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JOŽE RUS: 

MORFOGENETSKE SKICE IZ NOTRANJSKIH STRANI. 

I. 

NOTRANJSKI RAVNIK. 

Nolranjska polja: Loško, Cerkniško, Rakovsko-unško, Planinsko in Lo-
gaško, ki se v s topnjah spušča jo proti l jubljanskemu Barju, so del kla-
sičnih tal kraškega raziskavanja . S problemom njihovega postanka se bavi 
J. C v i j i ć 1 že pred 32 leti, ko poudar ja na podlagi raz iskavanj predhod-
nikov - geologov njihove tektonske predispozicije. Mnoga vprašan ja postop-
nih sp rememb v erozijskem ciklu teh tal pa so ostala več ali m a n j pri-
hranjena novejšemu času. In zopet nam ]. Cvijić v svoji razpravi „Hydro-
graphie souterraine et évolution morphologique du ka r s t " 2 ter v študijah o 
abrazivnih in fluvialnih „površčh" 3 po m a n j uspelih poizkusih drugih raz-
iskovalcev z novih vidikov obravnava ta kompleks vprašanj . Slično je 
začrtal F. K o s s m a t 4 v svoji tehtni razpravi „Die morphologische Ent-
wicklung der Gebirge im Isonzo- und oberen Savegebiet" j asne smeri bo-
dočemu raziskavanju zlasti Notranjskega Krasa. 

S teh vidikov se hočemo v naslednjih skicah približati predvsem 
rešitvi toliko občudovanega pojava cerkniških ojezeritev. 

Glavni, temeljni obrisi v topografiji Notranjskega so bili zasnovani v 
prvih časih njegove stalne kontinentalnosti, to je po umiku srednjeeocenske 
Adrije6. Ob tedanjem gorotvornem gibanju in premikanju je med drugim 
nastala tudi velika idrijska prelomna črta. Ta prihaja kot jasna tektonska 
brazda od Tolmina preko Idrije v ozemlje notranjskih polj in je dala pre-
dispozicije postanku vejatega preddiluvialnega rečišča. Vodovje z njenih 
kril na notranjski strani je odvajala preddiluvialna Ljubljanica. Tej je od 
nasprotne, idrijske strani dotekala preddiluvialna Hofenjka6 . Obe reki pa sta 
se združevali na prostoru, ki je van j danes vdelano Planinsko polje, in se 
skupno odtekali po tleh zahodnega kraka borovniške antiklinale ter preko 
današn jega Barja v nas ta ja jočo Kranjsko kotlino7. Prvotno površje je bilo 

1 J. Ц в и ј и ћ , Карст. Географска монографија, Веоград 1895, p. 145 ss . 
a Posebni odtis iz Recueil des Travaux de Г Institut de Géographie alpine, Gre-

noble 1918. 
' Гласник Геогр. друштва y Београду 1921, 1923; ]. R u s, Slovenska zemlja. 

Splošna knjižnica II, Ljubljana 1924, p. 14 s. 
4 Ztschft d. Ges. f. Erdk. Berlin 1916; 1. R u s, 1. c. p. 33 s. 
5 ]. Ru s, 1. c. p. 6. 
« Imenujemo jo tako po mogočnem obrhu, ki prihaja danes obdobno iz severno-

zahodnega kota Planinskega polja . 
' J. R u s , 1. c., p. 9 s . 
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namreč pokrito s precej debelimi nepropustnimi plastmi eocenskega fliša; 
zato so tudi mogli na tem danes pristno kraškem svetu nastati tako veliki 
rečni sostavi. 

Dolgotrajno gradbeno premikanje, ki sta vsled njega trpela zlasti slo-
venski del panonskega oboda in srbski Žerdap, je imelo za posledico, da 
je gladina panonskega morja ozir. jezera menjala svoj položaj nasproti 
kopnemu pretežno v negativnem smislu. Visoko ležeča erozivna baza se 
je torej spuščala, a reke so si v prvotno površje čedalje bolj poglabljale 
navzadno svoje doline ter razorale in razčlenile kraško kopno do njegovih 
sedanjih oblik. 

