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Postglacialno Korensko jezero.1
(S kartico in profili.)
ekundarni izvir Save Dolinke. Rateška pokrajina, v ka
teri izvira Sava Dolinka, je med padavin najbogatej
šimi predeli naših Alp, saj ima meteorološka postaja RatečePlanica (868 m) povprečno 1888 mm padavin na leto.2 Za
radi te velike deževnosti, ki je v okoliškem visokogorskem svetu
še mnogo večja, je vôdnatost sekundarnega savskega izvira v
Strugah3 kar znatna. Mlada Sava dobiva, ko se stiska med končni
nasip planiške morene in današnji planiški vršaj, prav kmalu
značaj deročega vodotoka, ki se neposredno za izvirom močno
razširi. Tik pred prvim lesenim mostičkom čez Struge (gl. kar
tico) sila toka pojenja, močnejši pa postajajo talni izviri, ki pri
hajajo iz globljih delov v dnu struge. Ob suši se kajpak dogaja,
da usahne voda vse do tega mostička in da izvira Sava takrat
toliko n ižje; od mostička dalje pa ne usiha več. Struga postane
enakomerno široka in voda tako deroča, da talnih izvirkov na
neko razdaljo ni opaziti. Čim pa izstopa Sava v višiorii ok oli 837 m

S

1 Nekoliko razširjen referat, ki -sem ga imel na I. referatnem sestanku
Prirodoslovnega društva v Ljubljani dne 26. februarja 1938.

2 Po podatkih Zavoda za m eteorologijo in geodinam iko v L ju bljani za
desetletno razdobje 1925— 1934.
3 V. B o h i n e c ,
XI, 1935, p. 113 ss.
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iz Strug, to je čim zapušča ožino med planiško moreno in plani
škim vršajem, se razlije v več rokavih in dveh večjih ter več
manjših tolmunih, tako zvanih Zelencih.4 Ti niso le nadaljevanje
Strug, temveč obenem najm očnejše izvirišče planiške talne vode,
ki izstopa v neštetih okroglih izvirkih iz njihovega z mehkim
muljem pokritega dna.
Korensko5 močvirje. Z Zelenci se prične 1240 m dolgo
in povprečno 120, na najožjem mestu kakih 20, na najširšem
kakih 200 m široko6 Korensko m očvirje. Globina vode v njem ni
velika. Zelenci so globoki oikoli 2 m, le na njihovem vzhodnem
robu sta tik pred izstopom struge iz njih dve do 3 m globoki
kotanji; eno izmed njih im enujejo domačini „pökljen tunf“
= kotanja v razpoki. Ostali deli m očvirja oziroma rečnega toka
so plitvi. Sava se v ije skozi m očvirje v velikih vijugah, ki jim
določajo ne le smer, temveč tudi širino vrša ji z julijskih in kara
vanških pobočij. Z j u l i j s k e s t r a n i priteka Savi v tem
odseku pet potokov oziroma hudournikov. Njihovi široki, iz apneniškega grušča sestavljeni vršaji prehajajo v nižjih delih
drug v drugega in so podlaga pašnikom oziroma njivam v Skrajnicah in Kolovratih. Ti vršaji potiskajo v vsej svoji širini moč
v irje in z njim savski tok proti severu, a povzročajo deloma
tudi njegove vijuge od kote 837 m dalje. Ne severni, k a 
r a v a n š k i s t r a n i je posebno izrazit vršaj, ki ga im enujejo
domačini Hriber ( = hrib). Potisnil je m očvirje za kakih 20 do
30 m od ceste proti jugu. T akoj za njegovim vzhodnim robom
se savski tok močno razširi, a kmalu nato zopet zoži; to ožino
ohrani do izstopa iz m očvirja. M očvirje se konča pred velikim
vršajem, ki potiska Savo zopet na južni rob Doline, k jer ostane
njen tok vse do izliva Krotnjeka. Na vršaju stoji vas Podkoren;
imenujemo ga lahko korenški vršaj. Nasuli so ga nadaljnji vo
dotoki s Karavank, in sicer manjši, sedaj regulirani potok za
hodno od korčnške cerkvice (Rojca), deroči in bistri, pod Poljano
(Čez Koren 1073 m) izvirajoči potok Krotnjek in vzïhodno od
4 Prim. sliko pri J. V o l č u , Podkoren, Crtice iz preteklosti vasi in
gorenjske Doline, L ju bljana 1938, p. 3, ki kaže enega izmed Zelencev.
5 Pisal sem doslej „Korensko močvirje“ . Izvrstni poznavalec Podkorena
in njegove okolice, g. prelat J. V o l e , pa piše v svoji pod pripombo 4 ome
njeni knjižici p. 73: „Pridevnika ,podk6renski‘ vaščani ne rabijo; kar se vasi
in prebivalcev tiče, je ,korensko1; kar se prelaza tiče, je .korensko“.“ Tudi v
Ratečah rabijo obliko „korénski“ v istem smislu. Pravilna oblika je torej
„Korénsko močvirje“.

