
G E O G R A F S K I  V E S T N I K
XXXI (1959)

P o l d e  O b l a k :

JELOVICA
(Poglavja iz prirodne geografije)

Kadar govorimo o Jelovici, mislimo razen na pravo Jelovico tudi 
na vso planoto daleč tja  ла zahod proti Bohinjski Bistrici in Ratitovca. 
Toda prava Jelovica je  pravzaprav samo na sever od dolge reliefne 
zareze, ki poteka s SZ na JV  od Bohinjske Soteske oh Blatnici če« 
Jezerce na Raztovko in ob zgornjem toku potoka Češnjice. Svet južno 
od te zareze je  podoben Jelovici samo v svojem severnem delu, k je r  
ima značaj planote, medtem ko se na jugu vzpne v pogorje, ki se začne 
izrazito z vrhovi Ratitovca (nad 1600 m) ter se vleče proti zahodu v 
nekoliko nižjih vrh eh, od 1500 do 1550 m, iz mnogo nižjimi prevali. Vse
kakor se pri Možicu tudi Jelovica v najširšem smislu konča (12 - str. 187).

Lep pogled čez vso to planoto inam nudi Ratitovec, oziroma n je 
gova vrhova Gladki ter Kosmati vrh (Gladki in Kosmati Ratitovec). 
Med njima se od Prtovča navzgor vleče od ju,g®vzhoda globoka za
krasela dolina. V n je j je  planina Pečana in niže doli, ma SZ, opuščena 
planina Ribčevo. Dolina se na severozahodu konča tik nad Bitenjsko 
planino. Ima precej lijalkaistih kont in je  izdelana ob prelomnici, k i gre 
nekako od Kosmatega vrha po dolini Korit do Save in nato proti Ko
privniku na Pokljuki (14 - str. 87). Na bohinjski strani je  močno pora
ščena, medtem ko je  na selski strani (nad Pecano) pretežno planinski, 
pašni svet. V splošnem visi v vrhnjem delu dno doline na bohinjsko 
stran.

Petrografski pregled. Planoto sestavlja povečini čisti dachstein- 
ski apnenec, v katerem so kraške oblike izredno razvite. Na str
mejših pobočjih pride na dan schlernski dolomit. Jav lja  se v svojih 
bizarnih oblikah predvsem ob dolini Češnjice (rob »Stena«). Na ob
robju so tudi keratofirji (14 - str. 62). Razen tega ne smemo prezreti 
sivo-zelenega peščenjaka na vzhodnem obrobju Ledine.

Posebno pozornost zasluži na Jelovški planoti porfir, saj je  zaradi 
svoje nepropuistnoisti ustvaril ugodne pogoje za planinski pašniaki svet. 
Zelo pestro se menjava z apnen ceni, deloma z moreno, deloma pa je  že 
precej preperel. Včasih ga najdemo kot prodnato nasipino na apnencu, 
a drugod zapet kot velike balvane. K jer se pojavlja  v večjih komplek
sih, se je  v njem razvilo hidrografsko omrežje. Povečini pa nastopa le v
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manjših fragmentih. Pregled čez mje si lahko ustvarimo samo po gozd
nih revirjih oziroma po njihovih oddelkih in odsekih (glej karto).1

У revirju M a r t i n č e k  je  njegova razporeditev naslednja. Po
jav i se v odd. 16 okrog Visokega vrha, k je r  je  razpadel v ilovico, na
letimo pa tu tudi na njegove podsutine. Okoli samega Martinčka na
stopa samo na kopastem svetu odseka 10 c in 10 a nad cesto, sicer pre
vladuje v odd. 10 večinoma apnenec. Tudi tu so na njem, v ravnicah, 
ilovnata tla. Najdemo ga nadalje na ravnici odseka 7 d, k i je  še na 
Bodlajki, vendar tudi tu v soseščini prevladuje apnenec. Dobi se tudi 
pod kisilimi, humoznimi tlemi v odseku 8 a in dalje po pašnem ilovna
tem svetu Vodičke planine. Zavzema južno pobočje tam kajšnjega hri
bovja, medtem ko je  na severnem kontastem svetu apnenec. Nad Mo- 
šenjsko planino, v višinah 1250—1300 m, v odseku 21 b je  na ravnici 
nanos peska, apnenca, porfirja im prsti. V močvirnem svetu ob O jstrici 
je  porfir že precej preperel. To je  svet pod Lipniško planino, v od
seku 20 c. Ravnice v odseku 22 b so nanos porfirja in grušča, k i raz
pada v ilovico. Nedaleč od tod, v vzhodnem delu odd. 19 (19 a), je  
okrog 1 ha porfirja, vse ostalo pa je  apnenec. Podobno je  na zahodu 
od tod, v odseku 18 b, k jer je  porfir že preperel v ilovico in glino. Na 
okoli 1200—1300 m visokem svetu odseka 15 a pa so spodaj ilovnata, 
sveža tla s porfirjevim substratom, sredi iin zgoraj pa je  pod humuzno 
plastjo apnenec. V revirju Martinček nam preostane še lokalizacija 
porfirja v oddelkih 24, 25, 26. Y oddelku 26 je  porfir na JV, na strmo 
nagnjenem pobočju, 1300—1350 m visoko (paša z Lipniške planine), 
vendar je  že precej preperel. Y odseku 25 a (1350—1380m) je  na po
bočju, ki je  obrnjeno proti SV. Na porfirju  se je  tam razvil kisli hu
mus. Močno preperel porfir najdemo v odseku 25 b (1350m). V odseku 
25 c pa je  deloma apnenec, deloma porfir. V oddelku 24 je  porfir tudi 
skoraj v vseh odsekih (a, b, c — področje Mošenjske planine). Med
tem ko je  v odsekih 25 a in c preperel, opaizimo v odseku 24 b le nanos 
porfirnega grušča (ravnica) na apnenčevo podlago. Opazimo ga tudi 
v odseku 24 e, in sicer na zahodnem področju, na vzhodu pa so na 
apnenčevi osnovi nanosi porfirnega grušča.

Glavni pas porfirja v revirju Martinček se torej vleče od Kokre 
čez Radoljško planino ter dalje na vzhod mimo kote 1329 m, čez Lip
niško in Mošenjsko planino ter vzhodno od Gregorjevca do Črnega 
vrha (1306 m) ter se ujema z  najvišjim  hrbtom Jelovice. Proti vzhodu 
se zožuje. V  jugovzhodnem delu tega pasu sta dve veliki suhi dolini. 
Porfir nastopa v revirju  Martinček, kakor smo videli, v zelo različnih 
oblikah. Že omenjenih pedoloških procesov pri razkroju apnenca in 
porfirja -kakor tudi kvartarnih nanosov se bomo podrobneje dotaknili 
še pozneje. .

