih prodovcev. Pod prodom je ležala plast rjavkastorumene peščene ilovice, v kateri so bili primešani tudi še večji
prodovci.
Na stiku Kladezne in Rečne ulice se je vrtalo 19 m glo
boko. Nasipina je bila tu pol metra debela. Pod njo se je po
javila rjava mastna ilovica, ki je bila v zgornjih plasteh pome
šana s peskom, v spodnjih pa z mivko. Od 2-50 m navzdol je sledila
temnosiva mastna glina, ki ji je bilo v globini od 4—550 m pri
mešane nekoliko mivke, pod njo pa je ležala pol metra debela
plast same mivke. Pod mivko je bila zopet mastna glina, ki je
bila sprva temnosiva, a je nato navzdol postajala najprej sivozelena, potem) pa zelenkastorjava. Od globine 7-50 m navzdol je
bil glini primešan pesek, od 10— 14 m dalje pa se je pojavil v

NOVI PRISPEVKI H GEOLOGIJI JUŽNEGA DELA LJUBLJANE.

121

njej debelejši prod. Nato je zopet sledila pol metra debela plast
z mivko pomešane gline, pod njo pa 3m gline s prodom. Y glo
bini 17-50 m se je pojavila 1 m debela plast proda, ki je sestojal
iz apnenca, kremenjaka, raznobarvnih peščenjakov in celo ko
sov konglomerata. V globini 18-50— 19 m je sledila končno zelenkastosiva ilovica z drobnejšim prodom.
V
sredini Jelovškove ulice med Mivko in Jeranovo ulico se
je napravil zadnji, 32 m globok vrt. Nasipina je bila tu poldrag
meter debela, pod njo je ležala 3 m debela sivkast or java glina,
ki je bila v zgornjih plasteh pomešana z mivko, v spodnjih pa
je postajala že b o lj mastna in temnejše barve. V globini od
4-50—5 m je sledila peščena plast, v kateri je bilo najti drobce
pepela in zdrobljene opeke.2 Pod njo je ležala temnosiva mastna
glina, ki je bila od 17-50— 19 50 m pomešana z debelejšim peskom.
Nato je sledila skozi do globine 32 m zelenkastosiva peščena
ilovica, ki je bila v zgornjih plasteh pomešana z grobim, navzdol
pa s čimdalje drobnejšim peskom. Proti koncu vrta je postajal
pesek zopet nekoliko debelejši.
Poleg teh vrtanj so za odnosa je med savsko in barsko aku
m ulacijo velike važnosti tudi še naslednji podatki.
Plasti konglomerata se raztezajo od savske strani skozi do
lino Glinice proti Yiču. V opekarni Stavbne dražbe v Kosezah
so vrtali radi vodnjaka 24 m globoko, kjer so dobili pod 6 m
debelo ilovico 7 m grunipeža (tako imenujejo na Viču in v oko
lici peščeno ilovico, v kateri nastopa tudi debelejše kamenje),
pod njim t. j. od 13 m navzdol pa najprej 1-50 m debelo kon
glomeratno plast in pod to še več takih plasti, prekinjenih po
ilovici, ki so segale skozi do dna vodnjaka.
Južna meja konglomerata, ki sega na zahodu, kot je doslej
ugotovljeno, do Vrhovcev, poteka ob Brdu vzporedno s cesto,
ki vodi z Viča na Bokalce. Na obeh straneh te ceste gradijo
letos v bližini Združenih opekarn več manjših hiš. Ker so te
m elje zanje izkopali precej globoko (do 2 m in še več), se je
lahko dognalo, da ne sega konglomerat, ki nastopa pod Brdom
še nekoliko višje od ceste, na tem kraju skoraj nikjer več do
ceste, kot je bilo opaziti še neposredno pred opekarno. P ojavlja
se le rjava peščena ilovica, v kateri nastopajo tudi še kosi kon
glomerata. Na južni strani ceste pa je bil v izkopanih jamah
2
U m etna n asipin a v te j g lob in i b i se dala ra zložiti na ta način, da je
d a la n ek d a n ja m estna opek arn a, k i se je n a h a ja la p rib ližn o na onem mestu,
k je r sto ji danes p o s lo p je k o n ju šn ice, zasuti ja m o , v k a teri so b ili p o p r e j
reza li glino.
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zastopan le gradaški prod, ki je ležal pod rjavo peščeno ilovico.