Toda erozivna dinamika je na površju naenkrat oslabela. Obalna črta 
je zdaj za dalj časa obstala na eni izohipsi. Vsled tega je bil tudi rekam 
njihov padec zmanjšan. Stvarjale so vijuge, menjavale svoj tok, izpodre-
zavale dolinske strani na levi in desni in s tem širile dolinske prereze. 
Dolgotrajna bočna rečna erozivnost je ustvarila dolge pasove širokih, plit-
vih, skoraj izravnanih oblik, ki jih bomo po razširjenem krajevnem imenu 
krstili z apelativom „ravnik" (površ, pénéplaine, Fastebene). 

Priložena skica nam kaže ravnik, ki leži v podolju prvotne, preddilu-
vialne Ljubljanice. Predstavlja nam več ali manj široko ulico nižjega ozem-
lja, ki je vložena med dve vrsti visokih gorskih plas, med notranjsko vrsto 
na eni, a srednjekranjsko na drugi strani. Od svojega spodnjega konca, ki 
se nahaja nad obodom Barja pri Vrhniki, sega ravnik proti SSW, dokler 
ne doseže idrijske prelomnice. Potem sledi tej tektonski črti v južnovzhodno 
smer tja do iznad Prezida, vsega skupaj na znatno daljavo 50 km. (Dalje 
proti NW se je ob isti črti in v podolju preddiluvialne Hotenjske izobrazil 
Idrijsko - hotenjski ravnik). 

Dnišče ravniške ulice je lahko navzven nagnjeno. Njegova ravnotnost 
je od geološke zgradnje in tektonike neodvisna, ker gre preko hribinskih 
skladov razne starosti, seče hribinske gube in se tudi ne ozira na razsedne 
in prelomne črte, ki so vse starejše od ravnika. Vendar se sredi širokih 
izravnjenosti in plitvih zemeljskih oblik ponekod dvigajo tudi vzpetine (ba-
binopoljski Kozljak, rakovski Stražnik, planinski Stari grad, logaško Gra-
dišče in vrhniški Razkovec), katerih znatne absolutne in relativne višine 
se nam razodevajo kot preostale priče starega, predravniškega površja. 
Višavski okvir na levi in desni pa se dviga v pregibih, ki so redko ostri 
in strmi; večinoma so toliko zabrisani, da jih more zaslediti le pazljivo oko. 

Omejena širina, znatna dolžina ter stalna nagnjenost ravnika so pač 
jasni razlogi za to, da ga smatramo deloma za dno doline preddiluvialne 
Ljubljanice iz časov njene bočne erozivnosti, deloma pa za znižane strani 
te doline, ki jih je še dosegla intenzivnost sočasne denudacije.8 

Obršnji začetek Notranjskega ravnika se nahaja že na hrvatskih tleh. 
Na severni strani 850 — 1000 m visokega razvodja — cesta Prezid-Čabar 

8 J. Ц B и j и h, Флувијалне површи, Гласник Географског Друштва 9, 1923, p. 11. 
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čez Kozji vrh dosega 903 m absol. višine — je v gornjefriadne dolomite 
pri Prezidu zajedeno staro pahljačasto povirje. Od treh dolinskih zagat 
imata dve še danes svoja vodotoka v ponikvaricah Trbuhovici in Mlaki9, 

(lz ,Splošne knjižnice" II, 
Ljubljana 1924). 

