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I v a n  R a k o v e c :

Prispevki h geologiji Ljubljanskega polja.
S trem i profili.

Ljubljansko polje je po svojem nastanku erozijska dolina, ki 
je  vrezana v litijsko antiklinalo (K o s s m a t , 1905, p. 82). 

Njegovo obrobje tvorijo pretežno karbonski skladi in je  zato 
verjetno, da sestavljajo tudi njegovo dno. Dolino so v teku časa 
na debelo prekrile rečne naplavine, ki so ji  dale današnji rav
ninski značaj.

O naplavinah v severnem delu Ljubljane sem razpravljal 
že pred nekaj leti (Geogr, vestnik, 1932, pp. 46—56). Tu skušam 
proučevanje teh naplavin raztegniti na vse Ljubljansko polje; 
s tem šele dobimo možnost, da rekonstruiramo sliko njegovega 
razvoja.

Na Ljubljanskem polju leži pod humozno odejo večinoma 
prod. У pretežni meri sestoji iz svetlosivih apnenih in dolomitnih 
prodovcev srednjega in zgornjega triasa, med njimi se dobe tudi 
kosi keratofirja, raznobarvnega peščenjaka in skrilavca, a to le v
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neznatni meri. Debelina prodne plasti znaša povprečno 5—6 m, 
mestoma tudi dokaj več. K produ prištevam tudi še grušč, ki ga 
ljudje navadno imenujejo „rizel“ , kar pa ni prav za prav nič 
drugega kot posebne vrste prod. Y priloženih profilih je  ta radi 
enostavnosti združen z ostalim prodom, le v tekstu ga omenjam 
posebej. Prodni plasti pripadata sicer tudi še pesek in mivka, ki 
sta bila istočasno odložena kot na drugih mestih prod, le pod 
drugimi okoliščinami, toda v priloženih profilih in v tekstu jih 
navajam vedno posebej.

Poleg Češnjeve elektrarne v Brodu pri Tacnu se je  dognalo 
pri kopanju vodnjaka, da je  pod vrhnjo prstjo 5,50 m debela plast 
proda, ki leži že neposredno na karbonskem glinastem skrilavcu.
V Škofovih zavodih, k jer imajo 33 m globok vodnjak, je  pod tri 
četrt metra debelim humusom 5,30 m samega proda. Pod njim 
leži prod, ki je  pomešan z ilovico. Ta sega do globine 16 m, kjer 
se že pojavi karbonski skrilavec. Tudi poleg vile dr. Justina, ki 
stoji blizu glavne ceste nedaleč od šentviškega kolodvora, so na
leteli pri kopanju 23 m globokega vodnjaka pod 1 m debelo na- 
sipino na 5 m debelo prodno plast. Zanimivo je, da leži tu prod 
še na konglomeratu, čeprav stoji vila bliže vznožju Medenskega 
hriba.

V Podgori se prod ne pojavi takoj pod vrhnjo prstjo, am
pak šele mnogo globlje. Pri Rožančevi hiši, ki stoji kakih 7—8 m 
nad glavno cesto, so prišli pri kopanju 25 m globokega vodnjaka 
pod 1 m debelo prstjo najprej do 2 m peščene ilovice, pod katero 
je  sledila pol metra debela plast grumpeža (večji kosi kamenja 
pomešani z ilovico), potem so dobili 10,5 m debelo plast mastne 
gline in nato 3 m grumpeža. Ta je  ležal na 3 m debeli konglome
ratni plošči, ki pa ni bila kompaktna, ampak so se vmes pojavile 
plasti temnejših ploščatih prodnikov („glinški gramoz“). Šele od 
globine 20—25 m je  sledil savski prod in končno pod njim 
grumpež.

Pri Kuratovi vili v Dravljah leži pod 80 cm debelo prstjo 
samo 1,20 m debela plast proda, pod njim 15 cm ilovice, nato
2.50 m debela plast šote, ki ji  je  sledilo 1 m sivkaste mastne gline 
in končno grumpež. Slednjemu je  bilo primešanega več savskega 
proda kot glinškega.

Poleg hiše št. 95 v Zgornji šiški je  18 m globoka občinska 
(požiralna) jama. Iz profila, ki ga nudi, je  razvidno, da sledi tu 
pod 40 cm debelo humozno odejo 1 m blatnega savskega proda, 
nato 1,50 m sivkaste mastne gline, potem 2 m šote, 5,10 m mastne 
gline, 2 m savskega proda in končno ilovica.
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Jr*n Pirnatovi hiši poleg remize v Zgornji šiški imajo 25,5 m 
globok vodnjak. Y njem je bilo pod 40 cm debelo plastjo prsti
5 m proda, ki leži na rjavi ilovici. Pri Prezljevi vili nedaleč od
tod pa so pri kopanju 24,5 m globokega vodnjaka zadeli pod 
70 cm debelo prstjo na 7—8 m debelo plast proda. Enake plasti 
so dognali pri kopanju vodnjaka pri Vaga jevi hiši na koncu Jan- 
čigajeve poti. Tudi pri dr. Neubauerjevi vili „Raja“ je  dognana 
enako debela plast proda, medtem ko leži pri Mrkunovi hiši pod
1 m debelo humozno odejo samo 5,50 m proda. Na Stožicah imajo 
20 m globok vodnjak. Tu so dobili 60 cm humusa, potem 8 m 
grušča, nato 8 m trdno sprijetega konglomerata in končno še 
prod pomešan z ilovico.

Pri mestnem vodovodu v Klečah sega prod do globine 5,50 m 
ter leži na poldrug meter debeli plasti peska in grušča, ki jo  je  
šteti prav za prav tudi še k prodni plasti. Severno od Kleč, pri
bližno v sredi med Klečami in savsko strugo, so svojčas izvršili 
pri koti 295,3 m (na hidrološki karti, priloženi S m r e k e r  j e v i  
razpravi, 1888, je  to mesto označeno z III) poskusno vrtanje, da 
bi ugotovili izdatnost in globino podtalne vode. Pri tem so do
gnali, da sega prod 6,40 m globoko, a če prištejemo k temu še 
pesek in grušč, ki leži pod njim, pa celo 13,10 m globoko. Ne
daleč od Skaručne so severozahodno od tega kraja ob isti priliki 
vrtali pri koti 325,74 m 18,40 m globoko (na omenjeni hidrološki 
karti je  to nahajališče označeno z II). Tu leži pod 3,70 m debelo 
plastjo ilovice 3,60 m debela plast proda, ki pa je  že precej po
mešana z ilovico. Pod njim sega do globine 9,05 m rahlo sprijet 
konglomerat in pod tem do globine 9,80 m grušč pomešan s pro
dom. Oboje je  seveda šteti še k prodnim plastem. Pri šoli na Ska
ručni imajo 6 m globok vodnjak. Tu so dobili pod lm  debelo 
prstjo 3 m proda, pomešanega z ilovico, in nato 2 m konglomerata. 
Na pokopališču pri Sv. Križu, k jer so pred leti naredili 22 m 
globok vodnjak, leži 4,70 m debela plast proda na ilovici.

V Ljubljani sami debelina proda močno variira. Na dvo
rišču unionske pivovarne je  prodna plast debela 5 m, na oglu 
ßleiweisove in Gosposvetske ceste pod Delavskim domom 6 m, 
ob Gajevi ulici pod nebotičnikom do 4,10 m, v bivših gramoznih 
jamah ob Vilharjevi cesti 5—9 m, v Slomškovi ulici na dvorišču 
mestne elektrarne celo 18,45 m (Geogr, vestnik, 1932, p. 46). Na 
dvorišču Osrednjih mlekarn v bližini cerkve Srca Jezusovega 
je  pod 2 m debelo nasipino 4 m proda.

