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

H geologiji Kranjsko-sorškega polja.

Površje Kranjsko-sorškega polja sestoji iz diluvialnih plasti. 
Aluviju pripadajo samo ozke proge ob Savi, Kokri, Sori in 

nekaterih manjših vodah.1
V pretežnem delu Kranjsko-sorškega polja leži neposredno 

pod humusom prod, kar je  razvidno predvsem iz številnih prod
nih jam. Kjer so ob Kokri razgaljene vrhnje plasti, opazimo na 
splošno 4—5 m debelo plast proda. V savski debri prodna plast 
ni vidna, ker deber ne sega do najvišjega površja. Šele terasa, 
ki se vleče od Stražišča mimo Orehka proti jugovzhodu in ki 
predstavlja pravo površje Sorškega polja, sestoji iz proda. Pa 
višini te terase moremo soditi, da leži na konglomeratu približno 
4 m debela prodna plast. Prodne jame, ki jih je  opisal I l e š i č ,  
kažejo, da debelina prodne plasti močno variira. Pod Zgornjim 
Bitnjem je  ugotovil na primer nad 10 m debelo prodno plast, ob 
državni cesti Ljubljana—Kranj, približno 1 km severno od od
cepa ceste v Škofjo Loko, 3—4 m debelo, jugovzhodno od tega

1 Aluvialni pasovi, ki jih je  V e t t e r s  zarisal v .pregledno geološko- 
karto Vzhodnih Alp ob Savi, Kokri in drugih vodah, ne ustrezajo dejanskemu 
stanju in so odločno preširoki (Geologische Karte der Republik Österreich 
und der Nachbargebiete. 1 : 500.000. Hrgb. v. d. Geol. В. A. Wien, 1928— 1930).
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križišča 5—8 m, nad križiščem goričanske ceste in državne ceste 
pod Jeperco pa le nekaj metrov debelo plast proda (1935, pp. 147, 
151, 152).

L i p o i d  (1857, p. 233) in T e l l e r  (1896, p. 222) sta uvr
stila prod na površju Kranjskega polja v diluvij. L u c e r n a  
(1906, p. 26) in B r ü c k n e r  (1909, p. 1050) sta se glede starosti 
tega proda izrazila že določneje z ugotovitvijo, da pripada nizki 
terasi, to je  naplavini zadnje (würmske) glacialne dobe. Temu 
mnenju se je  priključil tudi K o s s m a t  (1910, p. 69; 1916, 
p. 672). A m p f e r e r  pa je  prišel do zaključka, da stopa na 
Kranjsko-sorškem polju na površje starejši zasip, to je  trdno 
sprijeti konglomerat, ki je  bil odložen verjetno že v predglacialni 
dobi in je  le deloma prekrit s prodom (1918, pp. 409, 430—432). 
Po A m p f e r e r j u  je  prod z debelo preperino vred ohranjen 
samo na dobravskih terasah, to je  na Smrekovi dobravi, Veliki 
dobravi, Na gmajnah in na Plani gmajni. Tudi ta prod prišteva 
k starejšemu zasipu (1. c., p. 409). I l e š i č  je  upravičeno opo
zoril, da A m p f e r e r j e v a  trditev glede razširjenosti proda 
na Kranjsko-sorškem polju ni točna (1935, pp. 150—151). Starosti 
same prodne plasti I l e š i č  sicer ni vzel v pretres, pač pa sklepa 
iz absolutne višine, da predstavlja Kokrska ravnina nivo visoke 
terase (1. c., p. 149). Potemtakem tudi on prišteva prod visoki 
terasi, kar ustreza po A m p f e r e r j u  starejšemu zasipu.

Da si pridemo glede starosti prodne plasti na jasno, se mo
ramo poprej seznaniti z gradivom dobravskih teras in si razložiti 
njih nastanek.

O gradivu teh teras in njih nastanku so razpravljali 
B r ü c k n e r  (1909, p. 1050), A m p f e r e r  (1918, p. 409) in 
W e n t  z e l  (1922, pp. 99, 100). Podrobneje sem o teh različnih 
■domnevah pisal že pred leti (1930, p. 44).

