PODOR NA JAVORŠČKU
Fr. P l a n i n a
Podor na Javorščku se j e dogodil 8. avgusta 1950 na severozahodnem pobočju te gore nad levim bregom Soče, malo nad sotočjem Soče
in Koritnice. (Fot. l!) l i k ob Soči, ki teče tod kakih 390 m nad
morjem, j e krpa krednega fliša, okoli katere so ledeniške odkladnine
in na njih majhna vas Jablanica. Nad vasjo se položno dvigajo senožeti. Podorni material sega na senožet »Na počivalniku«. Y bližini je
nad sotočjem obeh rek ostanek starega podornega nasipa, ki pa j e že
ves obrasel. Gora Javoršček j e sestavljena iz skladov dachsteinskega
apnenca. (Prim. Carta geologica delle tre Venezie, 1937, list Tolmin,
severozahodni del obdelan od prof. F. K o s s m a t a in A. W i n k l e r j a !) Na kraju podora se vlečejo apnenčeve plasti v smeri JZ—
SY in so nagnjene 45° proti severozahodu. Plasti visijo torej strmo
navzdol po pobočju. V višini nekaj nad 700 m j e v pobočju strmejši
rob. Nekdanja rečna erozija j e v tej višini odbrusila spodnji del

Fot. 1. — Pogled z Bovškega polja na podor na Javorščku 8. avgusta 1950.
Levo Hudi vrh 1808 m, pod katerim leži planina Golobar (1254 m).
Fr. Planina
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vrhnjih, strmo nagnjenih plasti, ki zaradi tega niso imele več opore in
so bile nekako obešene v pobočju. Domačini so imenovali ta rob »Pod
tem rdečim«, kar kaže na intenzivno preperelost apnenca. Na severovzhodnem robu podora se dobro vidi, kako v tej višini plasti zmanjka,
ker so odbrušene. (l ot. 2!) Nad robom j e gozd pod »Smrekovo glavo«,
ki j e last čezsoške srenje. Više gori j e pobočje »V poloze«. Na severovzhodni strani se spušča z
višine vzporedno s podorom
dolg jarek »Grdi žleb« proti
senožetim »Na počivalniku«.
Podoben manjši jarek sega
tudi v zgornji del podora na
jugozahodnem robu. Verjetno je, da j e padavinska
voda iz tega j a r k a zamakala
lezike (stike plasti, Schichtfugen) in sčasoma napravila
med plastmi tanko plast ilovice. Mlekuž Franc iz Jablanice 7 pripoveduje, da j e
bila drsna ploskev podora po
katastrofi mokra, na ploskvah podrtih skal pa j e bila
marsikje ilovica, kar j e
vidno še sedaj. Tanka plast
ilovice j e ločila apnenčeve
plasti v smeri njihove nagnjenosti. Jugozahodni rob podora pa kaže pokončno plast
ilovice, ki se j e tvorila v
navpični razpoki in j e tako
ločila dele apnenčevih plasti
v smeri, v kateri se plasti
vlečejo. (Fot. 3!) Verjetno j e
dež 2. in 3. avgusta razmehčal
Fot. 2. — Podor na Javorščku. Spodnji del
vmesno ilovico in tako dodrsne ploskve s severovzhodnim robom. Za
njim stene, kjer se končujejo v pobočju vi- končno ločil zvezo méd plastseče zgornje plasti dachsteinskega apnenca. mi apnenca, ki j o j e rahljala
Fr. Planina
deževnica in snežnica že kdo
ve koliko stoletij.
Pogoji za podor so bili torej naslednji:
1. Strmo nagnjene plasti v smeri pobočja, ki v spodnjem delu niso
imele opore.
2. Podtalno erodirane stične ploskve med plastmi zaradi zamat a n j a z zgornjih delov pobočja.
3. Prepočenost apnenčevih plasti in preperelost s površja v globino.
Po pripovedovanju domačinov se j e utrgal majhen del pobočja ob
omenjeni strmini že 17. marca 1950. Navedeni Mlekuž, ki j e vozil listje
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iz gozda, j e takrat slišal dvakrat zapored pok kot iz puške. Pri drugem
poku se j e že drevje zapeljalo navzdol.