V bližini Save debelina prodne plasti znatno narašča. To je 
povsem razumljivo, ker so bile starejše plasti pred njeno aku
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mulacijo znatno erodirane. Tako so kopali na primer pri neki 
hiši, ki stoji takoj pod klancem ob državni cesti Št. Vid—Medno, 
23 m globok vodnjak, pa še niso prišli skozi prod do konglo
merata oziroma do kake druge podlage. У 20 m globokem vod
njaku Hribernikove tovarne v  Tacnu so zadeli pod pol metra 
debelo humozno odejo na prodno plast, ki sega celo do globine
10 m. Pod njo leži karbonski glinasti skrilavec. Na severni strani 
Save, nekako v sredi med Šmartnom in Zgornjimi Gameljni, je  
bil pred leti napravljen 18 m globok vodnjak. Tu so dobili pod 
pol metra debelo prstjo skoraj sam prod, le tu pa tam se je  po
javila vmes tanka plast grušča ali mivke. Pri Krušcu na Polja
nah pri Št. Vidu sledi pod 40 cm debelo vrhnjo plastjo 8,60 m 
proda, nato 30 cm debela konglomeratna plošča, pod njo pa skozi 
do globine 13 m zopet savski prod. Pri Štirnovem kopališču na 
Ježici so dobili pri gradbi 8 m globokega vodnjaka vseskozi sam 
prod. Pri Ahlinovi (vulgo Horvatovi) hiši na Ježici imajo celo
19 m globok vodnjak, pa je  pod 70 cm debelim humusom tudi sam 
prod, ki je  mestoma pomešan s peskom in gruščem. Pri hiši 
št. 100, ki stoji nedaleč od nekdanjega starega mostu na Ježici, 
je  pod pol do tričetrt metra debelo humozno odejo 2 m mivke, 
nato 10 cm peščene ilovice in šele nato do 1 m debela plast 
proda. Ko so kopali v Nadgorici 10,50 m globoko vodnjak, so 
naleteli pod pol metra debelo prstjo na sam prod, pomešan z gru
ščem in peskom. Tudi v Šmartnem ob Savi, kjer imajo 9 m globok 
vodnjak, v Obrijah, kjer je  15 m globoko izkopan vodnjak, in v 
Tomačevem v bližini cerkve, kjer imajo celo 16 m globok vod
njak, ni bila še nikjer predrta prodna plast. Pri Sv. Jakobu ob 
Savi pa so dobili v bližini cerkve pod pol metra debelim humu
som samo 4 m proda, ki je  ležal na ilovici, pomešani s kosi skri
lavca. Skoraj enake razmere so dognali na Ježi, ko so delali pri 
Korošinu 11 m globok vodnjak. Pod 80 cm debelo prstjo je  bilo 
4 m prav drobnega proda (grob pesek), pod katerim je ležalo
6.20 m ilovice, pomešane s kosi skrilavca. Navzdol je  sledila nato 
sama ilovica. V Beričevem, kjer je  pri županovi (Pirnatovi) hiši 
9 m globok vodnjak, leži pod pol metra debelo prstjo le 3 m 
proda, pod njim pa rahlo sprijet konglomerat.

Bližini Ljubljanice je  treba pripisovati, da doseže prod v 
južnem in jugovzhodnem delu Ljubljanskega polja ponekod 
večjo debelino. Tako je  na dvorišču mestne klavnice ugotovljena
15.20 m debela plast proda (Geogr, vestnik, 1932, p. 47). Pri 
Povšetovi gostilni v Stepanji vasi so naleteli pri kopanju 13 m 
globokega vodnjaka na sam prod, medtem ko so v bližini cerkve 
v Štepanji vasi pri kopanju vodnjaka zadeli samo na 1 m debelo
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prodno plast, ki leži že neposredno na konglomeratu. Prav tako 
so dobili sam prod pod humozno odejo pri kopanju 13 m glo
bokega vodnjaka pri občinski hiši v Dobrunjah. Nasprotno pa 
so v Dev. Mar. v Polju naleteli pri bivši Krmel jevi hiši na samo
4 m debelo plast, ki leži na konglomeratu. У nekem drugem vod
njaku nedaleč odtod so dobili pod pol metra debelo prstjo samo 
3m  proda. Ta leži prav tako na konglomeratu, ki je  3—4 m 
debel.

Kjer prehaja Ljubljansko polje proti jugu polagoma v bar
ska tla, predvsem proti Kosezam, postaja prodna plast čedalje 
tanjša. Pri opekarni Stavbne družbe v Kosezah imajo poleg 24 m 
globokega vodnjaka (cf. Geogr, vestnik, 1933, p. 121) tudi še 11 m 
globok vodnjak. Pri kopanju slednjega so ugotovili podobne 
razmere kot v prvem vodnjaku. Edina razlika obstoji v tem, da 
se je  v  11 m globokem vodnjaku pojavila v globini 3m  šota, 
debela 80 cm, in da je  ležal v globini 10—11 m savski prod. Če 
upoštevamo razmere v sosednjem vodnjaku, je  tu proda le 3 m. 
Od globine 13 m navzdol se namreč pojavi v sosednjem, 24 m 
globokem, vodnjaku že konglomerat. У znani viški terasi, ki je 
najjužnejše nahajališče savskega proda, pa imamo samo še 1 m 
proda (Geogr, vestnik, 1932, p. 59). Kot nam kažejo posamezne 
golice v bližini opekarne in profili, dobljeni pri napravi vod
njakov, se pojavlja poleg savskega ponekod tudi še glinški prod.

Da je  prodna plast tudi na drugih mestih tanjša ali da do
seže nadpovprečno debelino, bo imelo svoj vzrok v tem, da je 
bilo površje pred akumulacijo proda že precej denudirano in 
zato valovito.

Samo ob sebi umevno je, da so prodne plasti večkrat pre
kinjene z bolj ali manj debelimi plastmi peska in mivke. Važ
nejše pa je  za nas, da nastopa med prodnimi plastmi tudi ilovica 
ali celo čista glina. Tako se v južnem delu na nekaterih krajih 
pojavijo vmes plasti mastne gline in celo šota. У Dravljah je  pri 
Kuratovi vili med obema prodnima plastema 15 cm ilovice,
2,50 m šote in 1 m mastne gline. V Zgornji šiški nastopa, podobno 
kot v Dravljah, v občinski jami med prodom mastna glina 
(1,50 m), šota (2 m) in nato zopet glina (5, 10 m). Ker se pojavlja 
še dalje proti jugu (v Kosezah pri opekarni Stavbne družbe) 
samo spodnja plast proda in sledita tu navzgor skoraj v enakem 
razmerju kot v Dravljah in Zgornji šiški mastna glina in ilo
vica, moremo iz tega sklepati, da se je  vršila akumulacija proda 
vsaj v dveh fazah in da v mlajši fazi prod ni več segal tako daleč 
proti jugu kot v prvi, starejši fazi.
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Starejši stopnji bi potemtakem pripadal tudi prod v znani 
viški terasi, kjer leži neposredno nad konglomeratom. Ali je  bil 
savski prod odložen v dveh fazah tudi na drugih mestih kot na 
primer pri vrtu Herzmanskega, na Mirju in v južnem delu Kre
kovega, ni mogoče dognati, ker ne poznamo tamkajšnjih globljih 
plasti. Iz gornje prodne plasti, ki leži takoj pod humusom, pa 
moremo vsekakor sklepati, da je  v mlajši fazi segala akumula
cija proda vsaj dotod.

Podobne razmere kot v Kosezah opazimo tudi pri tovarni 
keramike „Dekor“ v Zg. šiški, k jer leži v 11 m globokem vod
njaku pod 2 m debelo ilovico 1,20 m debela šotna plast, pod njo
2 m mastne gline in nato 1 m debela plast grumpeža. Pod njim 
sledi še 2 m debela mastna glina in nato z ilovico pomešan prod. 
Pri Ahlinovi hiši (vulgo Mežnar jevi) v Kosezah pa so v 12 m 
globokem vodnjaku zasledili samo ilovico oziroma glino, med 
katero je  bilo (v globočini 4 m) pol metra šote, čeprav je  tu 
vodnjak za 1 m globokejši od onega pri opekarni Stavbne družbe. 
Da so v Ljubljani na mnogih mestih enake razmere, je  ome
njeno že v Geogr, vestniku (1932, pp. 46—50).