6 Situacija na avstrijski originalni karti ne ustreza današnjemu stanju!

POSTGLACIALNO KORENSKO JEZERO.

ÎOJ

njega še Suhelj, ki prihaja izpod Kamnatega vrha.7 Naplavine
Krotnjeka so že davno ustaljene in večidel zaraščene, dočim na
naša Suhelj še danes veliko proda. Korčnški vršaj nastaja,
kakor je lepo razvidno tudi iz avstrijske originalne karte
1 : 25.000, tik ob vzhodnem koncu prve velike vijuge ceste čez
Koren v višini okoli 950 m. Če vzamemo za njegovo bazo mesto,
k jer doseže Podkorenom most čez Savo (835 m), je visok 115 m.
Na bazi ima širino do 1,5 km.
Korčnško m očvirje ima neznaten padec: izvir Save v Stru
gah je v višini 842 m, njen iztok v Zelencih pri 837 m, iztok iz
m očvirja Podkorenom pa pri 836 m (merjeno z aneroidnim ba
rometrom).
Bivše Korensko jezero. Korčnško m očvirje je ostanek
nekdanjega obsežnejšega jezera. To dokazujejo predvsem j e 
zerske usedline, ki so ohranjene na rateških Prodih in v Stru
gah. Tu kakor tam so izkoriščali in na Prodih še sedaj izkori
ščajo prsteni apnenec ali, v jeziku domačinov, „krido“ ( = kre
do), ki predstavlja n ajglobljo jezersko plast. Na drugem mestu8
sem že podal profil plasti ene izmed „krednih" jam : „40—5 0 cm
debeli plasti humusa slede neposredno jezerske usedline v de
belini 1,50 do 1,70 m (od tega krede mestoma 50 cm).“ Te mere
kajpak ne v elja jo za vse jame, temveč se zelo m enjavajo. Važno
je, da so v usedlinah ponekod vidne deltaste plasti,9 in da leži
prsteni apnenec — njegove razmere so nam n ajbolje znane, ker
ga pač izkoriščajo! — na Prodih v jedrih, ki imajo v glavnem
smer od jugozahoda proti severovzhodu, kar povsem ustreza
smeri, iz katere so nekdaj pritekale Prodom vode iz Planice. Y
isti smeri se veča tudi debelina prstenega apnenca; njegova plast
znaša na južnem robu Prodov, blizu železniškega nasipa, samo
10— 15 cm, medtem ko so na skrajnem severnem robu po izjavi
domačinov svojčas odkopali „za moža“ visoko kredno plast (to
rej je bilo tu prstenega apnenca najmanj za 1,50 m). Tudi v Stru
gah ima prsteni apnenec, ki pa je mestoma mešan s peskom, smer,
ki ustreza vodnim tokom iz Planice. Njegova jedra potekajo tu
vzporedno s periodično strugo današnje Nadiže. Približna lega
prstenega apnenca na Prodih in v Strugah, v kolikor so ga doslej
našli in kopali, je razvidna iz naše kartice. Naj navedem še
7 Na Generalkarte der österreichischen Flußgebiete, Das Savegebiet
und das Gebiet der Gewässer des Küstenlandes, Wien 1917, je ta potok ozna
čen s črko f.
8 V. В o h i n e c , 1. c., p. 122.
9 Ibid., p. 112.