Dne 8. avgusta j e Komačeva družina iz Jablanice št. 3 kosila steno
»Na počivalniku« nedaleč proč od k r a j a podora. Ob pol dveh popoldne
j e nenadoma počilo in del gozda se j e zapeljal po pobočju, na robu
strmine se j e vse razbilo in z velikim truščem zgrmelo proti senožetim.
Skale so zlomile drevje in
ga pokopale. Visoko v nebo
i
—
se j e dvigal prah. Štefanova
H
mati iz Jablanice pripoveduje: »Ob pol dveh j e zaf
bucalo. Tekla sem na ,genk'.
Drevje j e drselo navzdol
H
in, ko j e prišlo do stene, j e
Н
и
^
zdrčalo dol in se razbilo.«
.-•
Manjši kosi pobočja so se
.
utrgali še okoli treh in petih
popoldne. Ob petih j e prišel
i " -~
,
manjši plaz s severovzhodnega roba podora. L j u d j e se
niso preveč bali, ker se j e vse
zelo hitro dogodilo in ker so
med pobočjem .Javorščka ter
hišami v Jablanici dosti prostrane in položne senožeti,
ki so ustavile glavno maso
skalovja.
Odlom se j e začel v viH
šini 910 m. Stena zgornjega
roba j e na sredi visoka kakih 18 m, na jugozahodni
strani 2 m, na severovzhodni
^^^^^^Нк^ННР^НВДВ
pa okoli 5 m. Na sredi štrli
^^^^И^Н^гжДНк^^Км^вИ
najbolj navzdol po drsni
•НвШКЈШпгЛШ^^^лВиН
ploskvi. Na njenem vrhu
i stojijo precejšnje smreke. Fot. 3. — Jugozahodni rob podora, kjer je
Z jugozahodne strani j e vi- bila navpična razpoka z ilovico. Spodaj
bovško polje z vojaškimi barakami, zadaj
deti dokaj trdna, na seveKaninsko pogorje.
Fr. Planina
rovzhodni strani ima pa debelo razpoko od vrha do tal.
Dno zgornje stene stoji na strmo nagnjeni plošči, po kateri j e
odkrhnjeno skalovje zdrselo navzdol. Drsna ploskev (dachsteinski
apnenec) j e silno gladka. Ker j e naklonjena za 45° (proti SZ), j e
brez plezalk in vrvi nedostopna. Na jugozahodni strani sega bliže gori
k robu, na severovzhodni pa visi globlje pod rob podora. Čeznjo
potekajo nekoliko poševno trije nizki pragovi počez, ker se niso odlomile vse spodnje podorne plasti v isti višini. Drsna ploskev sega do
višine okrog 770 m. Tam izgine pod grušč in snežišče. Dolga j e nad
190 m. Ob spodnjem robu j e široka 75 m, pod vrhnjo steno j e nekoliko

)
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ožja. Njena površina znaša skoraj poldrug hektar. Nad spodnjim robom drsne ploskve j e stena visoka na SZ strani 4—5 m, na SV strani
7—9 m. (Fot. 4!) Ce vzamemo torej povprečno globino odtrgane mase
6 m, j e zdrknilo navzdol najmanj 80.000m3 skalovja s skoraj poldrugim
hektarom gozda.
V višini 740 m se začenja ogromna groblja, ki sega doli na senožeti
v višini 520 m. Skale različnih dimenzij so nagromadene in zagvozdene
druga med drugo. Na mnogih se vidi gladka ploskev,
ob kateri se j e prej stikala
plast s plastjo. Tu in tam
so stične ploskve rdeče od
preperevanja ali celo prevlečene z ilovico. Med skalovjem j e pokopano drevje.
Nekatera debla smrek so
raztreščena v šope trsk. Debele bukove hlode so domačini odžagali, kolikor so moleli izmed skal. Na jugozahodni strani podora gleda pri
višini 600 m bolj strma in
gladka podlaga izpod groblje. To j e najbrž kraj, k j e r
se j e skalovje odtrgalo že
17. marca 1950. Pri glavnem
podoru j e skalovje drselo čez
to strmino brez ovire. »Na
počivalniku« v višini 520 m
j e spodnji del groblje. Tod
j e obstala oglata skala, ki
meri približno 12 X 8 X 6 m.