Na mnogih mestih je  tudi prod sam pomešan z ilovico. To 
velja predvsem za predel, ki se razteza v bližini obrobnega gri
čevja. Tako opazimo z ilovico pomešan prod v Skaručni poleg 
šole, pri župnišču v Šmartnem, na Črnučah, v Škofovih zavodih, 
plasti grumpeža v Podgori, blatni savski prod pri občinski jami 
v Zgornji šiški. Na dvorišču unionske pivovarne je prod v zgor
njih plasteh močno pomešan z ilovico. Tudi pod nebotičnikom 
je bilo opaziti z ilovico pomešan prod.

Pod prodom sledi večinoma ilovica. У n jej nastopajo po
nekod številni prodovci, po K o s s m a t u  posebno porfirji in pe
ščenjaki (1905, p. 83). Ilovica je  debela povprečno 1—2 m, tako na 
primer pri remizi v Zgornji šiški, v Zupančičevi gramozni jami 
ob Vilharjevi cesti (Geogr, vestnik, 1932, p. 47), pri Sv. Križu, 
pri kemični tovarni in pri tovarni Saturnus v Mostah. Pri Prez- 
ljevi vili v Zgornji šiški je  pod 2 m debelo ilovico, ki postaja 
navzdol čedalje bolj mastna, še nad 2 m blatnega proda, preden 
se prične konglomerat. V občinski jami v Zgornji šiški sledi pod 
spodnjo prodno plastjo ilovica do dna profila, to je  do globočine 
18 m. Zaradi bližine Rožnika je verjetno, da sega ilovica še glob
lje. Ilovnate plasti, deloma peščena ilovica, deloma čista glina, 
nastopajo pod prodom prav tako na oglu Bleiweisove in Gospo
svetske ceste in ob Gajevi ulici pod nebotičnikom.

Drugod zopet sledi pod prodno odejo takoj konglomerat, 
tako na primer pri vili dr. Justina v Št. Vidu, pri Krušcu na Po
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ljanah, na dvorišču pivovarne Union, v bivših gramoznih jamah 
ob Vilharjevi cesti in v Slomškovi ulici, pri cerkvi v Stepanji 
vasi in pri bivši Krmeljevi hiši v Dev. Mar. v Polju.

Pod ilovico oziroma pod prodom leži konglomerat, ki je  
večinoma trdno sprijet. Ponajveč sestoji iz svetlosivih apnenih 
in dolomitnih prodovcev srednjega in zgornjega triasa. V pod
rejeni meri nastopajo tudi temnejši apnenci in peščenjaki iz 
starejših skladov. Lepilo je  večinoma apneno. Kot je  razvidno 
že iz globine prodnih oziroma njim sledečih ilovnatih plasti, se 
tudi konglomerat ne pričenja povsod v enaki globini. Iz doslej 
najglobljega profila na vsem Ljubljanskem polju, v Klečah, raz- 
vidimo, da se začenja rahlo sprijeti konglomerat že v globini
11,30 m, trden konglomerat pa šele v globini 14 m. Pri vili dr. Ju
stina v Št. Vidu se začenja konglomeratna plast v globini 6 m, 
prav tako pri kemični tovarni v Mostah. Pri Krušcu na Poljanah 
se pojavi konglomerat v globini 9 m. Pri Sv. Križu se prične 
trdno sprijeti konglomerat v globini 6,30 m, pri Reichovi tovarni 
na Poljanskem nasipu pa sega šele od globine 11 m navzdol. Pri 
Osrednjih mlekarnah na Taboru nastopa plast konglomerata že 
v globočini 4 m, prav tako v Dev. Mar. v Polju pri bivši Krme
ljevi hiši. Še više sega površje konglomerata pri šoli na Šmar- 
tinski cesti, kjer se pričenja že v globini 3,70 m, na Fužinah pa 
celo že pri 1,50 m.

Če upoštevamo absolutno višino navedenih krajev, opa
zimo, da je  površje konglomerata nagnjeno proti vzhodu. Od 
Št. Vida proti Dev. Mar. v Polju se zniža njegova površina za 
kakih 30 m, kar približno odgovarja nagnjenosti današnjega po
vršja. Če pa primerjamo površje konglomerata oziroma današnje 
površje Ljubljanskega polja s strmcem Save na približno enako 
razdaljo, opazimo, da je  strmec Save precej manjši. S tem v so
glasju je  tudi A m p f e r e r j e v a  trditev, da je  v zgornjem delu 
Ljubljanske kotline konglomeratno površje mnogo bolj nag
njeno kot današnja Sava (1918, p. 410).

Ako zasledujemo potem površja konglomeratne plasti od 
severa proti jugu, vidimo, da je  nekoliko nagnjeno proti Savi 
oziroma proti Ljubljanici, ne glede na to, da je  bil pas ob Savi 
in Ljubljanici pozneje znatneje erodiran. Iz teh podatkov je  raz
vidno, da poteka najvišji hrbet konglomeratnega površja nekje 
med Sv. Križem in šolo ob Šmartinski cesti. Brez ozira na to in 
brez ozira na prej omenjeno nagnjenost pa je  površje precej 
valovito (cf. Geogr, vestnik, 1932, pp. 50—51).

A m p f e r e r  navaja, da se zniža starejši zasip od Medvod 
navzdol pod nivo Save (1918, p. 432). To velja seveda le v toliko,
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da je  bil konglomerat v bližini Save že v precejšnji meri od
nesen. Pri poskusnem vrtanju med Klečami in savsko strugo na 
primer v globini 20,65 m še niso prišli do njega. Pač pa nastopa 
konglomerat nekoliko južneje v vodnjaku mestnega vodovoda 
v Klečali že pri 11,30 m, torej za kake 4 m nad današnjim dnom 
savske struge.

Prav tako kot prodne so tudi konglomeratne plasti večkrat 
prekinjene po vmesnih plasteh peščene ilovice, grušča, proda, 
peska in mivke. Akumulacija starejšega zasipa tu torej ni bila 
tako homogena kot v zgornjem delu Ljubljanske kotline, kjer je  
A m p f e r e r  (1918, p. 430) opazil do 50 m debel, enakomerno 
sprijet konglomerat (n. pr. v savskem kanjonu med Kranjem 
in Medvodami). Pri Krušcu na Poljanah je  konglomeratna 
plošča samo 30 cm debela, na kar sledi skozi do globine 13 m sam 
prod. Povsem drugače je  pri dr. Justinovi vili, kjer je  6 m debel 
konglomerat, ki prekriva 11 m debelo plast proda, pomešanega 
s kosi konglomerata. Prodna plast pripada tu nedvomno še h 
konglomeratu, ker je  nastala po razpadanju iz njega. Pri Vaga- 
jevi hiši v Zgornji šiški se menjavajo od globine 9,80—18 m plasti 
ilovice, konglomerata in proda. У bivših gramoznih jamah ob 
Vilharjevi cesti leži pod konglomeratom zopet prod, ki je  po
mešan z mivko, mestoma nastopa tudi čista mivka. Tudi v Slom
škovi ulici se konglomeratne plasti večkrat menjavajo s plastmi 
proda, ki je  deloma pomešan z ilovico. Na dvorišču unionske 
pivovarne sledi pod trdno sprijetim 60 cm debelim konglomera
tom 5,80 m proda, pod njo 1,30 m ilovice in nato ponovno 2,60 m 
proda. Šele pod njim leži zopet konglomerat, debel 3,50 m, segajoč 
tu do dna vodnjaka, to je  do globočine 33 m; pomešan je  že precej 
z ilovico. Na dvorišču Jugoslovanske tiskarne leži pod prodom 
80 cm debela konglomeratna plošča, na kar sledi zopet prod. Od
11 m dalje niso več vrtali, verjetno pa je, da se pojavi od tu 
navzdol kmalu konglomerat, ker nastopa nedaleč odtod (pri 
Reichu) že v  tej globini. Pri Osrednjih mlekarnah je  konglo
merat, ki sega od globine 4—19 m, mestoma pomešan s prodom. 
Enake razmere je  opaziti tudi pri kemični tovarni v Mostah. Naj
lepše pa nam pokaže to profil, ki so ga dobili pri vrtanju za 
mestni vodovod v Klečah. Tu se pričenja konglomerat v globini
11,30 m in sega nepretrgoma do globine 20,50 m. Nato sledi 1,10 m 
peska in proda, pomešanega z ilovico, potem 70 cm konglomerata, 
ki leži na 3,60 m debeli plasti grušča in mivke. Od globine 25,90 m 
do 26,20 m sledi zopet konglomerat. Pod njim je 3,80 m proda z 
mivko in gruščem in nato ponovno konglomeratna plošča, de
bela 30 cm. Od 30,30 m do 31,15 m sega prod z gruščem in peščena
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ilovica, ki leži na 85 cm debeli konglomeratni plasti. Od 32 m 
navzdol sledi peščena ilovica, ki preide kmalu (v globini 32,20 m) 
v grušč. Ta je  pretežno čist, le mestoma je  pomešan s peskom in 
prodom. Od 39,30 m navzdol leži nato prod, ki je  sprva čist, nato 
pomešan s peskom in končno z gruščem. Od globočine 39,90 do 
40,65 m sledi konglomerat, katerega debelina pa je  doslej še ne
znana.