Južnozahodno odtod že v bližini Gradaščice so kopali celo 6 m
globoko; tu je bilo skoraj 6 m samega gradaškega peska in
mivke, pod tem je šele sledila rjava ilovica.
Na dvorišču Knezove hiše na Viču (št. 60) se je napravil v
1. 1873. 9 m globok vodnjak, v katerem je začelo od 1. 1903. na
prej prinianjkovati vode. Zato ga je dal gospodar 1. 1909. po
globiti za 3 m. Pri tej poglobitvi se je ugotovilo, da se pod 9 m
debelo plastjo grumpeža, v katerem nastopajo poleg debelejšega
kamenja tudi kosi konglomerata, nahaja konglomerat, katerega
plošča je bila debela le 20 cm. Pod to ploščo je sledila 1 m de
bela plast grumpeža, nato 10 om' debela plast konglomerata, po
tem zopet 1 m grumpeža. Pod njim je sledil ponovno konglo
merat, katerega plast je bila približno 20 cm debela, nato pa
savski pesek.
Konglomerat, ki se nahaja pod Brdom t. j. viško teraso, se
torej nadaljuje še pod tlom Viča samega. Ta plast se pa raz
teza še dalje proti vzhodu mimo Škrljeve hiše (št. 2), ki stoji
že blizu železniške proge, tja do Graparjeve hiše (na stiku
Ceste II in Ceste IV) v Glincah, kjer se je v globini 8 m še
vedno kazal konglomerat. Tudi južno odtod pri Marinčičevi hiši,
v kateri je nastanjena policijska stražnica, se je še pojavil kon
glomerat. Pokazal se je tu že v globini 5 m in je ležal na mivki.
V še večji globini pa se nadaljuje konglomerat še nekoliko dalje
proti severovzhodu. V zadnjem času so namreč vrtali tudi na
dvorišču Zalokerjeve tovarne za diaslad (Tržaška c. 8) na Glin
cah, in sicer 33 m globoko. Zgornjo plast je tvorila tu l -50m
debela rjava ilovica, pod njo je sledila do globine 7 m z vodo
prepojena mivka. Potem se je pojavila zelenkastorjava peščena
ilovica, ki ji je bilo primešanega precej proda. Od 14 m navzdol
so nastopale konglomeratne plasti, ki pa so bile le po 10 do
15 cm debele. Konglomeratne plasti so se do globine 33 m več
krat menjavale s plastmi ilovice, v kateri je tu pa tam prevla
doval prod.
Nahajališče pri Škrljevi hiši je še zaradi tega posebno važno,
ker se da na tem mestu ugotoviti celo meja konglomerata. Kon
glomeratna plošča seče namreč tu vprav sredino vodnjaka, in
sicer v smeri SZ— JV. Na južnozahodni strani te črte meji na
konglomerat že pesek in mivka. Pri Knezovi hiši (št. 54), ki je
še nekoliko bližja železniški progi, niso dobili pod 6 m debelo
plastjo grumpeža drugega kot sam vodni pesek, tako da so mo
rali radi tega zasuti vodnjak. Pri viški cerkvi, kjer je zvonik
postavljen na 8 m globok temelj, tudi niso zadeli več na kon-
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glomeratno plast. Zgornje plasti je tvoril tu grumpež, v katerem
so nastopali kosi konglomerata, spodnje plasti pa sama siva
glina, pomešana z mivko. Vendar pa kosi konglomerata, ki na
stopajo v grum^pežu, ova jajo nedvomno bližino konglomeratnih
plasti.
Konglomerat v Kosezah se pojavi torej šele v globini 13 m,
medtem ko na Viču na nekaterih urnostih že 8 m oziroma celo
5 m globoko. To na prvi pogled nerazumljivo dejstvo se da raz
ložiti z domnevo, da ga je pri Kosezah odstranila Sava sama, ki je
morala imeti takrat svojo strugo mnogo južneje kakor danes.
Na nekaterih drugih krajih v dolini Glinice pa je bil konglo
merat v še večji meri odstranjen. V bližini Knezove opekarne
na Viču je dal na primer gostilničar Križnik izkopati 18 m glo
bok vodnjak, kjer je dobil pod rjavo peščeno ilovico samo še
sivo glino. Konglomerat so tu odnesle bržkone druge vode.
V
Rožni dolini niso nikjer prišli do konglomerata. Skoraj
povsod prevladuje pod vrhnjo rjavo ilovico mivka, ki je neko
liko bolj bela kot gradašika, radi česar bi bilo sklepati, da je
savskega izvora. Le pri vrtu Herzmanskega je ugotovljen prod,3
ki ga imajo domačini radi svetlejše barve za savskega.