Površje dobravskih teras, ki so za nekaj metrov dvignjene 
nad ostalo površino Kranjsko-sorškega polja, je  iz ilovnate pre- 
perine, v kateri leže tu in tam večji kosi konglomerata. Ilovnata 
preperina ni. plastovita in tudi kamenje v n jej ne leži enako
merno. Prodovci, kolikor jih najdemo v njej, so le deli razpad
lega konglomerata. To dokazuje, da imamo opraviti z eluvijem. 
A m p f e r e r j e v a  trditev, da leži tod na konglomeratu prod. 
torej ni pravilna. Pravilno je  pa njegovo stališče glede nastanka 
dobravskih teras. Že leta 1930. sem opozoril, da je  debelina pre
perele odeje glede na številne in globoke vrtače gotovo mnogo 
manjša, kakor se je  dotlej domnevalo, in da mora pod njo kmalu 
«lediti trdno eprijeti konglomerat. I l e š i č e v a  opazovanja so
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to domnevo potrdila (1935, p. 153). Zato ni dvoma, da so Dobrave 
erozijski osamelci.

Dobravske terase so na površini nagnjene v isto smer ka
kor ostalo površje Kranjsko-sorškega polja. Ježa teras ni na vseh 
straneh enakomerno razvita in strma (cf. I l e š i č ,  1935, p. 153). 
Velika dobrava je  med vsemi najmanj izrazita terasa, eaj leži 
le nekaj metrov nad ostalo ravnino. Smrekova dobrava ima 
strmo ježo samo južnovzhodno od Gorenje vaisi. Plana gmajna 
ima tako ježo tudi le na jugovzhodni strani, manj izrazito pa 
na zahodni in jugozahodni strani, medtem ko proti severu po
lagoma preide v ravnino. Edinole terasa Na gmajnah ima na vseh 
straneh strmo ježo. Iz ohranjenih jež moremo še danes razbrati 
potek nekdanjih voda. Te ježe in nagnjenost površja nam tudi 
kažejo, da je  nastala morfološko najbolj izrazita terasa Na gmaj
nah tako, da ji  je  na severovzhodni in jugovzhodni strani ustva
rila ježo Sava, na jugozahodni Sora, medtem ko je  severozahodno 
stran izdelal bržkone kak pritok Sore. Nastanek dobravskih te
ras (Plane gmajne) na levi strani Save sem pojasnil že pri opi
sovanju razvoja hidrografskega omrežja v tem predelu (1930, 
p. 51).

Prod na ostali površini sta nanesli deloma Sava, deloma 
Kokra. Kako daleč sega sedimentacijsko območje ene in druge 
reke, ugotovimo najlaže iz poteka izohips. Če zasledujemo nji
hov potek na ljubljanski specialki v merilu 1 : 100.000 ali pa na 
originalki v merilu 1 : 50.000, k jer so začrtane na vsakih 5 m 
višine, moremo razbrati iz površja tega polja v glavnem dva 
vrša j  a, savskega in kokrskega.

Savski vršaj je  ohranjen le na Sorškem polju. Njegov vrh 
se začenja ob Savi nad Kranjem in sega na jugu približno do 
Žabnice in Jame. Ker nastopa prod v prodnih jamah tudi še 
južno od tod, moremo sklepati, da je  segal savski vršaj nekdaj 
dalj proti jugu, kot pa kaže potek današnjih izohips.

Kokrski vršaj se začenja pri Preddvoru in sega proti vzhodu 
in severovzhodu do Velesovega, Vasice in Brnika, k jer se javlja 
že vpliv prodnate Reke, ki je  ustvarila svoj vršaj. Proti jugu 
sega kokrski vršaj nekako do črte Brnik-Voglje-Voklo-Prebačevo 
in ne do osamelcev (Smleškega hriba i. dr.), kakor trdita 
W e n t z e 1 (1901 p. 7) in L u c e r n a  (1906, p. 25). Na prostoru 
med opisano črto in osamelci je  namreč površje že razrezano od 
številnih dolinic.