Ker nastopajo še pod konglomeratom bolj ali manj debele 
plasti proda, nastane vprašanje, k je  je  prav za prav meja med 
prodom in konglomeratom oziroma starejšim zasipom. Konglo
meratu, to je  starejšemu oddelku, je  po mojem mnenju treba 
prišteti časovno vse plasti, ki nastopajo med njim in pod njim. 
Izvzemam pa tiste prodne ali kake druge plasti, ki leže pod raz
meroma tanko konglomeratno ploščo. To velja tem bolj, če so 
spodaj povsem enake plasti kakor zgoraj. Te plasti štejem k 
produ, to je  zgornjemu mlajšemu oddelku. Kjer nastopa med 
prodom in konglomeratom ilovnata plast, tvori ta seveda samo
stojen kompleks.

Iz profila pri Klečah je  razvidno, da se pojavlja konglo
merat do globine 40,65 m, verjetno pa je, da sega še dosti glob
lje. Zaradi relativno mlade starosti Ljubljanskega polja starejših 
plasti od konglomeratnega kompleksa na Ljubljanskem polju ni 
pričakovati. Tudi v ostalem delu Ljubljanske kotline doslej še 
ne poznamo starejših rečnih naplavin. Ker obroblja večji del 
Ljubljanskega polja karbonsko gričevje, moremo sklepati, da 
leži konglomerat povsod neposredno na karbonski podlagi.

Pod vilo dr. Justina v Št. Vidu se pojavi karbonski glinasti 
skrilavec že v globini 23 m, tako da je  tu konglomeratna plast, 
če prištejemo še s konglomeratom pomešani prod, ki leži nepo
sredno na karbonu, debela samo 17 m. Pod Škofovimi zavodi se 
pojavi karbonski skrilavec že v globini 16 m, medtem ko konglo
meratne plasti tu sploh ni. Iz tega bi sledilo, da se vleče karbon 
Medenskega hriba v obliki hrbta še precej daleč proti severo
vzhodu. V Brodu pri Tacnu se karbonska podlaga pojavi že v 
globini 10 m, oziroma celo v globini 6 m, na kar vpliva nepo
sredna bližina Šmarne gore. Povsem razumljivo je, da je  poleg 
župnišča v Šmartnem samo 1,50 m z ilovico pomešanega proda, 
ki leži na karbonskem glinastem skrilavcu.

Prav tako je  pripisati bližini severnega obrobnega gri
čevja, da se pokaže karbonski skrilavec v savski strugi od 
Tacna do Šmartnega in od Garneljnov do Tomačevega. V predelu 
med Klečami, Zgornjimi Gameljni in Šmartnom pod Šmarno 
goro je  bil karbon globlje erodiran. Vendar pa so bile karbonske
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plasti, ki stopajo na dan v savski strugi, v zadnjih letih bolj ali 
manj prekrite s prodom.

Na Črnučah je  poleg glavne ceste pri kilometrskem kamnu
6 km pod 1 m prsti samo pol metra z ilovico pomešanega proda; 
takoj pod njim leži že karbonski skrilavec. Karbonska podlaga 
sega tudi še na južni strani Save precej visoko. Tako se na Ježici 
v bližini hiše št. 100, ki stoji nedaleč od nekdanjega starega 
mostu, pojavlja pod prodom v globini 3,5 m svetlosiv karbonski 
kremenasti peščenjak, ki precej hitro preperi. Na ta peščenjak 
so bili postavljeni tudi piloti novega cestnega mostu. Piloti sta
rega mostu pa stoje, v kolikor so še ohranjeni, na desnem bregu 
le na karbonskih glinastih skrilavcih.

Starejši zasip transgredira v tektonsko zasnovanem delu 
Ljubljanske kotline deloma na miocen oziroma na starejši ter- 
ciar, deloma na trias, na Ljubljanskem polju pa na karbon. Ta 
podlaga pa ni le nagubana, ampak tudi že močno denudirana, 
medtem ko je  starejši zasip še nepremaknjen. Zato nimamo za 
začetek akumulacije starejšega zasipa nikakega direktnega do
kaza. Zaradi tega so se nazori o starosti posameznih plasti v teku 
časa zelo menjavali. Trdno sprijeti konglomerat, ki tvori naj- 
globokejšo znano plast, je  smatral K o s s m a t sprva (1905, 
pp. 13, 82—83) za sediment iz mlajšega terciarja. Da bi ga pri
števal k zgornjemu miocenu, kot misli W e n t z e 1 (1922, p. 96), 
iz K o s s m a t o v e g a  poročila sicer ni razvidno, pač pa je  to 
precej verjetno, ker opozarja pri vprašanju starosti izrecno na 
T e l l e r j e v o  določitev. Ta je  namreč prištel fluviatilne tvorbe, 
predvsem konglomerat, severno oziroma severozahodno od Kra
nja k zgornjemu miocenu, ker jih je  smatral za ekvivalent gor- 
njemiocenskim konglomeratom v dravski dolini (1898, p. 108). 
Medtem ko je  prišteval T e l l e r  le mlajše plasti k diluviju 
(„Terrassenbildungen der Diluvialzeit“ na njegovi geološki karti 
Železna Kapla-Kokra), je  uvrstil B r ü c k n e r  tudi še starejši 
konglomerat v to dobo, hkratu pa ga razčlenil v starejši in mlajši 
krovni prod (1909, p. 1052). Starejši in mlajši krovni prod od
govarja tedaj T e l l e r  j e v e m u  zgornjemiocenskemu konglo
meratu, medtem ko je  prod visoke terase ekvivalenten K o s s - 
m a t o v e m u  mladoterciarnemu konglomeratu na Ljubljanskem 
polju. Vendar pa slednjega B r ü c k n e r  ni našel na Ljubljanskem 
polju (1. c., p. 1051). Pozneje se je  tudi K o s s m a t  pridružil 
B r ü c k n e r  j u  (cf. A m p f e r e r ,  1918, p. 430). A m p f e r e r  
je  končno zopet združil, kar je  B r ü c k n e r  razčlenil, v enoten 
skladovni kompleks (imenoval ga je  starejši zasip). Po njegovem 
mnenju sega njegova akumulacija po vsej verjetnosti še v pred-
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glacialno dobo (1918, pp. 406, 432). Pripominjam pa, da A m p f e - 
r e r na Ljubljanskem polju ni zasledil starejšega zasipa. Omenja 
le, da izgine pod nivo današnje Save in da je  prekrit z mlajšimi 
naplavinami (1. c., p. 432). W e n t z l u  je  bila A m p f e r e r -  
j e v a študija bržkone neznana, ker prišteva konglomeratno 
plast še vedno v sporazumu z B r ü c k n e r  j e m  (prav tako kot 
K o s s m a t )  k produ visoke terase (1922, p. 80). Pač pa je  S e i d 1 
že slutil, da se je  začela akumulacija starejšega zasipa bržkone 
že v pliocenskem času (1923, p. 42).