Iz navedenih podatkov sledi tedaj, da savska akumulacija
bržkone ni bila strnjena na južni strani Rožnika, vsaj kar se
tiče zgornjih plasti, ki so nam dosedaj znane. Konglomerat je
segal med Utiškimi brdi in Rožnikom mnogo dalj proti jugu
kakor med Gradom in Rožnikom. Pač pa je segala akumulaci ja
savskega proda med Gradom in Rožnikom nekoliko južneje
kakor konglomerat.
Po pripovedovanju g. Č r n e t a st. (Kladezna ul. št. 6) se
nahaja med Kladezno ulico in Emonsko cesto, kjer se širijo
znani krakovski vrtovi, na vrhu 1 m humusa, pod njim sledi poldrug meter savskega proda, nato 3—4 m rjave ilovice, med ka
tero je tu pa tam pomešana tudi mivka, in končno pod njo še
siva glina (ker je mrtva, jo imenujejo kojn). Vendar savski prod
ne sega prav do Kladezne ulice, temveč izgine že nekaj metrov
poprej. Ob cesti, kjer so kopali za vodovod, so namreč pod 40 cm
debelo nasipino zadeli takoj na rjavo ilovico.
Južna meja savskega proda poteka tedaj nekako v južnem
delu Krakovega in Mirja. Bržkone pa je segal še nekoliko dalje
proti jugu (vsaj iz debeline prodnih plasti v Krakovem moremo
to sklepati), a ga je že Gradaščica odplavila.
3 ]. W e n t z e l ,

Zur bild tm gsgesch ich te des L a ib a ch er F eldes und L a i

ba ch er M oores. Lotos. P ra g 1922, p. 68.
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Da je po dolini Glinice savski prod tudi segal daleč proti
jugu, je nedvomno. Ohranil se je, kot nam je doslej znano, le v
viški terasi in pri vrtu Herzmanskega. Proti Rožni dolini je po
stajal prod čimdalje drobnejši ter prehajal v pesek in končno v
mivko. Pri tobačni tovarni ni najti v tej globini več proda, pač
pa debelejši pesek, ki pa je pomešan med mastno glino in bil
torej že sekundarno odložen.
Na podlagi treh vrtanj izidelani profil od tobačne tovarne
proti gostilni pri Koscu ob Poti na Rakovo Jelšo (sl. 1.) nam
jasno kaže, da postajajo prodne plasti, ki se pojavijo v globo
čini 17 mi, proti jugu čimdalje tanjše in redkejše. Druga prodna
plast se začenja v globini 46 m. Kako daleč sega ta plast, ni mo
goče ugotoviti, ker se na ostalih mestih ni več tako globoko vrtalo.
Tudi iz profila, ki poteka od Kladezne ulice proti Poti na Ra
kovo jelšo (sl. 2.), je razvidno, da se nahaja prodna plast v enaki
globini, t. j. 17— 19 m globoko. Vendar pa se v Kladezni ulici
začenja pojavljati prod v glinastih plasteh že od globočine 7 m
navzdol. Pri vrtanju v Jelovškovi ulici niso nikjer zadeli na
enake prodne plasti, ker so jih bržkone odplavile vode, ki so
prihajale iz Gradaške doline.
Na prvi pogled se zdi, da je starejša akumulacija savskega
proda segala na jug čez današnjo Gradaščico tja do Malega
grabna. Apnenčevi prodovci, ki nastopajo v teh plasteh, dalje
kontinuiteta prodne plasti od tobačne tovarne dalje proti jugu
do Malega grabna in še čez, zlasti pa dejstvo, da postajajo te
plasti proti jugu čimdalje tanjše in redkejše, govori za to, da je
prodne plasti nanesla Sava. Toda razlogi, ki kažejo na to, da so
bile te plasti manešene od voda iz Gradaške doline, se zdijo še
tehtnejši. Najprej je treba povdariti, da so med prodom v enaki
meri zastopani peščenjakovi prodovci! ki ponekod celo prevla
dujejo, dočim v savskem produ taki prodovci niso nikdar tako
številno zastopani kot apnenčevi. Prehodi prodnih plasti v one,
kjer je prod pomešan z glino ali peščeno ilovico, kažejo prav
tako na barsko akumulacijo. Slednjič pa si tudi ne moremo raz
ložiti, kako naj prehaja konglomerat, ki se nahaja v tej globini
v severnem delu Ljubljane, proti jugu v prodne plasti. Te plasti
so sicer navidezno podobne savskemu produ, toda le zaradi tega,
ker so barske vode odnašale in prinašale med drugim tudi savski
prod iz viške okolice oziroma iz doline Glinice.