Skica Notranjskega ravnika, 
izdelka preddiluvialne Ljub-

Urinino 

ki sta se v staro ravniško površje poglobili komaj za 1 5 - 2 0 m. Od tu je 
preko travne ravni Babinega polja do roba Loškega polja stara topografija 
ravnikova na dolomitskih tleh še prav dobro ohranjena.10 

Drugi večji kos starega ravnika leži vzhodno od Logaškega polja na 
razsežnem prostoru od Planinskega polja do iznad obrhov današnje Ljub 
ljanice. le pa silno izprevrtan — j. Cvijič11 je naštel na njem po 40 — 50 

9 Dr. H i r e , Jugozapadna visočina hrvafska, Rad jug. Akad XCVIH, p. 222. 
10 N. K r e b s , Fragmente einer Landeskunde des Innerkrainer Karsles, Зборник 

радова, посвећен Јовану Цвијићу, Веоград 1924, р. 61. 
» Карст, р. 226. 
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vrtač na 1 km2 , — ker se naha ja na skrasovalnih lieh apnenca . Vrhu lega 
je tudi prekrit z gostim gozdom. Vendar kolikor težje ga je prepoznati in 
razbrati, toliko bolj jasno nam ga označuje njegovo lastno ime „Ravnik".11 

Prostore nekdanjega ravnika od Babinega polja do blizu Logatca za-
vzemajo danes po velikem delu zgoraj našteta kraška polja in uvale. 
Imamo pa vmes med temi še preostale gorske prevore, križnogorski, ra-
kovski in planinski, katerih absolutne višine nam v posameznih delih ka-
žejo jasno še danes smeri, kam se je nekda j tod po ravniku odtekala voda. 

Na mnogih mestih tvorijo notranji okvir poljskega bas-rel jefa tudi 
visoke skalne police in zaravni. Tudi te lahko sma t r amo za erozivne pre-
ostanke nekdanjega neprekinjenega ravniškega dnišča. 

Sočasne s pos tankom ravnika so še dolinske zajede, ki gredo vejasto 
v ravnikove gorske okvirje. Opažamo jih ne le v vodoravnih obrisih skalnih 
polic nad polji (n. pr. nad cerkniškim dnom), temveč ob ravniku sploh. ]e 
pa dvoje vrst teh zajed. Ene, a l p s k e , so nastale na tleh m a n j skrasoval-
nih dolomitov ter se dvigajo v konstantnem strmcu v sosednje višavje (na 
pr. vzhodno od logaškega Ravnika.13 Druge, k r a š k e zajede imajo obliko 
dolinskih zagat, kar dokazuje, da je že ravniška Ljubljanica prejemala do-
toke tudi iz močnih kraških obrhov. Obe vrsti sta že davno izgubili svoje 
hidrografske funkcije, vendar pa znatno olajšujeta transverzalne prometne 
zveze. 

Erozivna baza je morala biti tedaj dolgo časa stalna, nepremična. O 
tem n a m priča dejstvo, da sega široko ravniško dnišče daleč v notranjost, 
prav do razvodja nad Prezidom. Na katero obalo panonskega jezera se 
nadovezuje postanek ravnika, na to zanimivo vprašanje pa nam soglasno 
odgovarjata ]. Cvijić in F. Kossmat neodvisno eden od drugega. Oba namreč 
stavljata dobo erozivnega mirovanja v čas velikih pontijskih jezer ob pre-
hodu od miocena v pliocen. A ker je pontijsko jezero v Panonski kotlini 
imelo več faz razno visokega stanja, nam bodo šele na tančna raz iskavanja 
v Zasavju in Kranjski kotlini vedela povedati, katera pribrežna jezerska 
zaravan je po svojem postanku sočasna z notranjskim rečnim ravnikom. 

R é s u m é , L'auteur, dans cet article, esquisse l'origine et la forme de la 
pénéplaine fluviatile, p lacée dans la vallée de la Ljubljanica primitive, c'est à 
dire prédiluviale, dans le territoire karstique de la Carniole intérieure. 

" N. K r e b s, t. c. p. 68 s. 
" K o s s m a f, I. c. p. 649. 