Kot sem opozoril že pred nekaj leti, leži konglomerat, ki 
predstavlja najstarejšo rečno naplavino na Ljubljanskem polju, 
v viški terasi pod sivo glino, v kateri so svojčas našli čeljust 
širokočelnega losa. Na podlagi tega sem sklepal, da utegne kon
glomerat pripadati predglacialni dobi oziroma celo mlajšemu 
pliocenu (1932, pp. 61—62). To bi se ujemalo z A m p f e r e r -  
j  e v i m i ugotovitvami glede starosti starejšega zasipa, ki mu 
pripada naš konglomerat (1918, pp. 406, 432). Toda konglomerat 
je  ločen od sive gline še po vmesnih plasteh temnorjave gline, 
sivkaste gline, mivke in savskega proda, tako da leži še precej 
globokeje. Nadalje je  treba upoštevati tudi dejstvo, da je  vmes, 
to se pravi pred akumulacijo sive gline oz. savskega proda, na
stopila, kakor bomo še pozneje videli, dalj časa trajajoča doba 
denudacije. Zato je  starost konglomerata temu primerno še večja. 
Nobenega dvoma torej ni, da je  bila njegova akumulacija za
ključena najpozneje v začetku diluvija.

S tem bi bila podana zgornja meja, to se pravi doba za
ključka akumulacije starejšega zasipa. Mnogo važnejša se mi 
zdi ugotovitev njene spodnje meje. Precejšna debelina konglo
merata, ki znaša po A m p f e r e r j u  nad 200 m (1918, p. 408), 
po M e l i k u  pa celo 250 m (1934, p. 153), dokazuje nesporno, 
da je  trajala akumulacija precej dolgo časa. Že samo zaradi tega 
bi upravičeno sodili, da sega začetek akumulacije še nazaj v 
pliocen.

Najmlajše plasti v Ljubljanski kotlini, ki so stratigrafsko 
določene, so sarmatske starosti. Zdi se, da te proti zahodnemu 
delu Ljubljanske kotline polagoma pojemajo. Na podlagi tega mo
remo sklepati, da se je  morje v sarmatu že umikalo proti vzhodu, 
za kar govori tudi brakičen značaj teh plasti. S tem pa še ni 
izključena možnost, ki se mi zdi sicer manj verjetna, da so 
bile sarmatske plasti odložene tudi v zahodnem delu Ljubljanske 
kotline, a šele pozneje odnesene. Pri gibanju v postsarmatski dobi 
se je  dno kotline nekoliko dvignilo, kar je  še bolj pospešilo odtok 
morja proti vzhodu. Morskili sedimentov iz pliocena torej v
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Ljubljanski kotlini ni več pričakovati. Tudi W i n k l e r  je  
mnenja, da panonskih1 sedimentov (v mislih ima le plasti ta
kratnega panonskega jezera) v Ljubljanski kotlini sploh ni (1935, 
p. 241). V tej dobi se je  torej vršila sedimentacija le po rekah, 
lokalno morda tudi v manjših jezerih.

Potek rečne sedimentacije pa je  v prvi' vrsti odvisen od 
morfogenetskih faktorjev. V kolikor je  morfogenetski potek 
obrobnega predela Ljubljanske kotline doslej znan, se je  po 
panonski („pontski“ ) izravnavi, to je  nekako v začetku zgor
njega panona (K o s s m a t , 1916, p. 674; R a k o v e c ,  1934, 
p. 133), začel ves ta predel dvigati. Sava in njeni pritoki so pri
čeli poglabljati svoje struge in so sčasoma ustvarili dolino, ki 
je vedno bolj rastla v širino in globino. Dviganje je  bilo v 
postpanonski dobi večkrat prekinjeno; na to kažejo številni ni
voji in terase na obrobnem gričevju.

Če opazujemo južno pobočje Šmarne gore z Mednega, se ti 
nivoji na obzorju posebno dobro odražajo. Vrh Šmarne gore in 
greben Grmade tvorita najvišji nivo, visok 670 m. Nižji nivo 
sledi v višini 630 m in nato nivo v višini 600 m. Zelo značilen je 
naslednji nižji nivo v višini 560 m, ostanek nekdanje doline, ki 
predstavlja danes sedlo med Šmarno goro in Grmado. Nato sledi 
strmo pobočje do naslednjega nižjega nivoja, ki se pojavi šele 
v višini 460 m (na severnem pobočju v višini 480 m). Še nižji 
oziroma mlajši nivoji so v višini 400 m, 380 m in 340 m—350 m. 
Vsi nivoji pod strmim pobočjem (to je  od 460 m navzdol) so 
mnogo bolj izraziti kot oni nad sedlom (560 m).

Pred leti sem izrazil mnenje, da v današnji skupini osamel
cev ne moremo iskati nivojev starejšega, ampak le mlajšega 
pliocena (Geogr, vestnik, 1930, p. 48). Pri tem sem bil izločil 
vrhove Šmarne gore, Grmade in Rašice ter štel za na j  višji nivo 
onega v višini 630 m (ibidem, p. 46). Zato moram na tem mestu 
poudariti, da uvrščam vrh Šmarne gore in greben Grmade med 
ostanke panonskega površja. Za to naziranje se mi zdi predvsem

1 Ker je  pokazala p rim erjava  pliocenskih  skladov iz raznih delov  
vzhodne Evrope, da odgovarja  pont ruskih geologov  zgorn jem u oddelku  na
ših, t. j. panonskem u obm očju  pripadajočih  kongerijsk ih  skladov, sledim 
K. K r e j c i - G r a f u  in im enujem  p re jšn ji naš pontik, k i obsega po sedanji 
nom enklaturi mäot +  pont, panon (K. K r e j c i - G r a f ,  Parallelisierung des 
südosteuropäischen Pliozäns. G eol. Rundschau, 23, 1932, pp. 317, 336—337. P ri
m erja j tudi K. F r i e d l ,  Über die G liederung der pannonischen Sedimente 
des W iener Beckens. Mitt. G eol. Ges. W ien. 24, 1931; F. Š u k l j e ,  D ali je  
naziv pontski za d on ji p liocen  ispravan? Nastavni v jesn ik , 41, 1932/33; 
A. W i n k l e r - H e r m a d e n ,  Ergebnisse über junge A btragung und A u f
schüttung am Ostrande der Alpen. Jb. Geol. В. A. W ien, 83, 1933).
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merodajno, da se vleče greben Grmade dalj časa skoraj v enaki 
višini (morda sta nivoja v višini 630 m in 610 m tudi še ostanek 
panonskega površja) in da ni na Šmarni gori nižjega nivoja, ki 
bi bil tako izratit (razen mnogo nižjih seveda, ki pa tu ne pri
hajajo več v poštev). Poleg tega je  najti nadaljevanje panon
skega nivoja proti severu, in sicer ob vznožju Savinjskih Alp v 
planoti šenturške gore, skoraj v enaki višini (nad 680 m) in prav 
tako tudi v planoti Štefanje gore (670 m). Proti vzhodu se sicer 
ta nivo v Janč jem (780 m) in v Ciciju (820 m) nekoliko zviša, 
a se proti jugu oziroma jugozapadu znatno zniža v prostrani 
planoti na Toškem čelu (570 m—-580 m).