Pod njo so raztresene še
druge, nekoliko manjše skale. Največ jih leži na senožeti Milke Koinac iz JablaFot. i. — Drsna ploskev podora s severonice (prej št. 164). Prizadeta
vzhodnim robom proti gorovju Bavškega
j e tudi senožet Franca MleGrintavca.
F r . Planina
kuža, ki mu j e neka skala
razbila vogal pločevinaste
strehe pri seniku. Posamezne skale so letele še niže (loi. Najbolj
spodnja z velikostjo 4 X 3 X 2 m se j e ustavila v ogradi kakih 90 m
nad Rogarjevim hlevom v višini 460 m. Dalje se ni nobena privatila.
Gospodarska škoda j e torej v tem, da j e uničen precejšen del
gozda, s skalami nasut del senožeti in nekoliko poškodovan senik. Vas
Jablanica ni prizadeta. Skalovje, ki se bo z zgornjega razrahljanega
roba še dalje krušilo, ni več nevarno, ker bo velika groblja zausta\Ijala vse nadaljnje odkruške. Zelo verjetno j e pa, da bo zdrknil še kak
sosednji del pobočja, k j e r so razmere podobne opisanim.
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KRITIČEN PRETRES ARHIVA METEOROLOŠKE POSTAJE
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Ljubljana razpolaga z zelo starimi podatki, in sicer segajo najstarejši v leto 1850. Seveda starih podatkov ne moremo smatrati kot
enakovredne onim iz današnjih dni. Preciznost instrumentarija j e bila
sredi preteklega stoletja zelo daleč od današnje stopnje; opazovanja»
ki jih ni bilo mogoče kontrolirati z registrirnimi instrumenti, so bila
ob drugih terminih. Nadaljnja pomanjkljivost j e v tem, da niso opazovali vseh tistih pojavov, kot jih opazujemo danes. Število opazovanih
pojavov se j e postopno večalo in ta razvoj gre še v bodočnost.
A. Opazovalci
Kot veliko pozitivno potezo starejših opazovanj moramo podčrtati
dolgoletno aktivnost istih opazovalcev. Ako naštejemo te požrtvovalne
ljudi po kronološkem redu, bi se sledili takole: od 23. marca 1850 do
1. avgusta istega leta j e opazoval Wagner, ves naslednji mesec Seifer,
nato pa do 31. decembra 1857 Zeilinger. J. Seifer omenja, da j e Zeilinger
opazoval do februarja 1859. Y našem arhivu prenehajo njegova opazovanja z 31. decembrom 1857. Isti avtor navaja v »Das Klima von
Krain« str. 14, da j e kustos muzeja, Karel Dežman, začel z opazovanji
januarja 1855. Y našem arhivu se pojavijo njegova opazovanja z novembrom 1857, tako da imamo za november in december omenjenega
leta dvojna opazovanja na povsem različnih formularjih in tudi z
različnimi podatki.
Od leta 1858 dalje j e vodil opazovanja Karel Dežman. V arhivu
manjkajo letniki 1861 do 1864. Seidl nič ne omenja prekinitve v omenjenih letih, čudno pa je, da jih tudi v »Jahrbücher der C. A.-f. Meteorologie und Geodynamik« ne najdemo. Podatki začno ponovno v letu
1865. Dežman nič ne utemeljuje prekinitve opazovanj, iz česar bi
zaključili, da so se opazovanja vršila. Po smrti Karla Dežmana j e
vršila opazovanja njegova sestra Serafina in to od 11. marca 1889 do
julija meseca 1895, ko nastopi prof. Yodušek, ki jih j e vodil do 1919. leta,
ko j e prekinil svoje delo zaradi starostne onemoglosti. Nadzorstvo nad
opazovanji prevzame nato dr. Cadež, za njim prof. Gavazzi in končno
dr. Reya, kot predstojnik zavoda za meteorologijo in geodinamiko.
V času po odhodu prof. Voduška so vršili opazovanja: Marinček F.,
Blanč Janez, Vencel Matija in Cerne Vladimir. S 1. januarjem 1948
začno oficielna opazovanja sinoptične postaje Ljubljana-Bežigrad.