Ilovica, ki nastopa v teh profilih pretežno na severu in to
v različnih globočinah tako med prodom, kakor tudi med pe
skom in glino, je bila bržkone naplavljena z Rožnika. Nasprotno
so plasti mivke omejene le na srednji del profila t. j. okoli Gra-
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daščice in deloma še na jugu okoli Malega grabna. Nobenega
dvoma ni tedaj, da je ta mivka sediment barskih vo)da. Mastna
glina, ki prevladuje v obeh profilih, pa je izrazit jezerski se
diment.
Skoraj vsa južna oziroma južnozapadna stran Viča in
Gline t. j. onstran že omenjene -nfeje konglomerata obstoja naj
p rej iz približno 2 m debele plasti rjave ilovice, pod njo pa iz
3 m, ponekod 4 m, 5 m ali pa celo 10 m debelo odloženega peska,
ki je ves prepojen z vodo (tkzv. vodni pesek). Na Zalokarjevem
svetu ob Cesti dveh cesarjev so na več mestih ugotovili enake
razmere, le s to razliko, da nastopa tu tudi še mivka. Na enem
mestu, kjer so vrtali 12 m globoko, pa so ugotovili naslednje
plasti. Pod 180 m rjave ilovice je ležalo 5 20 m mivke, nato 1*50 m
gradaškega proda, potem je sledila 30 cm debela ilovica, pod
katero se je nahajala 60 cm debela šotna plast, nato 70 cm ilo
vice in končno do globine 12 m zopet prod. Še južneje odtod se
razmere bistveno prav nič ne spremene. Edinole zgornja ilov
nata plast doseže ponekod večjo debelino. Ob Cornovcu v za
puščeni opekarni Smielowisky so 1. 1927. kopali 8 m globoko in
pri tem dognali, da se nahaja pod 4 50 m ilovice 60 cm mivke,
pod njo 50—60 cm peska in nato zopet mivka. Pod mivko je le
žala 1 m debela plast rjave ilovice in končno pod to ponovno
pesek.
Proti zahodu oziroma severozahodu prehaja gradaški pesek
polagoma v prod, čegar plasti postajajo proti Gradaški dolini
čim dalje debelejše. Na severozahodni strani železniške proge
je gradaški prod še tako debel in težak, da ga še uporabljajo pri
zidavi hiš, medtem ko ni onstran proge za nobeno rabo več, ker
je že prelahek in preveč izbrušen.
Za genezo Ljubljanskega barja so večjega pomena tudi šotne
plasti. Kot je že znano, nastopa v profilu med Žalostno goro in
Notranjimi goricami šotna plast v globinah 19 m in 265 m.4
Šotna plast v večji globini je ugotovljena nadalje tudi še na
Viču. Ob Cesti dveh cesarjev so na dvorišču bivše Zupančičeve
opekarne vrtali 24 m globoko. Pod 2 m debelo plastjo rjave ilo
vice in sive gline je ležala do globine 20 m mivka, pod njo pa
4 m debela šotna plast. Na prvi hip nas tu iznenadi dejstvo, da
nastopa šota na tem mestu v globini, ki ne odgovarja onima med
Žalostno goro in Notranjimi goricami in da je mnogo debelejša.
* A. P o k o r n y ,
N ach rich ten ü b e r den L aiba ch er M orast u n d seine
V egetation sverh ältn isse. V hdl. zool.-b ot. G es. W ien VIII, 1858, pp. 361— 362,
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Na vprašanje, ali je ta šotna plast nadaljevanje one v globini
19 m in ali se v večji globini pojavi še ena šotna plast, ki bi
odgovarjala globini 26'5 m med Žalostno goro in Notranjimi go
ricami, ali pa se obe tamkajšnji Šotni plasti združita proti se
verovzhodu v eno samo debelejšo, zaenkrat še ni mogoče odgo
voriti, ker še niso znane globlje plasti na tem mestu. Vendar pa
se šotna plast bržkone ni raztezala daleč naokrog, kajti nedaleč
odtod so na dvorišču Л ndrettove hiše (sedaj je tam Klemenčeva
mesarija) ob Tržaški cesti kopali med vojno 30 m globoko
vodnjak in pri tej priliki dognali, da leži pod ^2 m debelo ilovico
skozi do dna sama mivka.