Oba vršaja loči danes savska struga. Nedvomno je  segal 
savski vrsaj prvotno še na Kranjsko polje in bil tu pozneje pre
krit od kokrskega. To dokazuje dejstvo, da se izohipse v se
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vernem delu Sorškega polja, ki potekajo proti vzhodu ali severo
vzhodu, v neki razdalji od Save obrnejo v  skoraj ostrem kolenu 
proti severu. Tako koleno v poteku izohips je  moglo nastati le 
na ta način, da je  vrezala Sava strugo v vršaj, ki se je  raztezal 
še dalje proti severovzhodu. Kako daleč na Kranjsko polje je  
segalo savsko sedimentacijsko območje, ni več mogoče dognati.

Načnimo sedaj vprašanje, kdaj sta nastala savski in ko- 
krski vršaj. Danes teče Kokra po Kranjskem polju sprva v  več 
kot 10 m globoki strugi, ki doseže pri Bregu globino 18 m, pri 
Primskovem 27 m in pri Kranju 30 m. Savska deber je  vrezana 
pri Cirčičah 38 m globoko, pri Prašah 46 m in pri Mošah celo 
50 m globoko. Savska kakor kokrska struga sta vrezani v trdno 
sprijeti konglomerat. Dviganje Kranjsko-sorškega polja in z 
njim zvezana denudacija (v našem primeru vertikalna erozija) 
se je  vršila še pred odložitvijo mlajšega zasipa. Slednji leži 
namreč že v savski debri, k jer je  odložen 20—25 m na debelo. 
Po A m p f  e r e r  j e v i h  ugotovitvah v Radovljiški kotlini (1918, 
p. 432) se je  vršila ta denudacija celo pred starejšo ledeno dobo. 
Potemtakem izhaja naplavina savskega in kokrskega vršaja v 
glavnem še iz dobe akumulacije starejšega zasipa. Vendar prod 
ni bil odložen v isti dobi kakor konglomerat, marveč je  po 
akumulaciji slednjega sledila še doba denudacije, ki pa ni iden
tična z zgoraj omenjeno. To je  bila namreč faza tektonskega 
mirovanja, ko se je  udejstvovala samo lateralna erozija.. V tej 
dobi je  bilo površje konglomerata denudirano neenakomerno, 
kar moremo sklepati tako iz različne debeline vrhnjega proda 
kakor tudi iz erozijskih osamelcev, dobravskih teras. Iz vsega 
tega sledi, da moramo stratigrafsko razlikovati dve časovno 
različni naplavini starejšega zasipa.

Da niso bile pozneje, ko sta Sava in Kokra odlagali prod, 
prekrite z njim tudi dobravske terase, si moremo razlagati z 
razmeroma kratko dobo sedimentacije, ki ji  je  kmalu sledila 
dolga doba denudacije. V slednji sta nastali savska in kokrska 
deber. V obeh je  bil v (risko-würmski) interglacialni dobi odložen 
prod mlajšega zasipa, ki pa je  bil pozneje v veliki meri odnesen.

Ker izhajata torej prod in konglomerat starejšega zasipa 
še iz časa pred starejšo glacialno dobo, prod mlajšega zasipa pa 
iz interglacialne dobe, nimamo potemtakem na Kranjsko-sorškem 
polju nikakršnih fluvioglacialnih naplavin.

Izven savskega in kokrskega sedimentacijskega območja 
nastopa na površju peščena ilovica. Javlja se predvsem v širokem 
pasu, ki se vleče od Stare Loke skoraj do Stražišča in je  danes 
po eroziji manjših potokov na več mestih pretrgan. Ta ilovica
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je  prav tako kakor na Ljubljanskem polju v glavnem s pobočij 
odplavljena preperina, seveda s to razliko, da ni nastala iz kar* 
bonskih, marveč iz petrografsko skoraj enakih psevdoziljskih 
skrilavcev. Zaradi teras, ki 60 že vrezane v to ilovico, jo  je  štel 
K o s  s m a t sprva (1905, p. 83) med starejše plasti, ne da bi ji 
natančneje določil starost. Zatem (1906, p. 270) je  trdil, da je  
nastala v času, ko je  bila Sava utesnjena v svojo strugo. Nekaj 
let pozneje (1910, pp. 68—69) je  sodil, da pripada peščena ilovica, 
čeprav nastaja tudi še danes, pretežno diluviju. To je  sklepal iz 
stratigrafskih razmer na Ljubljanskem polju, k jer leži med 
mlajšim (že diluvialnim) prodom im starejšim konglomeratom. 
Slednjič je  prištel ilovico med interglacialne plasti riško-wiirm- 
ske dobe (1916, pp. 672—673).