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petrografske podatke o prstenem apnencu, ki sem ga doslej ne
točno imenoval kredna glina. Mineraloški inštitut univerze v
Ljubljani je preiskal kos te kamenine iz Nove kr.ede v Planici,
k jer pa je, kar bodi poudarjeno, mnogo bolj čista od one na
Prodih. „Kos bele kamenine, ki ga je prejel Mineraloški inštitut
v točno petrografsko preiskovanje, predstavlja p r s t e n i a p 
n e n e c . Sestoji pretežno iz prstenega agregata kalcita, ki se
topi v razredčeni HC1. Le cca 2 % (1,92) dobimo kot ostanek
v HC1 netopnih delov, ki pripadajo najbrž silikatom glinice. Za
točno določitev tega ostanka bi bila potrebna kvantitativna ana
liza. Kakor je vidno v preparatu iz drobcev kamenine pod mi
kroskopom, kamenina ne vsebuje ostankov foraminifer, ki so
značilne za sedimentarne krede.“ 10
Kako je nastalo in kakšen obseg je imelo Korensko jezero?
Ne more biti dvoma, da je Korenško jezero enako kakor
tudi današnje Korčnško m očvirje nastalo zaradi z a j e z i t v e
z rateškega razvodja pritekajočih voda, in sicer po vršajih,
ki zapirajo Podkorenom Dolino. Vršaja najvzhodnejših ju 
lijskih potokov pred Podkorenom, ki se med njima dviga
hrbet s koto 954 m, sta prešibka, da bi bila mogla imeti
pri nastanku jezera kako v ečjo vlogo. Prvič propuščata vodo,
drugič pa so julijsk i karbonski skladi, ki bi mogli nuditi za
zajezitev jezera primerno gradivo, le v najinižjih legah. Hudo
urniki tega gradiva niso mogli odnašati, in sicer toliko manj,
ker so te sklade prekrili njihovi lastni vršaji že v začetku. T o
liko pomembnejši pa je zgoraj opisani korénski vršaj. Njegove
mere so tolikšne, da je po vsej verjetnosti segal prvotno do
julijskega, torej do južnega roba Doline. У njem prevladujejo
glinasti in tem podobni skrilavci, ki preperijo v nepropustno
glino. Zato se je ob tej mogočni pregradi ustavljalo z zahoda
pritekajoče vodovje, kar je bilo tem laže, ker je Dolina tu, ka
kor smo že videli, le malo nagnjena. Nastalo je jezero. N jegovo
vod ovje je vsekakor pokrivalo površino najvišje jezerske used
line, ki jo nahajamo na rateških Prodih. Če si pa mislimo to
gladino, ki leži v višini 845 m, podaljšano proti vzhodu in po
ložimo skozi Dolino nekaj prečnih profilov, vidimo, da je voda
morala nad sedanjim iztokom Save iz Korčnškega m očvirja seči
za kakih 8 m više kot sedaj. T o pa bi bila vodna masa, ki je
korčnški vršaj v današnji obliki ne bi mogel zadržati. Za zaje
zitev moremo namreč poštevati le spodnji del vršaja, ki je visok
10 Iz mnenja, podanega g. M. Juvanu v Ratečah 30. 1. 1936.