Y revirju R o v t a r i c a  naletimo na porfir že v odsekih 20b in 
20 c, in to pod ilovnatimi, kislimi tlemi. Dobi se tudi v odsekih 20 g in 
20 a. Docela prevladuje porfir v odsekih 19 a in f, ob začetku kamion
ske poti Rovtarica—Martinček, medtem ko je  v odseku 19 e delno por-

1 Razdelitev po oddelkih in odsekih tem elji na poročilih Gozdnega go
spodarstva Bled.
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fir, delno apnenec, delno morena. Y 19 b pa se prepleta porfir samo z 
moreno. Najde se še zahodno od Selške planine, v odseku 13 b, k jer ga 
pokriva morena (na 1150—1200m visokem svetu). У ostalem delu Je 
lovice porfirja skoraj ni, če izvzamemo ožji pas pri Ribčevem, pri 
Kališniku in na Tolstem vrhu nad Taležem. Vendar manjše vodice na 
obrobju planote še dokazujejo nepropustno podlago.

Morfogeneza. O morfogenezi Jelovice se je  že mnogo pisalo. Za 
planoto je  predvsem značilnih več nivojev, ki so po strmih stopnjah 
ločeni drug od drugega, tako da jih  ni mogoče vezati med seboj. N ižji 
nivoji segajo s svojimi suhimi dolinami precej daleč v višje planote. 
Moglo bi se torej govoriti o pravih piedmontskih stopnjah. Ker pa so 
vmesne stopnje, ki ločijo  posamezne nivoje, razmeroma nizke v pri
meri s strmim pobočjem, k i se začenja nad najvišjim  nivojem, ozi
roma, ki se začenja pod najnižjim , torej pod planotastim površjem 
Jelovice, moremo nastanek vseh teh nivojev stavljati v eno samo dobo 
izravnave (14- str. 80). Po Brücknerju bi Jelovica pripadala višjemu 
morfogenetskemu nivoju v Julijskih Alpah, ki bi nastal v miocenu 
(3 - .str. 1054). Tudi Kossmat šteje Jelovico za višji nivo višine 1200 do 
1300 m (7 -str. 659—663, 667—668), pozna pa tudi n ižji nivo. Winkler 
se glede starosti »pokljuškega« nivoja pridružuje Kossmatu (16- stran 
142). Pokljuški nivo omenja tudi Krebs (8 -str. 269). Tudi Ampferer 
omenja izravnavo Jelovške planote (2 - str. 411). Klebelsberg navaja 
za pokljuški nivo višino 1400 m (6 -str. 56-57, 60-61). W. Penök pozna v 
Ju lijsk ih  Alpah 3 nivoje. K srednjemu nivoju (1300—1500 m) prišteva 
tudi Jelovico. Nivo visi proti vzhodu in predstavlja po njegovem mne
nju  piedmontsko površje, ki se nadalju je še v dolinskem dnu višjega 
nivoja (16 - str. 1%). Sicer pa s'tavlja W. Penck dobo nastanka vseh 
nivojev na planoti v spodnji miocen (13 - str. 195). Tudi Aigner prišteva 
vse jelovške planote v eno samo dobo, v miocen (1 - str. 222). Nasprotno 
so Kossmat, Krebs, Ampferer im Klebelsberg mnenja, da je  Jelovica 
lep primer za veliko panonsko (sp o dn j  oplio ce n sk o ) ižravnavo.

Podrobno je  posamezne nivoje na Jelovici določil že Rakovec (14), 
vzporejajoč svoje rezultate z Melikovimi (10) ugotovitvami na sosed
njih  področjih. Razlikoval je  7 nivojev v višinah okrog 1660m, 1550m, 
1410—1450 m, 1320—1360 m, 1230—1270 m, 1140—1170 m in 940—980 m 
(14 - str. 80). Ker je  na vmesnih pobočjih zabeležil tudi še terase, bi 
lahko rekli, da razlikuje pravzaprav 12 nivojev. Razvrstili bi jih  ta
kole:

N i v o I. bi bil najvišji, ratitovški (oikrog 1650 m), opisan po
drobno pri Rakovcu na str. 75. N i v o II je  za spoznanje n iž ji (1550 m, 
pri Rakovcu na str. 76). Nivo III v višini 1410—1450m obravnava Ra
kovec na str. 76, n i v o  IV v višini 1320—1360m na str. 77—78, n i v o  
V. v višini 1230—1270m na str. 79. Kot n i v o  VI. bi lahko označili 
suho dolino v višini 1230—1270 m južno od Peč Vrha, opisano pri Ra
kovcu na str. 79. Posebej bi lahko razlikovali tudi še n i v o VII. 
(višina 1207 m), ki je  zastopan v severnem in južnem delu Jelovice 
in na planoti sami, medtem ko na južnem, vzhodnem in zahodnem po
bočju Jelovice opažamo, da se pod p rej imenovanim pobočjem pri-
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čenja strino pobočje in da so na njem le m anjše terase. Kot nivo VIII. 
bi označili terase v višini 1140—1170 m, opisane pri Rakovcu na strani 
81. K temu nivoju, ki bi bil panonske starosti, lahko štejemo še terase 
v višini 1100—1200 m pri Zgornjih Danjah in Zabrdu pod Ratitovcem 
ter nad Zalim Logom, ki jih  omenja Ilešič (5 -str. 63). N i v o  IX. v 
višini 1040—1080 m se pojavi v suhi dolini, ki priteka od Kupljeniške 
planine, in na severozahodnem koncu Jelovice (14- str. 82). Sem spa
dajo tudi 1000—1100 m visoka slemena med Prtovčem in Železniki (5- 
str. 63). N i v o  X. zavzema višine 920—930m vse do Jamnika na 
vzhodu (14- str. 83). K n i v o j u  XI. bi šteli terase po pobočjih Je 
lovice v višinah od 860 m do 810 m, ki segajo na vzhod do Podblice, 
na jugu pa zavzemajo’ tudi hribe med Rudnim in Selcami ter nivoje pri 
Dražgošah (14-str. 83, 5 -str. 62). N i v o  XII. so v resnici le majhni 
ostanki teras v višini 780 m. Izredno dobro je  zastopana višina 700 m 
v razsežni planoti na severnem pobočju okoli Bleda (14-str. 76).

Po tem morfološkem pregledu moremo ugotoviti, da se je  severni 
del pokrajine ob prelomu Dražgoše—Blatnica najbolj dvignil. Enake 
tendence v dviganju kaže tudi srednji del Jelovice, ki ima najviše 
ležeče planote in terase tik ob drugem prelomu (Kosmati vrh—Ko
ritnica), medtem ko se je  zahodni del najm očneje dvignil na jugu. Vse 
to neenakomerno dviganje se je  vršilo v dveh različnih dobah, v pa- 
nonu in v postipanonu. Pri postpanonskem. dviganju so se nivoji na
gnili v isto smer, to se pravi, da so se najmočneje dvigali isti deli planot 
kakor v panonski dobi. V postpanonski dobi je  bilo dviganje najin- 
tenzivnejše An je  tra jalo  skoraj skozi veis m lajši pliooen. Bilo pa je  
tudi prekinjeno po dveh izrazitih mirovanjih (1 4 -str. 87).