Starost peščene ilovice je  glede na to, da leži na Ljubljan
skem polju med prodom in konglomeratom, mnogo višja, kakor 
se je  doslej domnevalo. V kolikor leži pod prodom ali med njim, 
je  nastala že v dobi akumulacije starejšega zasipa. Morda je  bila 
odložena v času savske lateralne erozije, ki na Sorškem polju 
verjetno ni segla prav do obrobnega pasu in jo  tudi poznejša 
akumulacija proda ni mogla več prekriti ( R a k o v e c ,  1939, 
p. 119). Vrhnje plasti peščene ilovice so pa verjetno mlajše. Ker 
se je  vršilo naplavljanje peščene ilovice tudi pozneje in celo še 
v današnji dobi, utegnejo pripadati tiste ilovnate plasti, ki se
gajo visoko na pobočje obrobnega gričevja, že aluviju.

Peščena ilovica, ki po L i p o 1 d u nastopa na ozemlju pri 
Cerkljah, Kaplji vasi, Suhadolah in Polju (1857, p. 233), je  prav 
za prav ilovnata preperina z apnenčevimi prodovci, ki jo  mo
remo primerjati s preperino na površju dobravskih teras. Da 
je  tej res ekvivalentna, dokazuje konglomeratna podlaga, ki se 
pokaže na nekaterih mestih ob Pšati (cf. I l e š i č ,  1935, p. 164). 
Lateralna erozija Kokre in drugih manjših voda v tem predelu 
ni bila več tako učinkovita, da bi odstranila vso preperinsko 
odejo, ampak je odplavila le zgornji del te plasti. Vendar je  
ustvarila tudi nekaj manjših, dobravskim terasam povsem ustre
zajočih erozijskih osamelcev, tako n. pr. osamelca zahodna od 
Klanca (369 m) in zahodno od Nasovič (364 m), h katerim bi mogli 
šteti morda tudi teraso pri Komendi in še nekatere druge.

Konglomerat, ki leži pod prodom oziroma peščeno ilovico, 
je  skoraj povsod trdno sprijet. Vendar se zdi, da je  v savski 
debri kompaktnejši kakor v kokrski. V slednji se namreč jav
lja jo  med konglomeratom tudi pole rahlo sprijetega peščenjaka 
in celo peska, na kar opozarja že T e l l e r  (1903, p. 4). Debelina 
konglomerata nam je  znana sicer le z nekaterih mest, vendar

8*
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moremo sklepati, da kakor debelina proda tudi ta močno variira, 
kar nam bodo pokazale naslednje ugotovitve.

Trdno 6prijeti konglomerat leži na terciarni podlagi. Med 
Radovljico in Kranjem pride terciar do površja še v precejšnjem 
obsegu in napravlja celo gričevnato pokrajino. Kakor je  dognal 
A m p f e r e r ,  ,se terciarna površina že nad Kranjem tako nagne, 
da pade še pod nivo savske struge (1918, pp. 409, 430). Trdil je  
nadalje, da se v  savski debri na vsej poti od Kranja do smleškega 
mostu terciarna podlaga nikjer ne pokaže in da na bazi konglo
merata ni nobenih studencev (1. c., p. 409). I l e š i č u  pa se je  
posrečilo ugotoviti, da prihaja pod Žerjavko podtalna voda v 
mnogih studencih na dan (1935, p. 155). Ali prihaja tu podtalna 
voda na dan le ob času večjega deževja ali tudi drugače, za 
geologijo ni bistveno. Na vsak način pa moremo iz tega sklepati, 
da je  v bližini terciarna podlaga, ki ne leži preveč globoko.