POSTGLACIALNO KORÉNSKO JEZERO.

103

povprečno 840 m, torej za 4 do 5 m prenizek. V r š a j p a j e
b i l n e k d a j b r e z d v o m a v i š j i k o t d a n e s . Ko ga je
dosegla jezerska gladina, se je začela voda prelivati in naravni
jez se je pričel rušiti. Jezerski odtok je odnašal vrhnje plasti
in poglabljal lastno strugo, dokler jezero ni odteklo. Podolžni
profil do Podkorena nam odkriva skupno z jezerskimi usedli
nami na Prodih in v Strugah, da se je jezero, ki je prvotno za
vzemalo ves prostor od Prodov do korenskega vršaja, v drugi
fazi razvoja znižalo v Struge. У Prodih je takrat najbrž še nekaj
časa obstajalo manjše jezerce. Med njimi in Strugami je namreč
izrazita, nad 5 m visoka stopnja, ki jo tvori iz Planice priha
ja joč, s Kamnjem vzporedno potekajoč morenski nasip.11 Izpod
njega izvira Sava na način, ki sem ga že opisal.12 Med Prodi
in koritom Save je danes suha struga, ki je po n jej voda nekdaj
odtekala s Prodov v Strruge; ob velikem deževju se napolni ta
struga še sedaj z vodo. V tretji fazi se je jezero znižalo še na
dalje v Zelence, kjer je ostalo do danes. Ali je med Strugami
in Zelenci kaka morena ali druga naravna stopnja, ki bi bila
podobna pregradi med Prodi in Strugami, ni mogoče dognati,
ker je svet tu na globoko zasut.
Obseg prvotnega jezera je težko določiti. Kakih jezerskih
teras ali drugih stopenj razen tistih, ki so na prehodu iz Prodov
v Struge oziroma iz Strug v Zelence, nikjer nisem mogel zasle
diti. Da nieo ohranjene, p otrju jejo tudi prečni profili, ki sem jih
položil skozi bivšo jezersko kotanjo.13 Na podlagi teh profilov
lahko rekonstruiramo jezersko obalo na severni, karavanški
strani, ni pa to zanesljivo mogoče na južni, julijski strani, k jer
je svet povsem zasut s prodovi. Jezero je brez dvoma segalo na
Prodih nekoliko čez železniško progo proti jugu, vendar ne da
leč, ker kaže valovito ozem lje na to, da leži tik pod prodom m o
rena. Enako je segalo jezero tudi v Strugah in v obm očju da
našnjega m očvirja dalje proti jugu. Ne more biti dalje dvoma,
da je tekla tudi Sava p rej b olj južno, vsaj tam, k jer je sedaj
železniška proga, a so jo julijski vršaji sčasoma potisnili proti
Karavankam. O zem lje se je tudi sicer v teku časa močno izpremenilo. Tako zasledujemo v Strugah različne bivše struge Na11 У. В o h i n e c , 1. c., p. 113.
12 Ibid., p. 113 ss.
13 Pri merjenjih podolžnega profila, ki smo mu določili posamezne točke
z univerzalnim instrumentom, in pri polaganju prečnih profilov, za katere
smo se poslužili aneroidnega barometra, sta mi pomagala g. inž. Ivan J u v a n
in g. Maks J u v a n , za kar se jima zahvaljujem tudi na tem mestu.
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diže.14 Zgodilo se je celo v najnovejšem času, menda 1. 1908., da
je narasla Nadiža pretrgala železniški nasip in zasula njive
v Strugah. N jive so zato opustili in so tod sedaj samo travniki.
Nasuto kamenje so zložili v umetne nasipe.
Omeniti moram še nahajališče prstenega apnenca na Juva
novem posestvu, in sicer na mestu, ki ga im enujejo na Robéh15
in ki je del končne moirene planiškega ledenika. Tu je ležal
prsteni apnenec, ki so ga že vsega izkopali, v kake 3 m dolgi in
1,5 m široki kotanji pod 50 cm debelo plastjo belega proda, ka
kršen pokriva tudi sicer vso končno moreno. Na najdebelejšem
mestu je prsteni apnenec, ki je bil enako kakor prod nad njim
močno pomešan z ilovico in ni kazal nobene plastovitosti, meril
50 cm. Nedaleč od tega mesta so v nekoliko nižjem predelu, v
tako zvanem Zgornjem Logu, našli še kaka tri 25 do 30 cm m oč
na jedra prstenega apnenca, to pa neposredno pod humusom. Ker