Iz Rakovčeve študije je  razvidno (14 - str. 90), kako je  Sava za 
časa panonske izravnave že po razmeroma kratkem toku prešla v 
ravnino, ki so jo  tvorile Mežakla, Pokljuka in Jelovica. To enotno 
ravnino so reke pričele razrezovati šele v poznem panonu. Precejšen 
obseg so dosegle tedaj tudi doline, ki so se ohranile m arsikje na Je 
lovici. Vendar so vse razmeroma plitve in prehajajo, vsaj nekatere 
med njimi, že po kratkem poteku v nižje nivoje. Proti koncu panona 
je  zaradi intenzivnega dviganja oživelo erozijsko delovanje in pred
hodnica Save Bohinjke je  izdelala sotesko med Pokljuko in Jelovico 
(14- str. 90). Tudi Koritnica in Blatnica sta nastali šele proti koncu 
panona in sta vezani na znana preloma, ki sečeta Jelovico v, JV  smeri. 
Blatnica izvira v času večje vode nad Kupljeniško planino. Široka 
suha dolina nad njenim izvirom (v višini 1130 m) pa kaže, da je  se
gala Blatnica v panonu še precej dalje proti JV. Šele v postpanomu 
j i  je  začela Češnjica, pritok Selške Sore, odvzemati povirje in tako 
prodirati proiti SZ (14-str. 92). Pri dvigainju v postpanonu še je  raz
vilo novo porečje v dolinah nižjega nivoja, ki pa tudi ni dolgo trajalo. 
Obdržale so se le večje reke, ki so dobivale stalen in večji dotok vode 
(15 -str. 11—12; 11 -str. 61, 67). Ze Melik omenja sledove stare doline, 
ki je  nekdaj potekala čez Rovtarico in čez Raztovko proti Češnjici. 
N ajvišja točlka v n je j, široko sedlo Raztovka, je  nekoliko pod višino 
Jelovice (1130 m; 11 - str. 152). Sicer pa ima ta dolina svojo zasnovo že
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v terciaru. Tu skozi (nekako med Ratitovcem in pravo Jelovico) se 
vleče terciarna depresija, ki gre od Soteske sem, potem proti vzihodu 
in dalje proti Češnjici in Selcam. Po tem opuščenem oligocenskem mor
skem zalivu je  kasneje tekla stara Bohinjska Sava iz doline Triglav
skih jezer (14 - str. 90) ter tu skozi proti Poljščici in Škofji Loki, k jer 
so prav tako ohranjene oligocenske odkladnine (11- str. 151).

Suhe doline, ki so nastajale v panarni in v postpanonu, je  na Je 
lovici precej lahko zasledovati.2 Dve sta vzhodno od Mošenjske pla
nine. Ena gre od kote 1280 mimo Skoka in kot 1204 m ter 1246 m, druga 
pa gre oh Kališniku (1165 m) mimo Jelenjega vrha (1333 m) v smeri 
proti Mošenjski planini. Znatna je  široka in globoka dolina Pustince. 
Naslednja dolina igre od kote 1191 m (»Za Križem«), mimo kote 1174 m, 
1127 m, nato čez Bodlajko (1113 m) in Dežmanovo planino (1038 m) ter 
dalje na sever do Raven. Y smeri Z—V gre dolina južno od Martinčka. 
Na vzhod od n je je  hrib Plajšenca in Podlajski hrib. Doline v smeri 
zahod—vzhod se tu vrste ena za drugo in so precej zakrasele. Hrbti 
vmes so razrezani v kope. Tudi z Martinčka na Rovtarico lahko opa
zujemo ostanke stare, plitke doline, k i postaja proti Selški planini 
hitro globlja. Dolina Selške planine gre nekaj časa vzporedno z dolino 
Blatnega potoka, potem pa zavije proti n je j, medtem ko gre široka in 
visoka Gladka dolina dolgo vzporedno 'z Blatnico. Je  še cela vinsta 
manjših dolin, ki zavzemajo cele gozdne odseke. Razen v prejšnjem  
poglavju navedenih so še v naslednjih odsekih: 20 d (plitva dolina), 
20 h (dve dolini), 20 a (ploska, plitva dolina), 20 c (zgornji del doline), 
vse v revirju Rovtarica. V revirju Martinček je  še v 16 a zakrasela 
dolina, v 6 c in 7 b pa širša, zmerno nagnjena dolina.

Sledovi glacialne dobe. Jelovška pokrajina je  doživljala v ledeni 
dobi krepko poledenitev. Bohinjski ledenik je  na široko oral predel 
med pravo in nepravo Jelovico. Pustil je  za sabo talne, robne in 
čelne morene; močno je  brusil strmo apnisko pobočje in trgal ve
like porfirne bloke. Zajezil je  številne rečice in s tem ustvarjal ugodne 
pogoje za diluvialna zajezitvena jezera. Širino in globino poledenitve 
dokazuje dejstvo, da se vlečejo morenski nasipi na Ricmamu in planini 
Tamar v višini nad 1000 m in da segajo navzgor nad kamionsko cesto 
Rovtarica—Bohinjska Bistrica. V te j razdalji gre za 1—2 km širok 
ledeniški odcep, ki je  močno obrusil na eni strani široko Gladko dolino, 
na drugi pa visoko začrtal svojo sled na pobočju Javorovega vrha 
nad Rovtarico. Končal se je  na Raiztovki, a hkrati zajezil široko dolino 
Ledine in j i  omogočil ojezeritev oziroma današnje visoko b arje  z 
vsemi iznaki arktoalpinske flore. Bohinjski 'ledenik torej v dolino Češ
njice ni segal, ker tu ni ohranjenih nobenih moren, niti ni šel preko 
Ledine direktno na selško stran. Pač pa je  bohinjski ledenik opravil 
visoko pot tudi na Vršanu, šel nato mimo Tolstega vrha, toda tako, 
da čez preval, ki vodi v zgornji Talež, ni segal. Zajezil je  Talež le na 
njegovem spodnjem (koncu. Tu so ohranjeni lepi morenski nasipi. Me
lik jiih navaja pet (9 -str. 33). Morenski rob ob Taležu je  prav leipo

2 Težave dela le pomanjkanje razglednih točk. Izjema je posekani P ri
jateljev  Rob v odd. 23 revirja  Martinček.
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viden. Nasipom lahko potem sledimo na nadaljn ji poti proti vzhodu, 
v smeri proti gozdnatim Dobravam. Predvsem lepo se vidijo na valo
vitih travnatih Ledinicah. Na poti od Taleža proti Dobravam naletimo 
na številne porfirjeve 'balvane. Morenski pas se vleče nato dalje na 
vzhod čez Brda. Iz omenjenega sklepam, da gre pri morenski po
kra jin i od Završana do Brd za eno samo glacialno fazo. Morene so bile 
odložene na enakomerno znižan predglacialm teren od Završana do 
Brd. Sicer gre v te j razdalji za višinsko razliko okoli 300 m, vendar je  
strmec terena v glavnem enakomeren. Na te j strani Jelovice gre torej 
za robne morene, v brdski pokrajini in v svetu proti Kolnici pa za 
čelne morene bohinjskega ledenika iste faze. Prav lepi morenski na
sipi so ohranjeni v gozdnatih Dobravah. Ni pa moren na strmejšem po
bočju, k je r  jih  je  verjetno uničila denudacija, in tudi ne južno od 
Taleža oziroma južno od Dobrav, k jer nastopajo že višje orografske 
ovire.

