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ANTON M ELIK:

MORFOLOGIJA IN GOSPODARSKA IZRABA 
TAL V BOHINJU.

Pod imenom Bohinj razumemo pred vsem Spodnjo in Zgornjo Bo
hinjsko dolino, dalje jezersko kotlino, segajočo tja do Komarče, fer Nomenjski 
kotlič ; Bohinj preneha šele med Sotesko in Bohinjsko Belo. Bohinjska Bela 
spada kljub svojemu imenu že k Blejski pokrajini, prav tako ludi mali za
selek Obrne med Belo in Sotesko. Razen dolinskih vasi se štejejo k Bohinju 
tudi višje stoječa naselja Nemški Rovt z Lomom in Ravne na jugu ter Pod- 
jelje, Koprivnik in Gorjuše na severu.

V širšem smislu pa je računati k Bohinju ves predel, ki spada v po
rečje gornje Bohinjske Save, od Bohinjskega grebena (Možic-Črna prst- 
Rodica-Škrbina-Bogatin) na jugu do razvodnih vrhov Lepa Špica, Kanjavec, 
Triglav, Vernar, Tosec ter Veliki in Mali Draški vrh na zapadu in severu. 
Od tod dalje je obmejitev manj enostavna, ker ni več prirodne meje; tu 
imamo visoko planoto Pokljuko, ki se gospodarsko izrablja tako od bo
hinjske kot od blejske strani. Âko vpoštevamo območje bohinjskega plan
šarstva, je prištevati k Bohinju njen južnozapadni del, kjer sta skrajni bo
hinjski planini Javornik in Goreljek, dočim so Lipanca, Kranjska dolina, 
Grajska planina in Kranjska dolina (severnovzhodno nad Gorjušami) že v 
posesti vasi Blejskega kota. Na vzhodu sega bohinjsko planšarstvo pod 
Možic in celo pod Ratitovec, vendar je tu planina Pečana že sporna med 
Bohinjci in prebivalci Selške doline. Planine nad Sotesko (Selska pl., Rov-
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tarica itd.) pa pripadajo že prebivalcem blejskega predela, a Ledina v go
spodarsko območje Selške doline.

Geološka karta za julijske Alpe, žal, še ni natisnjena. Izdelal jo je F. 
Te l ler  skoro popolnoma, toda tik pred zaključkom ga je prehitela smrt 
(1.1913). Po Tellerjevi smrti je prevzel njeno dovršitev F. Kossmat; sprejel 
je po njem gradivo ter izvršil neznatne izpopolnitve, tako da je geološka 
karta (spec. karte list Radovljica), pripravljena za tisk, a se doslej vendarle 
še ni objavila1). Zato smo pri raziskovanju geoloških odnošajev navezani, 
ker je Te l ler  dajal le kratka vsakoletna poročila o svojih raziskavanjih, 
na studije in karte geologov, ki so uporabljali Tellerjevo rokopisno gradivo, v 
prvi vrsti Kossmata, W ink le r ja  in Härtela.

Ogromna večina površine v julijskih Alpah sestoji v začrtanem bo
hinjskem območju iz gornjetrijadnih apnikov; od tega tvorijo največji del 
skladi dachsteinskega apnenca, ki silno nagiba skrševanju, tako da imamo 
na njem povsod kraške pojave.

Ali dasi so druge kamenine razmeroma zelo malo zastopane, določajo 
vendarle, kjer se javljajo, v dovolj izraziti meri površinske oblike in pokra
jinsko lice. To velja osobito o jurskih kameninah, katerih razprostranjenost 
poznamo poglavito iz studije F. Härtela,  v manjši meri tudi o starejših 
trijadnih plasteh in o tercijarnih sedimentih.

Starejše trijadne kamenine, in sicer največ werfenski škriljevci, se po
javijo na površini izpod dachsteinskega apnika na več mestih, dasi povsod 
le v razmeroma majhnem obsegu. Imamo jih na južni strani Tosca, kjer 
so osobito zastopani v grapi med Toscem in Slemenom (2004 m), ob kateri 
se nahajata planini Spodnji Tosec in Trstje. V njih izvira glavni dotok 
Mostnice; navzgor segajo še čez Preval (sedlo 1893 m, na potu s planine 
Konjščica na Velo polje), ki se je tako globoko vrezal nedvomno baš radi 
mehkejše osnove2).