leži mesto Na Robéh za kakih 20 m više od Prodov in so nižji
predeli, ki leže vmes, kakor n. pr. Ivanov Log, brez jezerskih
usedlin, moramo odklanjati misel, da bi bilo Korčnško jezero
segalo še toliko više. Prsteni apnenec Na Robéh je vsekakor
produkt posebnega jezera ali jezerca, ki ni imelo zveze s Korenškim jezerom. Ni izključena možnost, da spada v isto dobo
kakor morenska jezera v planiških Zeljcih.16
Starost Korenskega jezera. Na vprašanje po dobi, v ka
teri je nastalo Korensko jezero, dobimo odgovor iz že opi
sanih jam z jezerskimi usedlinami v Prodih, in sicer iz tistih,
ki so nam iz njih znani talni profili. Prsteni apnenec leži tu po
vsod na moreni. Nad njim se vrste ostale usedline, ki so v smeri
proti površini vse bolj zrnate in grobe, dokler jih ne prekriva
humus.17 Razen primera, ki sem ga navedel 1. 1935.,18 nisem vrh
jezerskih usedlin nikjer našel morene in sem zato danes v dvo
mu, ali smemo grušč, ki je ležal ob takratnem opazovanju v
Stamerdejevem produ, smatrati za moreno. Človek je zem ljo
tam neštetokrat prekopal in je, kakor me prepričuje tudi mnenje
domačinov, zelo verjetno, da je na tistem malo obsežnem mestu
nametal kamenje, ki mu je bilo na njivi v napotje. Sedaj pa
vzbuja to brez reda nametano kamenje videz morene. Zmoto,
ki bodi s tem popravljena, zavrača tudi dejstvo, da pokriva
14 V. B o h i n e c , I. c., p. 113.
15 Ibid., p. 111.
16 Ibid., p. 120 ss.
17 Ibid., p. 122.
18 Ibid.
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v Prodih vršaj mestoma moreno. Potemtakem smemo sklepati
na p o s t g l a c i a l n o s t a r o s t j e z e r a . Vsekakor doka
zuje debelina jezerskih usedlin, da je jezero trajalo zelo dolgo
časa; ker jih sestavlja finejši pesek in mulj, pa smemo tudi skle
pati, da takratne vode niso imele velikega strmca.
V zgodovinski dobi se je Korensko jezero kajpak vse
bolj manjšalo, ker so ga zasipali prodovi. V a l v a z o r ome
nja sicer le „široko, močvirno ravnino“ , v kateri izvira Sava
D olinka,19 toda F l o r j a n č i č e v zem ljevid20 zarisuje kot Fons
Savi pravo jezerce. Tudi pozneje nahajamo mnogokrat naziv
„W urzener See“ .21 Enako p otrju je nekdanji v ečji obseg jezera
ustno izročilo, ki pravi, da je jezero segalo nekdaj tik do po
b očja Karavank. Zato drži stara pot iz Podkorena proti Ratečam
čez julijske vrša je ; sedanja banovinska cesta je novejšega iz
vora. Ustno izročilo nam tudi pove, da so nekateri predeli, ki
so sedaj suhi, bili prej močvirnati, a tudi narobe. Talko je n. pr.
zahodno od Hribra nekdaj stala na suhem skupina smrek; ko
so jih posekali, je dotično mesto zalila voda in so štori še sedaj
vidni v vodi. Naziv „jezero“ danes vsekakor ni več v navadi.
Domačini poznajo samo Zelence, m očvirje pa im enujejo Pri Savi.
Eno izmed zgodovinskih faz jezera to m očvirje vsekakor pred
stavlja. N jegov obseg je zlasti lepo viden s kake višje točke nad
Dolino v začetku zime, ko pokriva pokrajino prvi sneg, ki se
toplejšega m očvirja še ne prime, enako pa tudi v prvi pomladi,
ko sneg z m očvirja najprej izgine.
Zusammenfassung.
Der postglaziale See von Podkoren.
In Fortführung seiner in dieser Zeitschrift XI, 193522 veröffentlichten
Arbeit versucht der Autor hier die Entstehung des Moores bezw. des ein
stigen Sees bei Podkoren ( = Wurzen) in Oberkrain zu erklären. Das heutige
Moor, das die Save knapp nach ihrem sekundären Ursprung zwischen Rateče
und Podkoren durchfließt und nur in seinem westlichen Teil einige 2 bis
3 m tiefe, Zelenci genannte Tümpel als Reste des früheren Sees aufweist, er
19 I. Y. V a l v a s o r ,