V podrobnem izgleda morenska pokrajina na Jelovici takole: Mo
renam .sledimo lahko najlepše ob kamionski cesti Nemški Rovt—Raz- 
tovka. Lepi profili se najdejo  že okoli Nemškega Rovta. Tipičen je  
profil talne morene ob cesti tik nad Bitenjsko planino ter v dolini 
Korit vse do Ribčevega. Markantni profili se kažejo sprva na levi 
strani potoka, tik pod Riibčevim pa jih  najdemo tudi na njegovi desni 
strani. V dolino Korit do Ribčevega je  segal stranski odcep bohinj
skega ledenika, ki je  prodiral proti Raztovki. Veliki morenski profili 
se kažejo tudi ob kamionski cesti, v glavnem šele zgoraj, k jer  postane 
cesta ravna. Od tu se vlečejo prav do Rovtarice. Pri križišču te ceste 
s kamionsko cesto na Bohinjko pa sem ugotovil v tamkajšnjem profilu 
plasti limnične sive gline, ki jih  prekinjajo morene. Y morenah so 
dobro vidni oraženci. Profil kaže, da je  verjetno šlo za dve krajši 
jezerski fazi ob kolebanju istega ledenika. Podobnih profilov drugje 
na Jelovici nisem opazil. Morenam sledimo nato daleč navzgor na Bo
hinjko. To je  okoli 2 km dolg kamionski odcepek od glavne ceste. 
Poučen profil morene je  tudi na poti iz Rovtarice na Jezerce. Ta mo
renski nasip v dolini Blatnice priča o dobro izdelani predglacialnj do
lini Blatnice, ki smo jo  že omenili. Pod nakladiščem, od koder gre 
žičnica na Sotesko, moren ni. Pač pa je  vsa Rovtarica polna talnih, 
čelnih in robnih moren, pravtako bližnja Podrtija (1074 m) in ves Ga- 
tovš (1101 m). Morensko gradivo je  še kakih 150 m visoko nad Rovta- 
rico, na pobočju Javorovega vrha, in se vleče v te j višini do suhe 
doline, ki prihaja z Ledine. Morenskih nasipov samih tukaj ni, ker 
je  teren strm. Na morene naletimo tudi na sami Raztovki (ob cesti), 
Veliko morenskega gradiva je  tudi na severnem koncu doline Ledine 
(južno od Raztovke). Na Mositeh in na Oglovšaih mo renskega gradiva 
mi. Moreniski ostanki iz starejše glaciaoije so zastopani južno od veli
kega barja  Ledina. Tam so ohranjeni med nasipi tudi veliki bloki, ki 
nimajo nič skupnega z nepropustnim obrobjem.

Oglejmo si še ledeniške sledove na nasprotni, severni strani te 
stare pliocenske doline. Morene najdemp najprej ob cesti Raztovka— 
Rovtarica in ob cesti na Selško planino. Na široko je  posut morenski
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* drobir po Gladki dolini. Če (pregledamo to strain jelovške morenske 
pokrajine po gozdnih revirjih, moramo najprej pripomniti, da v re
virju  Martinček ni govora o kakšni morenski podlagi, pač ipa le v re
virju  Rovtarica. G roblje eem našel v naslednjih odsekih, če gremo 
od Raztovke na SZ: v 20 c, 20d (takoj ob cesti na apnencu); v 20 g, v 
dolini (na eni strani je  porfir, na drugi apnenec). Podobna je  slika v 
ods. 19 b. B olj na široko je  razvita morena v 19 c. Odsek 11 nima mo
rene, pač pa 12 c; nahaja se na lahno nagnjenem površju. Morene so 
tudi v odsekih 12ab . Yes ta predel je  že okoli Vršana, ki spada v 
revir Rovtarica. Vrh je  sicer iz apnenca in docela skeleten, v spod
njem, ilovnatem svetu pa je  morena. Morena je  tudi južno od Vršana, 
v ods. 12 d; v ods. 13 b (Gladka dolina) leži morena na porfirju. Nad 
desnim bregom Blatnega potoka je  v odseku 15 b. V drugih odsekih 
tega revirja moren ai. Pot nas vodi iz morenske Gladke doline v smeri 
proti Tamarju. Na obeh straneh je  veliko ledeniškega gradiva, in to 
vse do tja , k je r  se izačne strm breg proti Soteski. Tu pa moren mi. V 
Tamarju je  Melik določil 5 morenskih nasipov (9 - str. 34). Tem lepim 
nasipom sledimo še v nepreglednem terenu ,na pobočju Rjavega vrha 
tja  do planine Ricnian. Od tu nimamo daleč do Vršana, k jer  se za
čen ja ledeniška pot, ki smo jo  že popisali. Če povzamemo vse te iz
sledke, lahko trdimo, da se je  ledenik na široko vlegel v izdelano pred- 
glacialno dno. Med Ratitovcem in Kosmatim vrhom nad Pečano, v vi
šini 1300 m, dobimo tudi morene pobočnega ledenika z Ratitovca.

Vodne razmere. Ker prevladuje na Jelovici kraški svet. vode 
primanjkuje. Nadzemeljsko vodno omrežje se je  deloma razvilo le v 
porfirju ter v zelenih peščenjakih okoli Pašenjskega hriba in proti 
Kosmatemu vrhu. S tamošnjega nepropustnega sveta teče veliko vodic 
tako v visoko b arje  Ledina kakor tudi na drugo, češnjiško stran. Si
cer pa potoki največ presahnejo na m eji nepropustnih in propustnih 
plasti ;i.n prihaja jo  na dan šele v dolini. V predglacialm dobi so imeli 
ti potoki relativno veliko višje ponikve in so zapustili tam suhe 
kraške jame. Čeprav so tokove nekaterih jeilovških ponikalnic že sku
šali dognati z ovsenim semenom in žaganjem, deloma tudi s kemič
nimi barvili, je  podzemeljsko vodno omrežje še malo znano.

Potok Češnjica dobiva vodo z dveh strani. Večina je  prihaja z , 
desne, z nepropustnega sveta; na pravi jelovški, apniški strani, izvi
rajo  le bolj šibki studenci. Na lipniaki strani so studenci precej moč
nejši, kar bi pomenilo, da se večji del vode odteka ina Upniško srtram. 
Na samem Ratitovcu izvira manjši studenec, zahodno od njega, pri 
Krematu, pà je  globoka, ledeniška jama. Omenili smo že manjši potoik 
z mehko in mrzlo vodo pri Ribčevem; dober, mrzel studenec je  tudi 
na Bitenjski planini. Pri Nemškem Rovtu teče potok Grmečica, ki 
»grmi« pod velikim slapom nad Nomnjem. Njegova dolina je  pravi 
vintgar s previsnimi stenami. Zgornja Bohinjka nima vode; izjema je  
potok v odd. 36 (pri Biču) v revirju Rovtarica. Izvrstna voda je  v 
oddelku 74 (rev. Rovtarica), v zahodnem delu hriba, v Čukovi konti, 
k je r  izvirata dva studenca. To je  blizu Adamovega Rovta. Voda je  
brez okusa; a čeprav teče le »za svinčnik« debelo, je  ne vzame nobena
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suša. Severno od Ledine se na nepropustnem pobočju in morenski 
osnovi začenja izvir Češnjice. V barje  Ledina pa tečejo največ vodice 
z južne iin vzhodne strani. Jeseni in spomladi preplavijo te vode okoli 
10—15 ha zemlje. Nedaleč od Raztovke, na severozahodu, pa prihajajo 
na dam vodice, ki (namakajo igllmeno ojezerino na Rovtarici im na
d a lju je jo  svojo pot kot Blatni potok. Ta tvori na Jezercu precej glo
boko, a majhno jezero. Tudi okolica je  iprecej močvirna, zato raiste tu 
močvirni bor. Na Selško 'planino teče potok z južnega pobočja. Izvira 
čisto blizu selške sirarne. Komčno se Blatni potok fpri Soteski izliva v 
Bohinjsko Savo. У Sotesko teče tudi potok Vedernik. Ta zalaga z vodo 
planino Tamar im Oblakovo planino. Na obeh plaminah stoji med mo- 
renskimi nasipi tudi mlaka, ki niti v suši ne usahne (tako mlako sre
čamo tudi na Ratitovcu).