Drugo progo werfenskih škriljevcev navaja Di en er jeva geološka karta 
pri planini Konjščici, odkoder se razprostirajo v pobočjih navzgor proti vi
šini Na Robu (1800 m)8); obilica studencev je v zvezi z njimi in Ribnica 
dobiva svojo glavno vodo iz njih.

Zapadno od Tosca se nahaja še ena proga werfenskih plasti, ki jo 
poznamo razen iz Dienerjevih navedb tudi iz T e l l e r jevih in Kossma- 
tovih kratkih opisov4), in sicer na Velem polju ter višje gor v pobočjih proli 
sedlu, ki vodi v gornjo Krmo (Konjska planina). Kakor je ugotovil Kos
smat po Tellerjevi smrti, se vleče proga sličnih globljih trijadnih plasti

‘) K o s s ш a I ov referai v Verhandlungen d. geol. Reichsanstalt, 1913 p. 430; prim.:
M. S a l o p e k ,  Osvrt na geološku ekskurziju u Bohinj i na Triglav. Spomenica D. Gor-
janoviča-Krambergera, Zagreb 1925/26, pp. 138— 142.

J) C. D i ene r ,  Ein Beitrag zur Geologie des Zentralstockes der lulischen Alpen. 
Jahrbuch d. Geol. R. A. 1884, p. 692.

5) Ibid. (geol. karta v prilogi), prim. I. c. p. 692.
‘) Direktorjevo poročilo v Verh. geol. R. A. 1910, p. 15 in 1913, p, 430.
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na jugozapad čez Preval in javlja se tudi še dalje pri planini V Lazu. 
Prav tako jih imamo na zapadni strani Mostniške doline na Stogu in pri 
planini Grintovci, kjer se javlja sličen werfenski laporni škriljevec kot na 
Velem polju; v ozki progi se nadaljuje ista kamenina proti planini Blato6). 
Vidimo jo na višinah pri planini Krštenici. Povsod se v zvezi z wer- 
fenskimi plastmi javljajo studenci, površino pokriva obilnejša prst z gostejšo 
travo in planine so nastale v bližini.

jurska formacija je zastopana precej izdatno, in sicer s spodnjim od
delkom. Od tega imamo v manjši meri spodnji lias, ki je razvit in očuvan 
v črnih laporaslih škriljevcih v vzhodnem delu Bohinjskega grebena. V 
mnogo večji meri pa je zastopan srednji in gornji liasni oddelek, in sicer 
v severnih delih bohinjskih gora.

Ves Bohinjski greben od onstran Bogatina pa še preko Možica sestoji 
iz dachsteinskega apnika in prav tako tudi severna pobočja 1er visoke pla
note tja do tercijera in diluvija ob dolinskem dnu. Samo na Črni prsti se 
pojavi v neznatni množini spodnjeliasni laporasti škriljevec; ta črna ali 
rdečkasto-rjava prhka kamenina, ki se je ohranila v ozki progi vklješčena 
sredi dachsteinskega apnenca na vrhu, se vleče v slemenskem delu proti 
NE, proti Črni gori, in dalje proti vzhodu v dolinici, kjer stoji Malnarjeva 
koča in se javljajo studenci; tudi v severnem pobočju nastopa isti škri
ljevec, ki je dal gori ime6).

Skladi Bohinjskega grebena so porinjeni proti jugu, kar pa prihaja 
morfološko do veljave le v strmih pobočjih nad Bačo; na bohinjski sfrani 
vzhodno od Možica tektonskih prelomov ali komplikacij ni7).