Kot mi poroča g. Josip J e l o v š e k , veleposestnik in tovar
nar na Vrhniki, so pri tovarni konzerv (Globus) na Vrhniki tudi
zadeli na šotno plast. Zgoraj so se menjale različno debele plasti
ilovice in mivke, v globočini 19 m pa se je pojavila šota, toda
njene debeline na žalost niso ugotovili. Pod njo se je nahajala
siva glina in v globini 22 m rjav pesek, prepojen z vodo.
V
vseh ostalih doslej znanih plasteh se ni v tej globini nikjer
pojavila šota. Ker so nam globlje plasti znane večinoma iz bli
žine glavnih barskih voda, ni izključeno, da so bile šotne plasti
po teh odplavljene.
Šotne plasti brez dvoma kažejo na osušitve jezera, plasti nad
njimfi pa na nadaljnje grezanje barske kotline. Verjetno je, da
se je barsko ozemlje sunkoma ugrezalo, kakor domneva R u s.6
Pri sunkovitem grezanju bi moral slediti nad šotnimi plastmi
znatno debelejši material, ki bi kazal na ojačeno akumulacijo,
povzročeno po vsakokratnem takem grezanju. Nad šotnimi
plastmi uniamo sicer le ilovico in mivko, toda prodne plasti v
globini 17—19 m, ki jih kažeta oba profila (sl. 1. in 2.), so morda
le v neki zvezi z ojačenim grezanjem v približno enaki dobi.
Verjetna pa je tudi druga možnost, namreč, da so bile faze grezanja večkrat prekinjene po fazah mirovanja. V slednjih naj bi
nastajale šotne plasti. V današnji dobi bi se barska kotlina na
ta način nahajala v fazi mirovanja.
Ker še ne poznamo tako globokih plasti tudi iz vzhodnega
dela Barja, seveda še ne moremo te trditve raztegniti na vso
barsko kotlino, ker še vedno obstoja možnost, da se je kotlina
grezala neenakomerno. Za nadaljnje raziskovanje geneze bar
ske kotline so tedaj neobhodno potrebna še nadaljnja globlja
vrtanja, predvsem v sredini in v vzhodnem delu Barja.
5 J. R u s , P rostori žu p n ije, n jih p rirod a in člo v e k , v k n jig i I, V r h o v n i k , T rn ov sk a ž u p n ija v L ju b lja n i. L ju b lja n a 1933, p. 15.
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Zusammenfassung.
Neue Beiträge zur Geologie des südlichen Teiles von Ljubljana. D ie
g eolog isch en F orsch u n g en im G eb iete der Stadt L ju b lja n a , m it den en der
V erfasser v or e in ig en Jahren b eg on n en hat (siehe G eog ra fsk i vestn ik, V ili,
1932, pp. 38— 70), w erd en hier fortgesetzt und au f den sü dlich en T e il der
Stadt und ih re w estlich e U m gebun g (G em ein d e V ič) beischränkt. A u f G ru n d
m eh rerer tie fe r B oh run gen , die teils v on der h iesigen städitschen B a u d irek 
tion an v ersch ied en en S tellen im Süden v on L ju b lja n a , teils v on m eh reren
G ru n dbesitzern zw eck s A n la ge v on B ru nn en au sgefü h rt w ord en sind, w e r 
den Vom V erfa sser in sb eson d ere d ie B ezieh u n gen zw isch en der S a vesedi
m entation und d er A k k u m u la tion der Moorgewässe>r> untersucht.
So k on n te en d lich d ie S ü dgren ze des K on glom erates, das du rch das
G lin ica ta l zur A b la g e ru n g gekom m en ist, festgestellt w erd en . Sie v erlä u ft
v on der k le in e n O rtsch a ft V r h o v c i im W esten u n g efäh r längs der Straße
B ok a lce-V ič und w eiter gegen O sten längs der T ržašk a cesta bis zur Stadt
g ren ze. W eiter g egen O sten ist sein V o rk om m en n och u nbekan nt, es reich t
ab er w a h rsch ein lich nich t v iel w eiter, da es b e i der T a b a k fa b rik in dem
22-80 m tiefen B oh rloch n ich t m ehr erschein t. In d er bek a n n ten T erra sse von
V ič kom m t es fast in d er Straßen höh e v or, unter dem Boden d er O rtsch a ften
V ič und G lin ce tritt es m eistens in d er T ie fe von 8—9 m, an e in ig en Stellen
aber n och bed eu ten d tiefer (13— 14 m) auf. Im G lin ica ta l selbst w u rd e es
m eistens schon a b getra gen .