Da je  bil nekoč vodni odtok intenziven v smeri proti Bledu, nam 
priča velika kraška jam a pod Babjim  zobom, nad vasjo Kupljenik. 
Manjše vode tečejo nadalje po grapah s Tolstega vrha, čeprav se v 
njegovi okolici voda v glavnem odteka podzemeljsko. Zbirališče teh 
voda je  visoka ravnina Talež, kamor prihaja voda predvsem z Dolgega 
Rovta im z jugozahodne strani Tolstega vrha. Zato je  že pri Mazijevi 
koči v zgornjem Taleižu močan studenec. Vode so na spodnjem ta- 
leškem svetu oblikovale že lepe meandrske tvorbe in celo dvoje 
nizkih teras. Na zgornji polici, ravnini Taleža, sta v glavnem dva to
kova, zajedena v pleistocenske jezerske sedimente. Združita se v 
potok, ki ponikne v t. im. Peklu. Ob deževju delujejo tudi višji po
nori. Vsa ta voda prihaja na dan pri Šmelcerjevi žagi ob Bohinjski 
S av i D alje  je  na Gošni ravami močen studenec s tamkajšnjo ravnico 
ustvaril ugodne pogoje za rovt. Tudi sosednja Ribemska in Grofova 
planina nista brez vode. Brezupne so vodne razmere med Ribensko in 
Selško planino ter med Črnim vrhom in hribom Kokra. Tu imamo 
največ brezen na Jelovici, znamenje, da je  bilo zakraseva.nje v nav
pični smeri zelo intenzivno.

V revirju Martinček je  v oddelku 11 jam a s studencem. V samem 
gozdnem zaselku Martinček izvira majhen studenec, ki včasih usahne. 
Vodo imajo tudi v oddelku 18 b, in to na vnhu hriba »Na Blatih«, k jer 
so nepropustne skrilave plasti. Tu rase mah in nastaja šota. Studenec 
je  tudi severno od Lipniške planine v odd. 25. Gre za izvirek Ojstrica 
(pri Z ajčjih  planih), ki ima več ponikev. Nameravajo ga speljati na 
Martinček, k je r  so z vodo težave. S tem bi podaljšali vodovod, ki gre 
z bližnjega pobočja k  planinski staji. Ponori O jstrice so ob poti Lip- 
niška planina—Martinček in delujejo seveda najbolj ob deževju. Voda 
je  tudi pri Radoljški planini v oddelku 17. Vprašanje je , koliko je  ta 
voda sodelovala pri nastanku danes suhe, kapniške, dolge kraške jam e 
Konasnice v Mrzli dolini. Vodice z Mošenjske planine odvajata Mo
šenj ski potok (v odd. 24 nedaleč od planinske staje) ter niže doli (v 
odd. 25) K rav ji potok. Oba ponikneta in prideta na dan na lipniški 
strani. Njune ponikve so obdane z velikimi skalnatimi stenami. K ravji 
potok ima tri ponore v različnih višinah. V njegovi dolini se je  nad 
aluvialno ravnico ohranila širša terasa. Na razvodju med Kravjim  po
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tokom, in Ojstrico je  porfirjev svet, zelen in zamočvirjen, z mahom 
in šoto. Vsi ti tr ije  potoki tečejo pod zemljo proti Kolnici. Izvir Kol- 
nice nikoli ne usahne, oib deževju pa kar vre. Zanimivo je , da tedaj nosi 
s sabo črne postrvi, iz česar domačini sklepajo, da mora 'biti v no
tranjosti večje ali manjše jezero-. Na tem vznožju izvira iz skale pri 
zaselku Hrib še drug studenec, imenovan »Na Apen«. Voda se nabira 
tudi v manjši jam i nad iKolnico, v t. im. »Častitljivi luknji«. Vse te 
vode se potem zberejo v Lipnico. Omeniti je  še Kisli studenec nad 
Kamno Gorico, ki ima v sebi precej železa.

Pod Kropo se Lipnici pridruži Kroparica, potok z močnim kraškim 
izvirom (»ikropo«). »Kropa« ob deževju močno naraste, toda ne samo 
spodaj, v samem izviru. Tedaj dere voda tudi zvrha, z roba planote, 
z Zidane skale. Podzemski toik Kroparice izhaja največ z Vodiške pla
nine. Omenil bi se t. im. Bodljajsko lužo v odd. 8 (Jastrovec). Tu so 
nekoč napajali pastirji z Dezmanove planine, ker pač niso imeli doma 
vode. Najdemo pa v Bodlajki (odd. 8) tudi kraiško jamo. V Poljanki, 
na Gregorjevcu, na Skoku in v Rajhu nimajo vode. Na Kališniku 
imajo vodnjak. Sicer pa je  tudi v tem predelu nekoč tekla voda, kar 
nam priča kraška jam a v odd. 21 (rev. Martinček). Sploh je  v tem, 
vzhodnem delu prave Jelovice veliko kraških jam  in brezen. Omenil 
bi še Dolgo njivo, ki ima za osnovo delno porfir. V zasuti mlaki te 
ravnice je  do nedavno izviral studenec. Tudi R ajh je  znan po 80 m glo
bokem breznu Tavčar. V njem je  led in voda. Nima pa nobenih kap
nikov. Vodo so barvali z ovsenim semenom in pri tem ugotovili, da 
teče proti Kropi. Druga znana jam a (s kapniki) je  v Podbevški gori 
nad Jamnikom. Jama je  še pri Skoku in vzhodno od Kališnika. Nad
zemeljske vode ni tu nikjer.

Hidrografsko značilna so, kakor za Pokljuko, tudi za Jelovico 
barja, mlake in mokrine, ostanki kasnoglacialnih jezer, ki se danes 
zaraščajo. Treba bo še podrobno proučiti fosilno floro, ki se nahaja 
v njihovih globinah, s čimer bi dobili podatke o ledeni in kserotermni 
dobi. Zgradba arktoalpinskiih elementov flore in alg v teh visokih 
barjih  vodi do istih zaključkov kot geološka zgradba, da so namreč 
ta jezera glacial nega izvora. Po glacialu so b ili namreč arktoalpinski 
elementi v Alpah običajni (4 - str. 300).