Jurski skladi srednje- in gornjeliasnega oddelka so najširše razviti v 
obrobju Gornje Bohinjske doline in v hrbtu južno od nje8). Tvorijo večjo 
sinklinalo, ki je vgubana v osnovo gornjefrijadnih apnencev in se vleče v 
smeri Е -W, potem, v vzhodnem delu, pa proti NE; ob strminah pod ]e- 
ljem zaokrene z ostrem pregibu proti SE. Härtel jo imenuje češnjiško 
sinklinalo. Njeno južno krilo tvori hrbet med Gornjo in Spodnjo Bohinjsko 
dolino, severno krilo pa je v precejšnjem delu prevrnjeno, tako da se na 
vzhodu vrstijo skladi v obratnem redu. Vsa sinklinala je močno stisnjena 
ter sega do južnega roba Pokljuške planote med Podjeljem in Koprivnikom. 
Meje jurskim plastem so večinoma prelomi.

Za morfologijo je posebno važno, da sestoji jura navedenega predela 
poglavito iz dveh nivojev. Spodnje plasti so debeloskladovifi beli, rumen

6) K o s s m a f ovo poročilo v Verh. geol. R. A. 1913, p. 430.
e) F. K o s s m a l ,  Geologie des Wocheinertimnels und der südlichen Anschluss

linie. LXXXI1. B. d. Denkschriften d. mal. nalurw. Kl. d. Akad. d. Wiss., Wien 1907, p. 53.
7) L. c. p. 63
8) Za naslednje o juri v Bohinju: Friiz Hä r t e l ,  Stratigraphische und tektonische 

Notizen über das Wocheiner Juragebiet. Verh. d. geol. Staatsanstall 1920, pp. 133— 152. in 
F. Hä r t e l ,  Beiträge гиг Kenntnis der Juraformation in den lulischen Alpen. Poseben 
odtis iz Jahrb. d. Philosoph. Fakultät Leipzig 1920.
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kasti ali rdeči krinoidni apnenci, ki so povsem slični apniku na Hierlatzu 
v severnih Alpah; njihova največja debelina znaša 200-250 m in sicer v 
območju Šavnice. Nad krinoidnimi (ali hierlatzskimi) apniki sledi serija 
tenkoploskovitih, zelo lapornih odkladnin, v katerih je glinasta primes v smeri 
navzgor vedno večja; prav zgornji del pa tvorijo apniško-dolomitski pe
ščenci. Navedeni jurski kompleks laporastega škriljevca, ki po debelini prav 
gotovo ne zaostaja za krinoidnim apnikom, tvori površino v večjem delu 
češnjiške sinklinale in prav tako na Pokljuki; njegov učinek za površinske 
oblike je povsod prav viden.

Krinoidni apnik sestavlja osobito goro Šavnico, a tudi nižje vzpetosti 
na obeh straneh debri Korita med Jereko in Bitnjami; prav vanje je vre
zala Jereka svojo skalno deber in sicer na črti, ki ji je ustvarila zasnovo 
prečna prelomnica9). V večjem obsegu se javlja tudi na severozapadnem 
obrobju Koprivniške planote, kjer tvori n. pr. površino vravnjenega hriba 
Vogar. Poleg tega nastopa še na vsem severnem robu češnjiške sinklinale, 
toda le v ozkem pasu; tudi po drugod je zastopan le v manjših kosih10). 
Kot kamenina, ki se je odložila v obrežnem delu transgresijskega morja11), 
krinoidni apnenec za skrševanje ni ugoden ; tudi manjše vode so mogle na 
potu čezenj obdržati svoj nadzemski tok ter izžlebiti globoke, strme grape.

Jurski marogasti lapor, kakor ga Härtel pogosto imenuje, je kot 
nepropustna, malo odporna kamenina zelo vidno nasprotje apnikom, oso
bito še trijadnim. Na njem izvirajo studenci, teko nadzemske vode in so 
globoko vrezane grape z zelo vlažnimi pobočji, na katerih erozija zelo 
hitro nadređuje, — bujna vegetacija na splošno, posebej pa še večja mno
žina travnikov nego gozda, ki se drži na apniku.