У mlajšem pliocenu razlikujemo torej enako kakor v ob
močju Savinjskih Alp tudi tu 3 glavne faze dviganja, ki so ozna
čene s presledki med nivoji 600 m in 560 m, med 560 m in 460 m 
in med 460 m in 400 m. Ti so med vsemi presledki največji. Na 
koncu prve faze je  nastajala dolina med Šmarno goro in Grmado. 
Poleg teh 3 glavnih faz je  bilo še več manjših, ki so si sledile 
predvsem po zadnji glavni fazi. Najmlajše nivoje, ki segajo pod 
550 m, so nam že prekrile rečne naplavine.

Rečnih sedimentov, ki so se nam ohranili na višjih nivojih, 
tu ne poznamo, pač pa drugje na obrobju Ljubljanske kotline in 
v posavskih gubah. Sem spadajo, da navedem samo nekaj prime
rov, ostanki rečnih naplavin pri Olševku, kjer leže 500 m visoko, 
in pri Gozdu nad Goričami v višini 900 m. Že T e l l e r  jih pri
števa pliocenu in pravi, da se ločijo od mlajših, diluvialnih 
tvorb predvsem po višji legi (1898, p. 112). Pripominjam, da ome
nja te ostanke tudi S e i d l ,  ko navaja najvišje ležeče ostanke 
starejšega zasipa (1923, p. 42). Y posavskih gubah so po T e l 
l e  r j  u ohranjeni taki ostanki še pri Cirkovšah, pod Široko 
setjo, pri Lešah, Vrhu itd. Pri Vrhu segajo v višino 672 m. Vsi ti 
ostanki pripadajo po mojem mnenju kimmeru (srednjemu plio
cenu) .Tudi W i n k l e r  pripisuje visoko ležečim ostankom reč
nih naplavin na vzhodnem Štajerskem isto dobo (1933, p. 241).

Ostale rečne naplavine, ki prekrivajo najnižje nivoje, bi 
bilo šteti v ruman, to je  v zgornji pliocen. Začetek te akumula
cije pa je staviti v dobo, ko je  dviganje povsem prenehalo in se 
pričelo dalj časa trajajoče grezanje. Dobo, v kateri je  nastal 
ta preobrat, moremo določiti le približno. Po vsej verjetnosti je  
nastal v spodnjem rumanu.

Na konglomeratu ležeča ilovica nastopa predvsem v bližini 
gričevja. Drugod leži neposredno na konglomeratu prod. V prvi 
vrsti je  treba dognati, ali so ilovnate plasti ekvivalentne spod
njim plastem proda, ki neposredno prekrivajo konglomerat, ali so 
12*



morda starejše od njih. Že L i  p o 1 d (1857, pp. 235—234) je  delil 
diluvialne plasti v prod, konglomerat in rumeno peščeno ilovico 
(ki jo  istoveti s puhlico). Tudi K o s s m a t  (1905, p. 82—83) ome
nja, da nastopajo poleg konglomerata in proda še ilovnate plasti. 
Na nekem mestu (1. c., p. 13) govori celo o mladoterciarnem kon
glomeratu, ilovnatih plasteh in produ, medtem ko pušča drugod 
(1. c., p. 83) vprašanje starosti ilovnate plasti začasno še odprto.

Pozneje navaja izrecno, da leže ilovnate plasti na Ljub
ljanskem polju stratigrafsko med prodom in konglomeratom in 
da so diluvialne starosti (1910, pp. 68—69).

Meja med prodom in konglomeratom leži v različnih vi
šinah. To dokazuje, da je  po zaključeni sedimentaciji konglo
merata nastopila dalj časa trajajoča denudacija. Poleg konglo
merata so bile tedaj odplavljene deloma tudi ilovnate plasti. Da 
so bile te odložene tudi še precej daleč od gričevja, nam doka
zujejo nekatera nahajališča sredi Ljubljanskega polja (n. pr. 
ena izmed gramoznih jam ob Vilharjevi cesti, vodnjak pri 
Sv. Križu i. dr.). Nasprotno pa imamo ponekod v neposredni bli
žini gričevja (n. pr. na dvorišču unionske pivovarne) odstranjeno 
tudi vmesno ilovnato plast, tako da leži tu prod neposredno na 
konglomeratu. Denudacija se je  pričela tudi že pred sedimenta
cijo  ilovnate plasti. To dokazujejo kraške doline in vrtače na 
konglomeratnem površju, v katere je  bila odložena ilovica 
( K o s s m a t ,  1910, p. 69). Ta doba denudacije odgovarja povsem 
oni, ki jo  omenja A m p f e r e r  in ki se je  vršila že pred prvo 
oziroma starejšo poledenitvijo (1918, p. 432). Iz tega bi torej sle
dilo, da je  ilovica, ki leži na konglomeratu, starejša od proda in 
da je  bila po vsej verjetnosti odložena v zgodnjem diluviju ozi
roma v predglacialni dobi. Ta ilovnata plast prehaja na vznožju 
gričevja, kjer ni več prekrita s prodom, v  mlajše in najmlajše 
eluvialne plasti.

Prod, ki leži nad ilovnato plastjo oziroma nad konglome
ratom in ki tvori po večini današnje površje Ljubljanskega 
polja, je  po K o s s m a t u  naplavina končnih stadijev polede- 
nitve in torej pripada mlajšemu diluviju (1910, pp. 68—69). S 
tem v soglasju navaja W e n t z e l ,  da pada prod nizke terase, ki 
prekriva Ljubljansko polje, proti Savi in Ljubljanici v postgla- 
cialnih erozijskih terasah.

Kakor je  razvidno iz številnih profilov v Zgornji šiški, Ko
sezah in Dravljah, se je  vršila akumulacija proda v dveh fazah. 
Menim, da odgovarja starejša faza starejši poledenitvi, mlajša 
mlajši poledenitvi. У obeh ledenih dobah je  bila zaradi večje
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množine padavin denudacija vsekakor znatnejša kot v inter gla
cial nem času. Material pa so mogle reke odnašati le z onega 
predela, ki ni bil pod ledom. Zato so se nam v poledenelem 
ozemlju ohranile iz te dobe le morene, ki pa ne dosežejo tolike 
debeline, medtem ko se je  v ostalem predelu vršila normalna 
rečna akumulacija (cf. Geogr, vestnik, 1932, p. 61). Y intergla- 
cialni dobi se je  vršila akumulacija v največji meri v zgornjem 
delu savskega porečja, navzdol pa je  bržkone znatno pojemala. 
Vendar pa je  segala tudi še na Ljubljansko polje, ker imamo 
ponekod strnjeno prodno plast do ilovnate oziroma konglome
ratne podlage. Iz navedenih razlogov bi bilo torej prištevati prod 
in ostale plasti, ki leže med njim, srednjemu in zgornjemu 
diluviju.

V predelu med Dravljami, Kosezami in Zgornjo šiško se 
pojavlja med obema prodnima plastema 2—5,10 m debela mastna 
glina, ki nam kaže, da se je  tu razprostiralo v interglacialni dobi 
jezero. Ali je  imelo to jezero zvezo z barskim, še ni mogoče do
gnati, ker za predel od viške terase do Kosez še nimamo nika- 
kega globljega profila. Šotna plast, ki leži na mastni glini, do
kazuje, da je  jezero usahnilo še v teku interglacialne dobe. Po 
razmeroma tankih plasteh gline, ki leži ponekod na šoti, moremo 
sklepati, da je  proti koncu interglacialne dobe ponovno nastalo 
jezero, ki pa je  bilo kratkotrajno in mnogo manjšega obsega.

Prodne plasti, ki leže v savski strugi oziroma v njeni bli
žini, so seveda mnogo mlajše, aluvialne. Ker Sava mnogokrat 
spreminja strugo in preplavlja nižje predele, smemo prišteti 
aluviju vso površinsko plast, ki se razprostira med prvima viš
jima terasama. Isto velja za plasti, ki jih je  odložila v svoji 
strugi Ljubljanica.