Klima. O klimi Jelovice nam nekaj povedo meteorološki podatki 
let 19:>2 1957 za postaji Martinček in Rovtarica. Podatki pred letom
1952 so le fragmentarni. Po navedbah z Martinčka in Rovtarice pade 
na Jelovici na leto povprečno 2300 mm dežja. V enem samem dnevu 
ga pade povprečno 40 mm. Absolutna maksimalna množina padavin 
v 1 dnevu pa je  bila 114mm (junija 1952). Včasih zasuje planoto prava 
jelovška nevihta, združena s tuljenjem  in ruvanjem dreves. Če si 
natančneje ogledamo 1. 1952—1956, opazimo, da je  najm anj jasnih dni 
pozno spomladi, največ pa v poznem poletju. To lahko ugotovimo tudi 
po srednji mesečni oblačnosti. N ajbolj je  pooblačeno pomladansko in 
jesensko nebo (april, m aj in oktober nad 5,0) in precej manj poletno 
(avgust 3,3—4,2). Pač pa je  treba pripomniti, da je  število dni z dežjem 
precej en.komerno razporejeno na pomlad in poletje. Zadnji sneg pade
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največkrat v maju, redkokdaj v juiniju, prvi pa navadno v prvi po- * 
1 o vici oktobra in le redko v septembru. Talko sta brez snega prav
zaprav samo ju li j in avgust. Snega je  padlo največ v zimi 1950—1951 
(9,46 m), leta 1951—1952 pa 9,25 m. Cez zimo leta 1952-53 so ga name
rili 7,25 m; pozimi 1953-54 pa samo 4,12 m. Dni z meglo je  na Jelovici 
malo. Megla pride n a jra je  z Vodic (iz smeri Krope) ali pa od Blatnega 
potoka. Vse torej le bolj s severa, z juga redkokdaj. Dni -s točo pa je  
sploh malo. Vsako leto pade le kakšen dan, največ v zgodnjem po
letju. Toča je  ra je  ob Bohinjskem grebenu in v smeri proti Žirovnici, 
k jer se tudi »ubije«, tako da nad planoto 'tedaj sploh ne pride.

Povprečna letna temperatura na Jelovici je  4,6° C (postaja Rovta- 
rica). Od obeh vremenskih postaj zvemo, da je  povprečna mesečna 
temperatura najvišja v ju liju  (14—16° C), najn ižja pa v februarju 
(od—2 do —6° C). Posebno nizka pa je  bila minimalna januarska tem
peratura v letu 1928-29: —30° C. Tedaj so /zmrznila drevesa. Na planoti 
je  pozeba zelo pogosta. Drevesom škoduje predvsem pomladanska po
zeba, mainj jesenska. Absolutni maksimum doseže v Martinčku 27,9° C, 
asobluitni minimum —27,3° C.

Vegetacija. Vegetacijska slika Jelovice je  precej pestra zaradi 
razlik v nadmorski višini, ekspoziciji, strmini in obliki terena, kakor 
tudi geološko-pedološki podlagi.

V jeloviškem gozdu prevladujejo smreka, jelka, deloma bukev in 
macesen. Gozd je  deloma enakomerno mešan, pogosto pa nastopajo 
tudi sklenjene zaplate enovrstnega (zlasti bukovega) gozda. Skoraj 
vse omenjene vrste rade uspevajo na apnencu. Breze je  veliko le na 
Tolstem vrhu, ki je  ves iz porfirja. Borovca na planoti skoraj ni in 
zato tudi sm oljarjenja ne poznajo. Jelovški gozd je  po večini naraven, 
le delno se je  vršilo pogozdovanje (umetni nasad). M arsikje je  raz
redčen. Redčenje je  v mnogih primerih koristilo, velikokrat pa tudi 
škodilo. Jelovški gozd sem in tja  trpi na preveliki zamočvirjenosti ter 
kliče po sanaciji.

Pri pedološko-vegetacijskem razvoju imajo važno vlogo klimat
ske prilike. Pomembna činitelja sta predvsem veter in sneg, ki delujeta 
zlasti v negativnem smislu, v obliki vetroloma in snegoloma. Od vetrov 
ru je drevesa najbolj jugoizahodnik, ki piha od Češnjice in Ledine, in 
to spomladi. Na jesen prihaja n a jra je  ciklično, skoraj vsakih 5 let.
To vedo povedati dolgoletni opazovalci na vremenskih postajah. N aj
večkrat pride v prvih dneh novembra. Veliko škode napravi tudi »ci
klon«, ki piha neredko od SV, po dolini Blatnice. L. 1930 je  nad Lip
nico ciklon skoraj vse uničil. Ne pride pa moč vetra do izraza pozneje, 
ko korenine zamrznejo. Jeseni 1. 1940 je  veter uničil okoli 10.000 m3 
lesa. Leta 1951 pa je  podiral veter z zahoda. Tedaj je  bil istočasno 
velik naliv, tako, da je  v 1 uri padlo čez 25 mm dežja. Spomladi 1. 1954 
pa je  divjal veter s severa.

Drug pojav je  snegolom. Nastopi običajno zaradi nagle odjuge. 
Medtem ko veter ru je drevesa, jih  sneg lomi. Oba, veter in sneg, pri
deta najbolj do izraza na odprtem svetu, zato je  važno nasajanje dre
ves. Snegolom ima več oblik. Prva oblika nastopa takrat, ko pade suh
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sneg po gostih gozdnih kulturah, nato ipa sledi malo dežja. Ce imajo 
zasnežena drevesa veje samo na eni strani, se drevesa polomijo. Sne- 
golom pa nastaja tudi tedaj, če sneg primrzne na mokra drevesa (sneg 
po dežju!). Veliko je  uničil snegolom na koncu zime 1951-52. Spomladi 
je  namreč nastopila odjuga.

O vzrokih in posledicah vetroloma je  pisal M. W rab er (17 - str. 306). 
Po njegovem popisu je  vetrolom odvisen od ekoloških pogojev ra
stišča in od gospodarskega stanja določenega gozdnega predela. Usodni 
za vetrolom so goli ali preveč odprti grebeni in vrhovi. Morenska pod
laga je  slaba za odpornost gozda proti vetru, ker je  tak material sipek, 
itd. K  Wrabrovim izvajanjem bi pripomnil samo nekaj glede loma 
dreves. Prilike kažejo, da je  lom bolj posledica snega kot vetra. Glavni 
in značilni učinki vetra se kažejo v ruvanju dreves. Končino moramo 
omeniti še rdečo gnilobo, k i je  slej ko prej naklonjena vetrolomu. Je-
1 o viške drevesnice deloma k r ije jo  to škodo z mladim nasadom.