Osobito lepo se vidi to na Podjelju, kjer sestoje pobočja iz laporastega 
škriljevca. Obilica studencev prihaja tu na dan, kakor hitro preide apnik, 
ki je tu, tvoreč glave slojev ob Jelju, preveznjen čez nje, v mehke nepro
pustne lapore; zato ima zgornje Podjelje studencev in vode kot malokatera 
gorska vas. Tu segajo lapori do gornjega vrha planote; tu izvira lereka, 
ki se drži stalno kot potok kakor malo voda s Pokljuške planote; prav 
tako teko stalne vode po grapah v bližini in gotovo je v intenzivni eroziji 
nadzemskih voda, ki seveda v mehkem terenu naglo napreduje, vzrok, da 
se je v kotu med Javornico in Koprivniškim blokom rob Pokljuške planote 
umaknil za toliko proti severu.

Laporno-škriljev pas se nadaljuje od Podjelja čez Pokrovec in Ravne 
na pobočja, ki vodijo iz Koprivniške kotlinice na E  do Ilnafega vrha (1214 m, 
na nemških kartah Junat vrh); tudi tu imamo studence in tekoče vode. 
Južnovzhodno od Koprivnika neha jura na prelomnici, ki gre v smeri NW-SE.

9) F. H ä r t e l ,  Stratigraphische und tektonische Notizen über das Wocheiner jura
gebiet,1 p. 146.

10) Prim. geološko karto v F. H ä r t e l ,  1. с., p. 136.
* ) F. Hä r t e l ,  Beiträge, p. 5.
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Toda v kotlini Zgornjih Gorjuš se pojavijo jurski laporasli škriljevd 
znova; njihovo razprostranjenost pa zakrivajo talne morene, ki tvorijo tudi 
tu obsežno površino. Gotovo je, da so v bistveni meri pripomogli k raz
vitku Gorjuške kotline.

Tudi zapadno od Javornice so južna pobočja Pokljuke, med Češnjico in 
Srednjo vasjo, iz istih marogastih laporov; spodnja Ribnica je vrezana 
vanje in spodnji del pota na Uskovnico gre po njih, prav tako pot na Ši. 
Toda v smeri proti IV se pas naglo zoži; vrh Sfudor je iz dachsteinskega 
apnika in prav tako velika Uskovniška terasa, vmes pa ostane vklješčen 
lapor v ozki progi, ki je po prelomnicah odrezana na JV in S. Z zelo širokim 
dnom tvori ta morfološko izrazito, globoko zajedo med njima; na široko 
sedlo so navezani bujni, zelo vlažni travniki s planino Blatce.

Pri Blatcah neha laporni pas v ostrem kotu, na katerem se stikata 
obe prelomnici. Prelomnica se nadaljuje čez Vogar in pri planini Hebed 
se pojavi ob njej zopet laporni škriljevec v ozki, a dolgi progi; na njem 
imamo travnike in tekočo vodo 1er močvirje; planina Hebed je navezana 
na ta teren.

Osobito pride do veljave jurski laporni škriljevec v hrbtu med Gornjo 
in Spodnjo Bohinjsko dolino, kjer tvori ves predel med dolinama od Šav- 
nice do Rudnice, ki sta zgrajeni iz apnika in molita spričo tega iznad hrbta. 
Ves škriljevi predel je mnogo nižji, ker je vrezavanje hitro napredovalo; vodo 
imamo na njem in na položnih pobočjih obilo prepereline; zato je ves 
predel v samih rovtih („Senožeti“), dočim je na apniku gozd. Pobočja Šav- 
nice in Rudnice se dvigajo strmo nad njim, zakaj lapor neha ob obeh na 
prelomnicah.

Sicer pa je jurski pas v dolini razvit v večjem obsegu tudi pri Nomenju. 
Tu tvorijo laporni škriljevd, v manjši meri krinoidni apnik, pobočje visoko 
navzgor proti Spodnjim Gorjušam; v njih imamo zopet obilico globljih, 
vlažnih grap in tekoče vode in na vsem severnem obodu kotlinice je obilo 
studencev. Vsiljuje se misel, da je razširjenje savske doline v Nomenjski 
kotlinici enostavno učinek normalne erozije v mehkejših jurskih plasteh; 
obris kotlinice se prilega erozijskim zatokom. Odtod do malo čez Sotesko, 
teče Sava po najtesnejši debri in baš v tem sektorju sega dachsteinski 
apnik z obeh strani neposredno do diluvijalno-aluvijalne doline.