Med aluvialne plasti moramo šteti tudi ilovico, ki jo  voda 
odplavlja z obrobnega gričevja in ki prekriva — vsaj v bližini 
gričevja — prodne plasti.

Končno še nekaj pripomb glede podtalne vode. Ko je  
S m r e k  e r  objavil svoje delo o hidrografski h razmerah na 
Ljubljanskem polju (1888), je  priložil tudi hidrografsko karto 
(1 : 25.000), v katero je  začrtal izohipse za vsak meter nivoja 
podtalne vode. Ko sem primerjal njegove ugotovitve z novej
šimi podatki in skušal zasledovati potek izohips še dalje proti 
jugu, sem opazil, da jim je  na jugu stavljena neka dolo
čena meja.

Nivo podtalne vode je  na jugu, to je  v okolici Zgornje 
šiške, Dravelj in Kosez mnogo višji kot na severu. Ker pa voda 
tudi v tamošnjih vodnjakih ne stoji povsod enako visoko, mo
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remo sklepati, da tu nimamo več opraviti s sklenjeno podtalno 
vodo, ampak z različnimi vodnimi žilami.

Y Zgornji šiški, Dravljah in Kosezah opazimo celo več ni
vojev podtalne vode. Pri kopanju vodnjaka za keramično to
varno „Dekor“ se je  dognala v globini 1 m prva plast podtalne 
vode, v globini 3—4 m druga plast in v globini 9 m tretja plast. 
Slednja je  najbolj stalna in obenem najbolj izdatna. Tudi iz 
profilov drugih vodnjakov je razvidnih več nivojev pod
talne vode.

Približna meja med studenčno podtalno vodo in savsko 
podtalno vodo poteka nekako ob Celovški cesti.

Y območju savske podtalne vode je  v zadnjem deset
letju opaziti stalno dviganje nivoja. Dvignila se je  v tem času 
za ca. 2 m. Ker pa je bila večina vodnjakov napravljena v po
vojnem času, je  tozadevno raziskovanje za daljšo dobo nazaj 
nemogoče. Na razpolago so mi le podatki mestnega vodovoda v 
Klečah od 1. 1891. (oziroma od novembra 1890) dalje. Iz njih je  
razvidno, da se je  gladina podtalne vode v tem času močno me
njavala. To ni bilo odvisno le od porabe pitne vode, ampak tudi 
od množine padavin in še od drugih okolnosti. Vkljub temu pa 
je  na splošno opaziti, da se je  gladina podtalne vode v zadnjem 
desetletju znatno dvignila. Pred regulacijo savske struge je  stala 
voda kake 3 m pod normalo, ki leži v višini 286,56 m (to je  ca.
20 m globoko pod površjem). Po regulaciji je  začela podtalna 
voda polagoma upadati, dokler ni 1. 1922. dosegla najnižje sta
nje, t. j. ca. 7 m pod normalo. To je  bilo najnižje stanje podtalne 
vode, odkar stoji mestni vodovod v Klečah. Od 1. 1923. se nivo 
podtalne vode polagoma in stalno dviga, tako da je  sedaj le 2 m 
pod normalo. Da se podtalna voda v zadnjem času dviga, ima 
svoj vzrok v zasipanju po Savi in njenih pritokih. Ali je  to naj
novejše zasipanje povzročeno po grezanju ali po kakem drugem 
vzroku, je  seveda na podlagi teh enostranskih podatkov težko reči.

Zusammenfassung.

Beiträge zur Geologie des Ljubljanaer Feldes.

Das L ju b ljan aer Feld ist ein in die Littaier Antiklinale eingeschnit
tenes Erosionstal ( K o s s m a t ,  1905, p. 82), das später von der Save und ihren 
Zuflüssen zugeschüttet wurde. A u f G rund von  Bohrungen für das städtische 
W asserw erk und auf Grund zahlreicher Profile, die bei der Errichtung von 
Brunnen gew onnen wurden, gibt der erste Teil der vorliegenden  Arbeit eine 
Übersicht der Schichtenfolge der fluviatilen  Ablagerungen. D ie oberste aus 
Schottern bestehende Schichte ist durchschnittlich 5—6 m m ächtig, stellen
w eise auch bedeutend mehr. Ihre M ächtigkeit nimmt besonders in der Rieh-
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tung auf die Save und die L ju b ljan ica  zu, w eil die unteren Schichten in 
diesen Abschnitten schon ziem lich stark abgetragen w orden  sind. Zwischen 
die Schotter schieben sich auch dünnere Schichten von  Sand und sehr feinem  
Sand („m ivka“ ) ein, stellenw eise treten aber auch sandige Lehm e oder sogar 
reine Tone auf. Auch  dem Schotter selbst ist öfters Lehm beigem ischt. Im 
südlichen Teile  des L ju b ljan aer Feldes w ird die Schotterschichte im m er dün
ner; hier kann man beobachten, daß sie eigentlich  aus zw ei m inder m ächtigen 
Schichten besteht. Zw ischen beiden  treten Lehm e, T orfe  und Tone auf. D ie 
obere Schotterschichte liegt meistens unm ittelbar unter dem Humus, w ährend 
d ie  untere erst in bedeutender T ie fe  auf tritt. Ferner ist zu bem erken, daß 
d ie  untere Schotterschichte v iel w eiter nach Süden reicht als d ie obere. 
D er südlichste Fundort der unteren Schotterschichte liegt in der bekannten 
Terrasse von Vič.

Unter dem Schotterkom plex fo lgt im größten Teil des L ju bljanaer 
Feldes eine Lehm schichte, d ie  meist 1—2 m mächtig ist. Sie besteht teil
w eise aus sandigem Lehm, teilw eise — jed och  untergeordnet — auch aus re i
nem  Ton. D iese Schichte tritt besonders in der Nähe der H ügel auf, d ie die 
Um radung des L ju b ljan aer Feldes bilden. H ier ist sie am mächtigsten, ge
gen die Save zu w ird  sie im m er dünner. An manchen Stellen ist sie schon ab
getragen w orden. Unter ihr liegen Konglom erate, die fest verkittet und als 
Äquivalent der älteren Aufschüttung A m p f e r e r s  zu betrachten sind. Ihre 
M ächtigkeit ist noch unbekannt, da w ir bis jetzt ihr Liegendes noch nicht 
kennen. D ie tiefste Bohrung bei K leče reicht zw ar bis zur T ie fe  von 40, 65 m, 
sie ist jed och  nicht bis zum Liegenden vorgedrungen. In der Nähe der 
hügeligen Umradung, w o das Tal nicht so tief eingeschnitten wurde, kom m en 
unter dem K onglom erat bzw., w o dieses nicht vetreten  ist, unter der Lehm 
oder Schotterschichte karbonische G esteine vor (Tonschiefer und Sandsteine). 
D a die Um randung fast nur aus K arbonschichten besteht, kann angenom men 
w erden, daß ebendieselben Schichten auch den Untergrund des Erosions
tales zusammensetzen. Noch ältere fluviatile Sedimente sind unter dem  K on
glom erat nicht zu erwarten, da auch in den übrigen Teilen des L ju b ljan aer 
Beckens, aus denen noch tiefere Schichten bekannt sind, keine solche mehr 
Vorkommen. D ort liegen die K onglom erate ( =  A m p f e r e r s  ältere A u f
schüttung) schon auf dem  gefalteten Miozän.