Oglejmo si jeloviški gozd ločeno po obeh glavnih Tevirjih.
V revirju M a r  t i n č e k  je  svet na zahodu (v odd. 14) visök (1350 

do 1250 m) ter močno izpostavljen jugozahodnim vetrovom in njihovim 
pogubnim posledicam. Gozd uspeva tu deloma na globokih ilovnatih 
tleh (na porfir ju ), deloma na mokrih,, hunmznih. Tukaj se je  razvilo 
značilno rastlinstvo: maih, borovničevje, praprot. Prevladuje zmerno 
strmo pobočje z manjšo, zarezano dolino. Ce pa gremo bolj na vzhod 
(odd. 13), k jer so višine približno iste, najdemo okoli 130 let stare 
smreke in jelke, k i predstavljajo lep, rezonančen les. Svet, k i mu je  
podlaga apnenec, je  poln skledastih kotanj, z nekaj kointami in vmes
nimi hrbti. Odprt je  predvsem proti SV. V odseku 13 b (1250 m) se po
javi že bukev. Smo na področju Poljanke, k je r  gozd sem in t ja  slabo 
uspeva (mrazišče!). Svet je  eksponiran proti JV, kar se pozna tudi po 
žganem humusu. Vidne so posledice vetroloma. V oddelku prevladuje 
nepopolna kultura (do 5 let starosti). V dolini se ja v lja  ilovnata prst.
V odseku l i  a se vidi, da so na zmernem pobočju lijakaste konte z 
ilovnato prstjo, .medtem ko je  po hrbtih skalnat svet. Razen smreke 
raste tu tudi brulkev v krpah, vmes je  mallinje. Take so vegetacijske 
razmere med Dovskim vrhom in Martinčkom. Rezonančnega lesa tu 
ne manjka. V odd. 11 pasejo z Radoljške planine, le v odseku 11 b je  
paša prepovedana. V odseku 10 c je  gozd od snega močno deformiran 
(ekspozicija proti JZ). Nasad je  deloma naraven, deloma umeten. Za
nimivo je , da raste na (zamočvirjenem svetu razen mahu sama smreka. 
Samo smreko najdemo tudi v mraziščih okoli zaselka Martinček (ods.
10 a). Kaže se, da je  na nekdanjih kopiščih les mnogo močnejši kot 
sicer na plitkih in skalovitih apnenčastih tleh. Okoli koč na Mar
tinčku so 1. 1954 posadili mlade bukve. Po valovitem, kontastem svetu, 
polnem vizpetin, preidemo v odd. 9b, k je r  je  prišlo na kopastem svetu 
s skeletno apnenčevo podlago spomladi 1. 1954 do vetroloma rezonanč
nega lesa. Bilo je  uničenih okoli 100 dreves. Tudi v odseku 9 a je  bil 
pred 10 leti vetrolom na približno K površine, kar je  pomenilo pre
cejšn jo  škodo, ker je  šlo za zdrav rezonančni les. Mrazišče je  na svetu, 
ki je  izpostavljen severovzhodnim vetrovom. Okoli 1. 1900 so zabele
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žili vetrolom tudi v Bodlajki (8ib). Po vetrolomu se svet znova po
gozdili, tako da je  tamošnji les danes okoli 50 let star. Zaradi nevar
nosti vetrolomov pa je  tudi danes potrebno redčenje. Zanimivo je , da 
po kantah prevladuje močnejši les. Tudi -v odseku 7 d (1150—1200 m), ki 
je  še v Bodlajki, je  bil vetrolom (ekspozicija proti SV). V tem se po
zna, da drevje na ravnih, ilovnatih, porfimih tleh slabše raste. Sicer 
je  pa tu mnogo vrzeli od snega. V bližini opuščene planine K ocja jna- 
rice (1050—1100 m), v odseku 7 b, je  mrazišče, ki odločilno vpliva na 
nezdravo, kolenčasto rast dreves. V svežih tleh je  zaraščen mah. Tudi 
v odseku 7 c je  bil pred 15. leti vetrolom. V odseku 8 a je  mrazišče, 
ki mori nasad. Dobro se vidi, da so plitka, apnenčasta tla suha, por- 
firaia ilovnata ipa kisla. Zaradi snegoloma zelo trpi gozd v odseku 6 c. 
Sneg lomi tudi na /pobočjih kont v odseku 5 a. Nadalje nastopajo ve
trolomi v odseku 4 b. To je  že svet s pašnimi pravicami Vodiške pla
nine. Izipostavljen je  severnim in jugozahodnim vetrovom. B olj proti 
jugu, v odseku 23 a, je  vrsta globokih iin širokih kont, ki tvorijo mra
zišče. V odseku 22 b se je  iz. pašnika, k i ni bil oskrbovan, razvil po 
naravni poti mlad sestoj. Ker pa je  blizu Mošenjska planina, se bo 
verjetno obnovila pašna jasa. Težnja je , da se vzdržijo tudi jase v 
odseku 21 b (inad Mošenjsko planino). Ta odsek je  bil v letih 1937-38 
za pašo izsekan in nepogozden. Ker upravičenci Mošenjske planine 
med okupacijo niso čistili, je  nastal po naletu semena -smrekov sestoj 
z manjšimi jasami. Verjetno se bo spremenilo v pašnik in se deloma 
osušilo visoko b arje  (močvirje) v odseku 20 c. Ce bo prišlo do tega, 
bo treba neka mesta prekopati in poapniti za smrekova semena. Od
seka 19 a in b imata mrazišča, kisla, skalovita ila, toda veliko rezo- 
nančnega lesa. Na hrbtu Jelovice, v odseku 18 b, je  zemljišče mar
kantno zaradi svoje nadmorske višine (1350m). Svet, ki je  izelo z a 
močvirjen, je  eksponiran proti severu. Na kislem humusu so razvita 
šotasta močvirna tla z mahom in travo. Gozd se bo vzgojil na teh tlèh 
šele, ko bodo narejeni odvodni jark i, k a jti šele s tem bodo tla pri
pravljena za naravno osemenitev. Nič boljša ni trava v odseku 18 c. 
Im enujejo jo  šaš. Omenjeni predel je  ena sama konta, k jer se je  po 
vetrolomu zasejal lep, mlad nasad. Bolj na zahodu, v odseku 16 c, pa 
naletimo tudi na rododendron. Okrog Lipniške planine razmerje med 
gozdom in pašo še ni docela urejeno. Težnja je , da se prazna porfir- 
jeva mesta porabijo za nasade, jasa pa, k i je  v smeri proti Dražgošam, 
naj bi se priredila za pašo. Tako je  v odseku 25a (1350—1380m).. 
Zemljo naj bi poapnili in spremenili v pašnik tudi v odseku 25 b. 
M arsikje raste smreka, k jer  bi bilo bolje za bukev (24 e). Na koncu 
je  poudariti, da je  revir Martinček tudi področje znanstveno-gozdar- 
skega proučevanja, sa j je  v njem 10 raziskovalnih ploskev.