Približno 50 m od smleškega mostu navzgor se pokaže ter
ciarna glina, ki leži nekaj metrov nad nivojem savske struge 
( R a k o v e c ,  1937, p. 32). Od smleškega mostu navzdol pridejo 
ob Savi na površje čedalje starejše (zgornjeoligocenske) plasti, 
katerih površina se vleče ob strugi vseskozi do Medvod v pri
bližno enaki višini.

Ob Kokri se pojavi terciarna glina pri Milah, k jer sega 
3—4 m visoko, povsod drugod pa leži na dnu struge trdno spri
jeti konglomerat ( L u c e r n a ,  1906, p. 26).

Na severnem obrobju Kranjskega polja pride terciar do 
površja zopet v velikem obsegu in tvori prav tako gričevnato 
pokrajino kot med Radovljico in Kranjem. Proti jugu polagoma 
izgine v globino.

Ob Sori zasledimo terciarno lapornato glino pri viseči brvi, 
ki veže Reteče z Dolom. Ob brvi navzgor je  glina prekrita z 
mlajšimi naplavinami; v tej smeri izginja torej polagoma v glo
bino. V nasprotno smer jo  moremo zasledovati še dobrih 200 m 
od brvi, nakar se tudi izgubi v globino. Dejstvo, da se dvigne 
terciar pri viseči brvi precej visoko v breg, medtem ko izgine 
od tu navzgor in navzdol celo p od ‘nivo struge, dokazuje, da je  
njegovo površje že močno erodirano. Pri papirnici v  Goričanah 
se terciarna podlaga zopet pokaže, in to na dnu struge v obliki 
(zgornjeoligocenskega) konglomerata, ki prehaja v peščenjak 
in lapornato glino. Slednja se večkrat menja s plastmi peščene 
gline in peščenjaka ( R a k o v e c ,  1937, pp. 32—34).

Iz navedenega sledi, da je  terciarno površje nagnjeno v 
glavnem proti jugu, to se pravi proti sredini Kranjsko-sorškega 
polja. Stratigrafske razmere ob Sori in Savi pa kažejo, da se
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terciarno površje proti jugu in jugozahodu nekoliko dvigne, 
tako da stopi pri Preski, Goričanah in Škofji Loki zopet iznad 
današnje ravnine. Terciarno površje ima torej kotanjasto obliko. 
Središče kotanje, kjer leži terciarna podlaga najgloblje, utegne 
biti nekje sredi Kranjskega polja.

Ker je  miocenska sivica v Radovljiški kotlini že v višini 
savske struge prekrita z diluvialnimi plastmi, med Radovljico 
in Kranjem pa se miocen tako dvigne iznad površja, da tvori 
gričevje, moremo sklepati na podobno kotanjo tudi v  območju 
Radovljiške kotline; njen obseg je  seveda precej manjši.

Vrzeli med piračiškim, kokriškim in tunjiškim gričevjem 
so nastale nedvomno po eroziji Tržiške Bistrice in Kokre. Tako 
vrzel je  ustvarila tudi Sava med Radovljico in Kranjem. Na 
desni strani Save se jav lja jo  namreč terciarne plasti precej vi
soko nad njeno strugo.

Pri ustvarjanju obeh kotanj je  imela svoj delež nedvomno 
Sava, na Kranjskem polju  pa poleg nje še Kokra. У tem smislu 
se je  izrazil že M o r l o t  (1850, p. 392). Erozija pa mu je  bila 
tudi edini vzrok za nastanek kotanje na Kranjsko-sorškem 
polju. Vendar si samo s pomočjo erozije ne moremo razložiti na
stanka obeh kotanj. Pripisati ga moramo namreč v glavnem 
grezanju tal, in to vsaj relativnemu (glede na obrobno hribovje), 
če že ne absolutnemu. Za dokaz, da se je  srednji del Radovljiške 
kotline grezal, je  služilo K r e b s u  predvsem dejstvo, da tod ni 
najti ostankov čelnih moren starejših poledenitev (1928, II, p. 279). 
K o s s m a t u pa je  tektonska depresija na Kranjskem polju 
nudila celo edino možnost, s katero si je  razložil vpadanje terci
arne podlage v globino (1905, p. 82).