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B. Opazovani elementi odnosno pojavi
Prva opazovanja, to j e v letu 1850, imajo beležene: pritisk zraka,
temperatura suhega in mokrega termometra, relativna vlaga po higrometru in kratek opis vremena. Cas opazovanj j e različen: ob 6., 10.,
12., 15., 18. uri.
Že leta 1852 in to s prvim januarjem, prično beležiti tudi oblačnost
in smer vetra, v septembru istega leta pa tudi že pritisk pare.
Y naslednjih letih se nadaljuje z opazovanji v navedenem obsegu,
vendar nastopajo krajše prekinitve za posamezne elemente. Z letom
1853 se ustalijo opazovalni termini ob 6., 14. in 22. uri, ki ostanejo do
leta 1877, ko uvedejo Mainheimske termine. Tega leta prično beležiti
tudi minimalno in maksimalno temperaturo. Tako so od leta 1877
(incl.) opazovali: pritisk zraka, temperaturo suhega in mokrega termometra, maksimalno in minimalno temperaturo, pritisk vodne pare, relativno vlago, oblačnost, smer vetra, vreme in padavine.
Novih opazovanj ni bilo do nastopa prof. Gavazzija, ko so pričeli
beležiti tudi število sončnih ur s pomočjo heliografa. Nove razširitve
na tem polju so nastopile po osnovanju sinoptične postaje. Osnovnim
registrirnim instrumentom (termograf, barograf, higrograf) so se priključili: geotermograf, aktinograf in anemograf; dalje zemeljski termometri, anemometer, nefoskop, s čimer so se opazovanja razširila na
temperature v zemlji, na množino prejetih kalorij in na gibanje
oblakov.
C. Selitve postaje
Iz arhiva ni nikjer razvidno, kako se j e meteorološka postaja
selila. Na njeno pot, bolje na spremembe, nas opozori predvsem nadmorska višina. Prvi podatki o višini instrumentov so iz leta 1876.
Opazovanja, ki jih j e vršil Zeilinger so bila v sklopu poštne
službe, kar nam dovoljuje misel, da j e bila postaja v poslopju poštnega
urada (Telegrafenamt). Nepoučeni smo še do omenjenega leta 1876,
ko se navajajo sledeče višine: absolutna višina 301,6, višina termometra 4,95 in dežjemera 2,16 m. Ti podatki ostanejo neizpremenjeni
do smrti Karla Dežmana. Njegova sestra navaja številke 297,6, 5 in
2,2 m. Ako primerjamo te podatke, se vsiljuje zaključek, da sta stanovala brat in sestra v isti hiši, da pa j e bilo stanovanje Serafine
Dežman v pritličju, bratovo pa v I. nadstropju — razlika j e namreč
točno 4 metre. Višini za termometer in ombrometer sta isti. Po tej misli
naj bi sestra prenesla le barometer v svoje stanovanje, vse ostalo j e
ostalo na starem mestu. Ce si dovoljujemo še podmeno, da se Dežman
v vsem času ni selil, imamo torej niz 37 let, ko so se opazovanja vršila
na istem mestu.
Julija 1895 prične z opazovanji prof. Vodušek. Za absolutno višino
navaja 297 metrov, višina termometra 7,8 metra in višina ombrometra
3,1 metra. Februarja 1897 pa navaja spremenjeno absolutno višino
306,2 metra, ostalo ostane nespremenjeno. Zaključili bi iz tega, da se
j e prof. Vodušek tedaj preselil iz pritličja v II. nadstropje, termometer
13*
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in ombrometer pa sta ostala na starem mestu, tako da imamo tudi tukaj
niz 24 let homogenih opazovanj.
O namestitvi instrumentov pri prof. Vodušku beremo v »Jarbücher
f. M. u. G.« 1907, da so dobro nameščeni, da ima posebni termometer za
temperaturo ob 7. uri in posebnega za ostala dva termina. Barometer
j e v redu in visi v stanovanju v drugem nadstropju. Ombrometer j e
na zidu, dobro zaščiten proti vetru. Postaja j e bila v Vegovi ulici
zahodno tik ob realki.