Revir R o v t a r i c o  bi si ogledali z druge strani. Posebno po
zornost zaslužijo smreka, bukev, mecesen, močvirja in mrazišča ter 
pojavi vetroloma. Tudi tu sô višinski smrekovi gozdovi in dober rezo- 
nančni les. Smreka se zelo rada drži kislih talnih moren. Bukev pa 
raste predvsem na čelnih morenah ,k jer je  globlji zgornji horizont. 
Dobimo jo  tudi sem ter t ja  na apnencu, ponekod celo v večjih sku
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pinah, tako v odseku 12 a b  in severozapadnem delu odseka 13b. Mar
sikje je  pa sploh ni. Tako je  severno pobočje in dno konte v 12 f brez 
je lk e  in bukve; m arsikje pa je  bila docela izsekana (v vrhnjem delu 
odseka 20 g). V odseku 20b so jo  izsekali že ipred 30 leti. Y odseku
20 g pa je  bukev precej ipodrasla. Omenil sem že, da ima tudi revir 
Rovtarica precej močvirnih tal, močvirnih mahov (19 d). Tudi ostra 
trava m arsikje ovira rast drevja (20 h). Na 'Splošno pa trava (plevel) 
ni nevarna gozdu tam, k jer je  paša. Za plevel smatrajo gozdarji tudi 
gozdni osat in rdeči bezeg (11 a). Macesen je  ina Jelovico umetno za
nesen, zasejal ga je  verjetno veteir z oddaljenih področij. Kako je  z 
mraizišči? Imamo jih  v odseku 20 c. Tam so okoli 120 let stare smreke, 
a ker smo precej visoko im ker je  terem odprt proti severozapadnim 
vetrovom, nastopajo tod mirazišča. V isti ekspoziciji proti vetru so 
mrazišča tudi v nepreglednem kontastem terenu 11 a. Odsek 12 f (kon
ta) je  eno samo mrazišče. Sicer /pa ima revir Rovtarica še druge so
vražnike. V odseku 19 f je  vetrolom napravili veliko škode; sedaj je  
nastal tod že lep naraven m laj. Škodo dela tudi rdeča gniloba m  
drevju (12 e). Ker sem že mimogrede omenil profil prsti, maj ponovim, 
da ima Jelovica mnogokje prst z lepim, zrelim profilom. Tega tvorijo 
tako ilovnata sveža itla (odis. 19 a) kakor tudi peščena, ilovnata in suha 
zemlja (19 c). Lep profil se je  razvil tudi v ilovnatih kontah l i a .  
Vendar pa so m arsikje le kamenita, skeletna tla.

Težnja po odgoji gozda je  bila v različnih časih različna. Nemškim 
goizdarjem je  bilo do tega, da vizgoje docela uniformiram les. Danes 
pa prevladuje težmja, da bi se vzgojil predvsem mešani gozd, k a jti 
s tem bi prišli do boljšega koreninskega sistema, do večjega varstva 
gozda. Druga težmja pa je , vzgojiti dober tehnični les, ki se odlikuje 
po svoji izvrstni odpornosti. Loči se po številu branik. Tako je  n. pr. 
tisti z 8—12 branikami dober za violine; rase sicer počasi, je  pa zato 
nenadomestljiv v današnjem tehničnem gospodarstvu.

Živalstvo in lov. Planota je  danes lovski revir za razno divjad. 
Na n je j žive lisice, zajci, srne, jeleni, kune, divji prašiči, divji 
petelini, medvedi, volkovi, gamsi in na obrobju vidre. Gamsi se držijo 
bolj na skalovju, in sicer potujejo od Babjega zoba t ja  na Kolnico, 
potem na Kroparsko goro in nad Dražgoše ter nazaj proti bohinjski 
strani. Gamsi se drže tudi okoli Ratitovca im potujejo dalje na zahod 
proti Možicu. Znamo je , da so se pojavljali na Jelovici celo volkovi. 
Tako so pred  medavmim ubili 45 kg težkega ma Razpoku. Medved in 
volk sta bila do nedavnega še precej nevarna, saj je  znano, da je  
poleti 1947 medved strgal govedo na Jelovici. Goveda, še b o lj pa srn, 
se je  loteval tudi volk. Dne 31. III. 1937 so zasledili medveda med 
Češnjico in Rudnim. N ekaj dni nato so ga dobili, ko je  ležal v pod- 
lonkarski gmajni nad potokom Dašemca v gostem leščevju. 14. ju n ija  
1936 pa je  prišel medved z notranjskih gozdov preko Jelovice in Bo
hinja na Pokljuko (21-str. 282). Leta 1937 zopet poroča Lovec (20- 
str. 258), da je  bil pred 15 leti na planoti ustreljen medvedji mladič. 
Divjad ima ravno v bližini Železnikov nekak prehod iz Trnovskega 
gozda čez Porezen v Davčo, nato skozi Sorico na Jelovško planoto in
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odtod med Sotesko in Bohinjsko Bistrico na Pokljuko ter od tu naprej 
v Karavanke, ali pa obratno. Isto pot so imele več let zaporedoma v 
letu 1933 uplenjene divje svinje. Včasih zaide po te j poti tudi kak 
jelen, ki je  bil svoj cčas 110 stalen gost Jelovice. Okostje in rogovje so 
našli po raznih kraških jamah planote (20-str. 258). Zaradi velikega 
odstrela iin zaradi pomanjkanja krmilnic od časa do časa tudi srne 
skoro docela izginejo. Talko v letu 1934 ni bilo videti (nobene srne 
na Martinčku. Podobno je  bilo na lovišču Rovtarice iin Ribičevega 
(18- str. 245). Za srne so sedaj poskrbeli s krmilnicami (na Gladki do
lini, itd.). K divjadi spada tudi vidra, ki so jo  lovili tako v Kropairici 
kakor v potoku Lipnica.
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LE PLATEAU DE JELOVICA (HAUTE CARNIOLE)

P o l d e  O b l a k

Dans cet ouvrage, l’auteur traite les problèmes de la géographie phy
sique de Jelovica (altitude de 900—1500 m), plateau pliocène, qui fait partie  
des contre- forts des Alpes 'Ju lien n es de l’Est. Ce plateau est le résultat d’une 
grande pénéplénisation qui s’est produite en ce territoire alpine surtout 
dans le tertiaire tardif. L a région est riche en m atériaux éruptifs (porphyre, 
cératophyre) qui y ont crée des conditions pédologiques favorables au déve
loppement de la végétation. En maints lieux, les m atières eruptives et les 
pierres calcaires sont recouvertes par des moraines, car la glaciation diluvi
ale ayant été assez forte sur le plateau y a imprimé des traits marquants. Il 
s'agit surtout des moraines (frontales et du fond) et des sédiments limniques. 
Une analyse des restes de la flore arctoalpine de la Jelovica pourrait, cepen
dant, nous fournir encore beaucoup de precieux renseignements sur les con
ditions climatiques diluviales. On peut affirm er aussi que la région de la 
Jelovica constitue un cas extraordinaire, le caractère eruptif, la glaciation 
et la karstification s’y confondant d’une manière intense. Les phénomènes 
karstiques (grottes, abîmes etc.) sont très développés dans le plateau. L a re tra 
ite progressive au souterrain de l’hydrographie de la Jelovica et les systèmes 
développés des terrasses isur les niveaux témoignant aussi d’une vive activité 
épéirogénique.

L ’auteur traite la végétation en tenant compte spécialement de l’altitude, 
de l’exposition, de la déclinité et de la configuration du terrain  ainsi que de 
la base géologico-pédologique et du climat, une certaine action mutuelle 
de tous ces facteurs ayant provoqué le développement des types déterminés 
de forêt. Cependant, ce s ont les conifères qui prédominent en général. A 
cause des terrains m arécageaux, du brise-vents (vetrolomi), du brise — neiges 
(snegolomi) et des maladies des arbres les forêts réclament un assainissement 
radical. Quant à la  faune du plateau, la région servait principalement de 
zone de passage au divers gibier (loups, ours, etc.) qui, en hiver, vient des 
hauts plateux du Sud et du Sud-Est vers les Karavanke au Nord.

Il faut ajouter encore que le plateau de la Jelovica perd, peu à peu, son 
aspect naturel pour se transform er en une contrée culturelle, car l'exploi
tation du bois et l’élevage alpestre s’y  frayent la voie systématiquement.
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