D er S avesch otter, der im n örd lich en Stadtteil das H an gende b ildet, b e 
fin det sich h ier n ur n och a u f zw ei Stellen, und zw a r in der T erra sse von
V ič und b eim H erzm a n sk y -G a rten an d er sü dlich en F u ßsoh le des R ožn ik .
Sonst la gern au f ih m nur sandige L eh m e, d ie stellen w eise m it größ eren
S ch o tte r g ciö lle n v erm en g t sind.
In der R ožn a d olin a b efin d en sich unter d er obersten leh m ig en D e ck e
nur Sande, d ie g egen Südosten im m er fe in e r w erd en . Südlich von d er T ržaška
cesta ist eb en so fast nur fein er Sand vorh an den , der gegen das G ra daščicatal
im m er m eh r in g rob en Sand und dann in den Schotter ü bergeh t, d er se lb s t
v erstän dlich von den M oorg ew ä ssern a b gela g ert w urde.
Z w ischen d em R ožn ik und dem G ra d reich te das K on g lom era t n ich t so
w eit g egen Süden w ie im W esten d u rch das G lin icata l. In den tie fe re n B oh rstellen (T a b a k fa b rik 22’80 m , K ladezn a — R ečn a u lica 19 m , J elovšk ova
u lica 32 in, S tadtk olon ie in K o le z ija 47‘60 m und an der Straße P ot n a R a k ov o
je lš o in der N ähe des M ali gra ben 45'50 m) kon n ten nur zw ei S ch ottersch ich 
ten festgestellt weirden. D ie erste b efin d et sich in der T ie fe v on 17—-19 m,
die zw eite in der T ie fe von 46 m. D a in b eid en fast m ehr als zu r H ä lfte Sandstein g erölle v orh a n d en ist und w e il sie n ach oben w ie n ach unten a ll
m äh lich in die sand igen L eh m e ü b ergeh en , ist oh ne w eiteres anzunehm en,
daß sie von den M oorg ew ä ssern a b gela g ert w urden . A u ch w ä re sonst sch w er
zu erk lären , w ie d ie K on g lom erate, die im n örd lich en T eile v on L ju b lja n a
unter den S ch ottern in derselb en T ie fe lieg en , in d ie obgen an n ten S ch otter
sch ich ten ü b erg eh en sollen .
A u ß er d en zw ei Sch ottersch ich ten b efin d et sich n och ein e S ch otter
sch ich te kaum 1 m tief unter der O b e rflä ch e . D ieser v o rw ieg en d aus w eißen
K a lk g e rö lle n besteh en d e Schotter w u rd e v on der Save a b gelagert und stellt
ein e F ortsetzu ng d er ob e re n Sch ottersch ich ten des n örd lich en Stadtteiles dar.
D iese S ch ottersch ich te ist an ih rer S ü dgren ze (in K ra k o v o und a u f dem M irje)
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u nw eit des G ra d aščicau fers n ur an derth alb M eter m äch tig. Sonst h errschen
im sü dlich en Stadtteile nur fein e Sande, sandige L eh m e und fette T o n e v or,
die als Sedim ente der n örd lich en M oorgew ässer und als S eeablageru ngen
au fzu fassen sind.
D ie T o r f sch ich ten aus der größ eren T ie fe w u rd en n ebst der schon b e 
kan n ten Stelle zw isch en der1 Žalostna gora und N o tra n je g o rice n och an ein er
S telle in V ič in der T ie fe von 20 m und in V rh n ik a in d er T iefe von 19 m
au fg efu n d en . D er T o r f aller d ieser F undstellen geh ört ein er und derselb en
S ch ichte an und bew eist, daß es daselbst g leich zeitig zur A u strock n u n g des
Sees g ekom m en ist. D as Sinken des M oorb eck en s e r fo lg te also nicht fo r t
dauernd, sondern in m eh reren Phasen, die von Phasen des Stillstandes u n ter
b roch en w urden. Es ist ab er nich t au sgeschlossen, daß das Sinken sp ru n g 
w eise erfo lg t ist, w o ra u f beson d ers die S ch ottersch ich te in der T ie fe von
17— 19 m (siehe P ro fil 1. und 2.) h indeuten mag.