Če primerjamo posamezne plasti Kranjsko-sorškega polja s 
plastmi na Ljubljanskem polju, zapazimo več podobnosti. Tu 
kakor tam imamo spodaj trdno sprijeti konglomerat, na katerem 
leži v obrobnem predelu peščena ilovica, drugod pa prod, ki leži 
na Ljubljanskem polju tudi na peščeni ilovici. Že K o s s m a t  
je  prišel do zaključka, da je  peščena ilovica na Sorškem polju 
stratigrafsko ekvivalentna oni na Ljubljanskem polju (1910, 
pp. 68—69). Kvartarne naplavine so bile na obeh krajih odložene 
v skoraj enakih okoliščinah. Tako različno debele plasti proda, 
kot jih najdemo na Sorškem polju, sem ugotovil tudi na Ljub
ljanskem polju, kjer sem sklepal prav tako na fazo denudacije, 
ki se je  vršila pred sedimentacijo proda (1935, pp. 168—171, 180). 
Vse to nam nesporno dokazuje, da je  razvoj Kranjsko-sorškeg'a 
polja bil v kvartarni dobi skoraj popolnoma enak razvoju Ljub-
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Ijanskega polja. Iz tega tudi sledi, da so si kvartarne plasti v 
obeh predelih stratigrafsko ekvivalentne.

Prod, ki leži na površju Ljubljanskega polja, je  torej mnogo 
starejši, kakor sem domneval svojčas (1935, pp. 180, 181), ko sem 
se mogel opreti edinole na K o s s m a t o v o  mnenje (1910, 
pp. 68—69). To velja prav tako za ilovnate in vse ostale plasti, 
ki leže pod prodom ali med njim. Na ta način tudi na Ljubljan
skem polju nimamo nobenih fluvioglacialnih naplavin, kakor 
smo domnevali doslej predvsem pod vplivom B r ü c k n e r j e -  
v i h  trditev (1909, p. 1049).

V najmlajšem terciarju je  potekala razvojna zgodovina 
Kranjsko-sorškega polja in Ljubljanskega polja najbrž še bolj 
ali manj enako, pred tem razdobjem pa je  bil razvoj Kranjsko- 
sorškega polja povsem drugačen. Potek tega razvoja bo možno 
pojasniti šele tedaj, ko bodo terciarne plasti stratigrafsko po
drobno raziskane tudi v ostalih predelih Ljubljanske kotline. 
Šele takrat bomo dobili pravi vpogled v nastanek celotne Ljub
ljanske kotline.
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Zusammenfassung.

Beiträge zur Geologie der Ebene vom Kranj.

Den ältesten Teil der Ebene von Kranj (in der Literatur auch Krain- 
burger Ebene genannt) bilden die Terrassen Velika dobrava, Smrekova do
brava, Na gmajnah und Plana gmajna. Ihre Oberfläche besteht aus eluvialem 
Verwitterungslehm, unter dem fest verkittetes Konglomerat ansteht, das 
mehrere Meter über das Niveau der Ebene hervorragt. Kalkgerölle, die in 
dieser Lehmschicht Vorkom m en, sind nur Teile des zerfallenen Konglomerates.

Die übrigen Flächen der Ebene bedeckt größtenteils Schotter, dessen 
Mächtigkeit stark variiert. Diese Ablagerung tritt in der Form zweier 
von der Save und von der Kokra aufgetragenen Schuttkegel auf. Das 
Alter dieser Schotterschicht ist viel höher als das der jüngeren Aufschüt
tung. Der Schotter der letzteren liegt nämlich nur in der Saveschlucht. 
Da aber diese nach A m p f e r e r s  Feststellungen im Becken von Radov
ljica  (1918, p. 432) noch vor der älteren Eiszeit entstanden ist, reicht der 
Schotter des Save- und Kokraschuttkegels hauptsächlich noch in die Zeit der 
älteren Aufschüttung. Doch erfolgte die Ablagerung des Schotters nicht zur 
«eiben Zeit wie die des darunter liegenden Konglomerates. Die verschiedene 
Mächtigkeit der Schotterschicht beweist, daß sie auf die schon denudierte 
O berfläche des Konglomerates zu liegen gekommen ist. Zwischen die A b
lagerung des Konglomerates und jene des Schotters ist also noch eine Zwi
schenzeit der Erosion einzuschieben, aus der «ich nur noch die obengenannten 
Terrassen (Velika dobrava usw.) als Eroeionsreste erhalten haben. Demnach 
sind zwei zeitlich verschiedene Ablagerungen der älteren Aufschüttung zu 
unterscheiden.