Ehre des Hertzogthums Crain, 1689, I. knjiga,

15. pogl.
20 I. D. F l o r i a n t s c h i t s c h

de

Grienfeld,

Ducatus Carnioliae

Tabula Chorographica, Labaci 1744.
21 N. pr. pri

O.

Gumprechtu,

Zur

Entwickelung

der

Wasser

scheiden im Gebiete der Julischen Alpen. Peterm. Mitt. 37, 1891, p. 96.
22 Y. B o h i n e c , K morfologiji in glaciologiji rateške pokrajine (Zur
Morphologie und Glaziologie der Umgebung von Rateče in Oberkrain).
S. 100— 132.

106

VALTER BOHINEC: POSTGLACIALNO KORÊNSKO JEZERO.

streckt sich heute in einer maximalen Länge von 1240 m und hat eine durch
schnittliche Breite von 120 m (vgl. die österreichische Originalkarte 1 : 25.000!).
Es wird durch mehrere Schuttkegel sowohl vom Süden wie auch vom Norden
her eingeengt und wird dadurch schließlich vollkommen trockengelegt wer
den. Seine Entstehung erklärt sich aus dem gewaltigen Schuttkegel, auf
dessen Westseite die Ortschaft Podkoren liegt. Diesen Schuttkegel haben
mehrere von den Karawanken herabkommende Bäche bezw. Wildwasser auf
geschüttet; die Schuttmassen sind so groß, daß sie den Südrand des Tales er
reichen und dadurch das von Rateče herabkommende Wasser zur Stauung
bringen. Heute wird die Stauung durch die von der julischen Seite stam
menden Gerolle verstärkt, früher war aber die Masse des Schuttkegels von
Podkoren die hauptsächliche Ursache der Seebildung.
Daß der See vormals ein größeres Areal gehabt haben muß, erhellt aus
seinen Ablagerungen westlich des heutigen Moores, wo an mehreren Stellen
Seekreide abgebaut wird. Allerdings muß bei Berücksichtigung der heutigen
absoluten Höhe dieser Ablagerungen angenommen werden, daß der Seespiegel
beim heutigen Ostende des Moores etwa 8 m höher gelegen war als heute der
Spiegel der Save. Daher muß auch der Schuttkegel von Podkören früher
höher gewesen sein. Mit der fortschreitenden Erosion des Abflusses sank der
Seespiegel; in dieser Entwicklung lassen sich zumindest drei Phasen immer
niedrigeren Wasserstandes feststellen. Ein Längsprofil durch den einstigen
Seeraum ergibt im Verein mit den lakustren Ablagerungen, daß der See zuerst
das gesamte Gebiet zwischen den Prodi von Rateče und dem Kegel von Pod
koren bedeckt hat. In einer zweiten Phase verlegte er später seinen Spiegel
in den um etwa 6 m tiefer gelegenen Wiesengrund Struge, der von den Prodi
durch einen Moränenzug des Planicagletschers getrennt wird: es ist daher
wahrscheinlich, daß in den Prodi ein kleinerer See zurückblieb, der jedoch
allmählich zugeschüttet wurde. Der Abfluß aus den Prodi in die Struge er
folgte durch eine noch heute erhaltene, jetzt trockengelegte Rinne. Schließ
lich erniedrigte sich der See um noch weitere 3 m, bis er seinen heutigen
Spiegel erreichte (dritte Phase). Ob vielleicht zwischen den Zelenci und den
Struge auch eine Moräne liegt und somit auch hier eine Abschnürung eines
kleineren Beckens erfolgte, entzieht sich unserer Kenntnis, weil hier die
mächtigen Schottermassen der heutigen Nadiža jede derartige Spur ver
schüttet haben.
Der See ist postglazialen Alters, weil die Seeablagerungen der End
moräne des Planicagletschers aufliegen, selbst jedoch von rezenten Schottern
oder auch unmittelbar von Humus überdeckt werden. Hiedurch sei die 1935,
S. 130 unten aufgestellte Behauptung, daß Moräne hier nur an einer Stelle
aufgeschlossen sei, berichtigt; die karge Ackerscholle ist dort so oft durch
Menschenhand bearbeitet, umgegraben und von störendem Gestein gereinigt
worden, daß es sich an der betreffenden kleinen Stelle — es handelt sich
um eine 70 cm tiefe mit moränenartigem Schutt erfüllte Mulde — wohl um
eine künstliche Bildung handelt. In historischer Zeit wird der See öfters er
wähnt und erscheint auch auf Karten; heute nennen die Einheimischen sein
Gebiet weder See noch Moor, sondern einfach „Pri Savi“ ( = [Gebiet] an
der Save).
In der beigegebenen Kartenskizze ist sowohl der heutige Umfang des
Moores wie auch derjenige des postglazialen Sees dargestellt, soweit er auf
Grund der Seeablagerungen und mit Hilfe eines Längs- und mehrerer Quer
profile rekonstruiert werden konnte.