Schon A m p f e r e r  hat verm utet, daß die fest verkitteten K onglom e
rate schon in präglazialen Zeit abgelagert w orden sind (1918, pp. 406, 432). 
In der Terrasse von  V ič fo lgen  unter den dunkelgrauen Tonen, in w elchen 
seinerzeit der Fund von Resten des A l c e s  l a t i f r o n s  gem acht w orden  
ist, noch dunkelbraune Tone, darunter hellgraue Tone, feine Sande, Save
schotter und dann erst Konglom erate. Nach der Ablagerung des K onglom e
rates fand, w ie w ir noch später sehen w erden, eine lang andauernde D enuda
tion statt. D iese tiefe Lage des Konglom erates spricht also dafür, daß seine 
Ablagerung spätestens im  frühen D iluvium  beendet w orden  ist, was auch mit 
A m p f e r e r s  Verm utung übereinstim m t. D a die M ächtigkeit der älteren 
Aufschüttung nach A m p f e r e r  200m (1918, p. 408), nach M e l i k  sogar 
25Qm beträgt (1934, p. 153), dauerte sie w ohl sehr lange und reichte zw eife l
sohne noch ins Pliozän. Ihre untere G renze, d. h. den Beginn der A kkum u
lation kann man, wenn man die M orphogenese der Um randung zu H ilfe nimmt, 
einigerm aßen feststellen. D ie pannonischen Verebnungsreste stellt im  Süden 
das große, in der H öhe von 570— 580 m liegende Plateau des Toško če lo  dar, 
im  Norden sind der G ip fel der Šmarna gora und der lange Rücken der G r-
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mada (670 m) als solche Reste zu betrachten, im Osten aber die H öhe von 
Jančje (780 m) und der G ipfel des C ice lj (820 m). D ie  n iedrigeren Niveaus 
haben sich am nördlichen Abhang der Šmarna gora recht gut erhalten. Sie 
befinden sich hier in der H öhe von 630, 600, 560 (Sattel), 460, 400, 380 und 
340— 350 m. Einige von  ihnen w ie z. B. jen es in der H öhe von 560 m, das als 
Rest eines einstigen Tales zu betrachten ist, ferner jen e  in der H öhe von 
400, 380 und 340 m sind besonders schön ausgeprägt. Man sieht also, daß auch 
hier ebenso w ie  in den Steiner A lpen mit 3 größeren H ebungsphasen zu 
rechnen ist. F luviatile Restablagerungen sind auf den höheren Terrassen nicht 
m ehr erhalten, sie kom m en aber in der w eiteren Um gebung vor (z. B. bei 
G ozd oberhalb von  G oriče  in der H öhe von  900 m). D iese Reste gehören w ahr
scheinlich dem Kim m er an. D ie  niedrigsten Niveaus von 350 m abwärts da
gegen sind zur Gänze von den fluviatilen Sedimenten verdeckt w orden. Den 
Beginn dieser Akkum ulation, also der Akkum ulation der K onglom erate, 
könnte man dem nach in das untere Ruman setzen.

Schon vor der Ablagerung der nächsten lehmigen Schichte begann 
die Denudation, da der Lehm  auf eine unebene Fläche abgelagert w urde (nach 
K o s s m a t  kom m en auf dieser F läche stellenw eise sogar K arstdolinen v or ; 
1910, p. 69). Nach ihrer Ablagerung hat d ie D enudation keinesw egs auf ge
hört. D iese Lehm schichte ist näm lich an m anchen Stellen sogar auch in der 
Nähe der Hügel, w o sie am mächtigsten entw ickelt ist, schon abgetragen 
w orden, bevor noch die hangende Schotterschichte abgelagert w urde. D iese 
D enudationszeit entspricht ganz der von  A m p f e r e r  erwähnten, die schon 
vor der ersten bzw . älteren V ergletscherung stattgefunden hat (1918, p. 432). 
D em  nach stammt die lehm ige Schichte aus dem frühen D iluvium .

K o s s m a t  hält d ie oberste Schotterschichte, die die heutige O berfläche 
des L ju bljanaer Feldes bildet, für die Ablagerung der Endstadien der V er
eisung (1910, p. 69). Auch nach W e n t z e l  w urde sie schon im  D iluvium  
abgelagert, da sich postglaziale Erosionsterrassen in sie eingeschnitten haben 
(1922, p. 73). D ie beiden  getrennten Schotterschichten, die, w ie  erwähnt, im 
südlichen T eile  des Feldes beobachtet w erden  können, deuten aber m einer 
M einung nach darauf hin, daß sie schon zur Zeit der beiden  V ergletsche
rungen abgelagert w orden sind. W egen  der größeren N iederschläge war ja  in 
den G lazialzeiten die D enudation im nichtvergletscherten G ebiete dem ent
sprechend stärker. W ährend der G lazialzeit war d ie  Akkum ulation im  oberen 
Savegebiet größer als im  unteren, doch reichte sie auch bis in das L ju b lja 
naer Feld hinab, da die Schotterschichte h ier m ancherorts von keiner Zwi
schenschichte unterbrochen wird.

Im Bereiche zw ischen D ravlje , Z gorn ja  šiška und K oseze tretten zw i
schen den beiden  Schotterschichten 2—5,10 m m ächtige Tone auf, die b e 
weisen, daß hier in der Zwischeneiszeit ein See bestanden hat. O b dieser in
terglaziale See mit jen em  auf dem L ju b ljan aer M oor eine Verbindung ge
habt hat, ist noch fraglich, da uns zw ischen der Terrasse von V ič  und der 
O rtschaft Koseze bis jetzt noch keine tieferen  P rofile  zur V erfügung stehen. 
D ie hangende Torfschichte bezeugt, daß dieses Seebecken alsbald w ieder 
trocken lag. Später entstand hier ein neuer See, der nach den w eniger m äch
tigen und nicht so w eit verbreiteten Tonen zu schließen bei w eitem  nicht so 
groß war und viel schneller von Schottern zugeschüttet wurde.

D ie Schotterschichten im Savebett bzw. in seiner Nähe sind alluvial, 
ebenso die Schichten, die die L ju b ljan ica  in ihrem  Bett abgelagert hat. Zu 
den alluvialen Schichten müssen w ir auch die Lehm e rechnen, die von den



Višina 50 krat pretirana. P rofili skozi L ju b ljansk o p o lje  -  P rofile  durch  das L ju b ijanaer Feld. 50 mal überhöht.

1 uasipina — Aufschüttung, 2 humus — Humus, 3 m ivka — feiner Sand, 4 prod — Schotter, 5 ilov ica  -  Lehm, 6 konglom erat -  Konglom erat, 
o n gom era t pom ešan z ilov ico  — K onglom erat mit Lehm, 8 konglom erat pom ešan s prodom  — K onglom erat mit Schotter, 9 ilovica pomešana 

s prodom  -  Lehm  mit Schotter, 10 prod pom ešan z m ivko -  Schotter mit feinem  Sand, 11 grušč pomešan s prodom  in peskom  -  Kies mit Schotter
und Sand, 12 glinasti skrilavec — Tonschiefer.
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Hügeln der Um randung abgeschw em m t wurden und die jetzt — w enigstens 
in der Nähe der H ügel — die oberste Schotterschichte bedecken.

Schließlich noch einige Bem erkungen über die G rundwasserverhältnisse 
des L ju b ljan aer Feldes. Das Savegrundwasser reicht nach Süden nur bis zu 
einer Grenze, d ie ungefähr mit der Hauptstraße Ljubljana-Št. Y id  zusammen
fällt. Südlich davon bestehen m ehrere Grundwasserschichten. Bei der kera
mischen Fabrik „D ek or“  in Zgorn ja  šiška z. В. w urde die erste Schichte in 
1 m  T iefe festgestellt, d ie zw eite in der T iefe  von  3—4 m, d ie dritte in der 
T ie fe  von 9 m. Im Bereich des Savegrundwassers ist im letzten Jahrzehnt in 
säm tlichen Brunnen ein ständiges Steigen des Grundw'assers zu bem erken, so 
daß dieses heutzutage ca. 2 m höher liegt. Dter G rund dafür ist in der er
neuten Akkum ulation der Save und ihrer Zuflüsse zu suchen.
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