Die Schotterablagerung an der Oberfläche der Ebene von Kranj 
dauerte nicht so lange, daß die Save und die Kokra die obengenannten Ero
sionsreste mit Schotter hätten bedecken können.

Der in der Nähe der Hügel zwischen Škofja Loka und Stražišče auftre
tende sandige Lehm ist nach K o s s m a t  (1910, pp. 68—69) der Lehmschichi 

-der Ljubljanaer Ebene, wo sie ebenfalls im Randgebiete vorkommt, äqui
valent. Da sie dort zwischen dem Schotter und dem Konglomerat liegt, ist sie 
wohl auch den Ablagerungen der älteren Aufschüttung zuzuweisen. Es ist 
möglich, daß der sandige Lehm während der lateralen Erosion der Save 
abgelagert wurde, die vermutlich das Randgebiet, wo sich der von den A b
hängen aibgeschwemmte Verwitterungslehm ansammelte, nicht mehr erreicht 
hat. Auch der später abgelagerte Schotter konnte ihn nicht mehr über
decken. Die oberen Schichten des sandigen Lehms sind vermutlich jünger. 
Da jedoch die Anschwemmung des sandigen Lehms auch später und sogar 
noch im Alluvium andauerte, darf man diejenigen Lehmschichten, die an
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den Abhängen der hügeligen Umrandung hoch hinauf reichen, noch als 
alluvial bezeichnen.

Der sandige Lehm, der mach L i p o i d  bei Cerklje, Kaplja vas, Su
hadole und Polje auftritt ((1857, p. 233), ist eigentlich Verwitterungslehm 
mit Kalkgeröllen, den wir mit der Verwitterungsdecke an der Oberfläche 
der genannten Terrassen vergleichen können. Daß er dieser tatsächlich äqui
valent ist, beweist das an einigen Stellen an der Psata entblösste darunter 
liegende Konglomerat.

Auch das unter dem Schotter bzw. dem sandigen Lehm liegende Kon
glomerat hat verschiedene Mächtigkeit, weil die Oberfläche seiner tertiären 
Unterlage schon stark erodiert ist. Im großen und ganzen hat jedoch die 
Oberfläche des Tertiärs die Form eines Beckens, das ungefähr in der Mitte 
der Ebene von Kranj am tiefsten ist. Für die Bildung dieses Beckens ist zwei
fellos die Tätigkeit der Save und ihrer Zuflüsse mitverantwortlich. In der 
Hauptsache wird man aber die Entstehung des Beckens einer — in bezug 
auf das umrandende Bergland — relativen, wenn nicht sogar einer absoluten 
Senkung des Bodens zuschreiben müssen.

Ein Vergleich der Schichten der Ebene von Kranj mit jenen der Ljub- 
ljanaer Ebene zeigt uns nicht nur, daß in beiden Bereichen die gleichen 
Quartärschichten auftreten, sondern daß auch ihre Ablagerung unter den
selben Verhältnissen zustande gekommen ist. Die Entwicklungsgeschichte 
beider Gebiete war also im Quartär genau dieselbe. Ganz anders verlief je 
doch die Entwicklung der Ebene von Kranj im Tertiär. Für die Erklärung 
dieser Entwicklungsepoche sind aber noch ausführliche stratigraphische Un
tersuchungen der Tertiärschichten auch in allen übrigen Teilen des Ljub- 
Ijanaer Beckens erforderlich. Ivan Rakovec.