Leta 1919 (16. januarja) j e prenesel služitelj na realki Marinček F.
vse instrumente na realko. Termometer j e bil nekaj časa med okni v
pritličju, pozneje v hišici v prvem nadstropju; barometer j e bil v sobi,
nadmorska višina 304,9 m. Tako j e bilo stanje do 31. decembra 1921, ko
j e bil barometer prenesen v pritlično stanovanje opazovalca Marinčka
in j e bila nova višina 299,7 m. Na tem mestu j e ostal barometer do
leta 1925, ko j e postaja na realki prenehala z opazovanji. Barometer
se j e nato preselil na univerzo, k j e r j e bil dvakrat v prvem in dvakrat v drugem nadstropju. Vzporedno z njegovo selitvijo j e šla tudi
selitev termometra, vendar so bila ta opazovanja le pomožna.
Od 1. januarja 1921 so se opazovanja v novi angleški hišici vršila
kot glavna opazovanja v Zg. Šiški, opazovalec j e bil upokojeni učitelj
J. Cerne. Že s 1. aprilom 1922 pa se postaja preseli v porodnišnico, k j e r
j e ostala vse do konca 1948. Od začetka istega leta pa teko že opazovanja na novi sinoptični postaji.
D. Ocena
Iz prejšnji treh točk bi sledil naslednji zaključek: kvalitetno gradivo, ki more služiti kot osnova za resno delo, smemo smatrati ono,
od 1858 do 1919 leta; to so opazovanja, ki so jih vodili Karel in Serafina
Dežman in Vodušek. Ker pa so tudi v tem času bila opazovanja do
1877 ob 6. uri zjutraj in ob 10. Uri zvečer, bi morali tudi to dobo skrajšati na približno 40 let, od 1877 do 1919. Res je, da se j e postaja tudi
v tem času dvakrat selila, da ni bilo komparativnih opazovanj in da
višina instrumentov ni bila taka kot j e danes. Z ozirom na dejstvo pa,
da so mikroklimatska kolebanja omejena na plast pod 2 m višine,
odnosno da so spremembe v naslednjih metrih višine malenkostne,
nam morejo podatki omenjene dobe služiti kot prvovrstno gradivo;
to tembolj, ker kaže vse delo omenjene trojice izrazito vestnost in
ljubezen do opazovanja, kar jim priznavata tudi Hann in Seidl.
Ostala opazovanja morejo slediti kot dober pripomoček. Pri Zeilingerju (1850—1857) so k a j hitro opazni veliki odstopi v primeri z
opazovanji, ki jih j e vršil Dežman; zato j e tudi Hann uporabil Dežmanova opazovanja in z njegovimi korigiral opazovanja prvega.
Brez pomisleka tudi ne moremo uporabljati opazovanj po Voduškovi smrti; postaja se j e sprva stalno menjavala, seveda brez komparativnih opazovanj. Od leta 1922 dalje j e postaja v vrtu porodnišnice
— sicer preko 25 let — vendar so pomisleki tudi za to dobo, in sicer
sledeči: urad j e bil oddaljen od opazovalnega prostora skoro pol ure.
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Opazovanja so se vršila ob začetku službe in ob zaključku službe, tako
da j e komaj verjetno, da so bila res točno ob terminu. Tudi večerni
termin ni bolj zanesljiv, s a j so za krajšo dobo večerna opazovanja
sploh izostala in so podatki vzeti s traku.
Zanesljivi podatki so šele z ustanovitvijo sinoptične postaje za
Bežigradom, ki j e začela z opazovanji 1. januarja 1948.
Prva naloga sedaj je, da se ugotove mesta, k j e r so se opazovanja
vršila v času Karla Dežmana in njegove sestre. Druga naloga bi bila,
da se izvedejo vsaj enoletna komparativna opazovanja in to tudi za
čas, ko j e opazoval prof. Vodušek. Tretji korak pa je, da se s primerjavo med Ljubljano in drugimi postajami preveri točnost podatkov.
V letošnjem letu pride v poštev kritična obdelava opazovanj od
leta 1889 do 1919.
O p o m b a : Naknadno j e bilo ugotovljeno, da j e imel Dežman svojo
vilo v takratni Kolodvorski ulici št. 108, danes Prečna ulica št. 6.
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