Naposled imamo enake jurske laporasfe škriljevce še na Pokljuki v 
predelu od Goreljeka tja čez Mrzli Studenec v gornje porečje Ribščice. Nji
hov vpliv na morfologijo Pokljuške planote pa se bo bolje razvidel pri po
drobnem opisu planote same..

Tudi v zapadnem delu bohinjskih gora imamo ohranjene jurske sedi
mente, in sicer v Dolini Triglavskih jezer12), javljajo se tu v obliki velikega,

>*) F. Ha r f e  I, Stratigraphische und lektonische Notizen, p. 143; F. K o s s m a l ,  
Die adriatische Umrandung in der alpinen Faltenregiop. Mitt, d. geol. Ges. In Wien 1913, 
pp. 98 — 99.
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proli È  konkavnega loka, v ožji progi najprej pri planini Viševnik (na kar- 
lah Ozebnik), odkoder segajo proli Dednemu polju. V širši progi se pojavijo 
potem med Črnim in drugim jezerom 1er se vlečejo v širši progi proti se
veru, nakar zavijejo v severovzhodni smeri proli Hribaricam. Tektonsko 
pomenijo nadaljevanje češnjiške sinklinale, slratigrafsko pa so precej raz
lični od bohinjskega jure; njegove plasti sestoje iz rdečkastih ali sivih 
apnencev, ki so močno razjedeni po kraš.-.em žlebičju; takšne so plasti 
n. pr. pri koči ob Triglavskih jezerih in proti severu tja čez tretje jezero; 
v južnem delu doline pa se javljajo sivi apniški laporasti škriljevci, ki za
vijejo v loku proti Viševniku, kjer se vidijo zopet rdeči apniki.

Navedene jurske plasti se javljajo ob izrazitem narivku; zakaj v vsem 
obsegu izginejo na vzhodni strani pod starejše sklade trijadnega masiva 
Debeli vrh—Zlatna, sestoječega iz dachsteinskega apnika; ta planota je v vsem 
obsegu narinjena preko jurskih plasti, ki leže, nagnjene rahlo proti vzhodu 
(ESE), na dachsteinskih apnikih divje razorane Komne, slabo nagnjenih v 
enaki smeri. Strmo odrezane stene z ogromnimi melišči kažejo potek 
narivka, ki se vleče v lepem loku proti NE in se nadaljuje severno od 
Velega polja v gornjo Krmo.

Potek Doline Triglavskih jezer je tedaj zasnovan tektonsko; jurski 
apniki, ki tvorijo velik del njenega dna, so precej lapornati. Brez dvoma je 
nastanek in ohranitev triglavskih jezer po velikem delu posledica majhne 
propustnosti teh kamenin in njihove prepereline1’).

Tercijarne plasti (srednje in gornje oligocenske odkladnine) tvorijo 
približno v smeri Е -W ležečo sinklinalo sredi dachsteinskega apnika in se 
razprostirajo na W do Bohinjskega jezera, samo da se na površini kažejo 
le na majhnih mestih, kajti povečini jih pokrivajo kvarterne plasti (prod in 
morene); proti vzhodu segajo še kake 4 km čez Bohinjsko Bistrico14).

Morfološko se uveljavljajo najbolj v okolici Bohinjske Bistrice, kjer 
so se v njihovih peščenjakih in laporih razvili kratki potoki; tudi dolina, 
ki gre od Bistrice čez Nemški Rovt do Loma, je vrezana v tercijarne plasti. 
Konglomeratna terasa Raven se nahaja na tercijarni osnovi, ki se povsod 
odlikuje z bujno vegetacijo. Močni izvor Bistrice n. pr. je neposredno na 
meji med tercijarom in dachsteinskim apnikom.

Tercijarne plasti so ohranjene najvišje v višini 950 m. Debelina ter
cijara znaša v severnem krilu sinklinale 500 m, v južnem 650 m. Sinklinala 
je pravilna, zelo enostavno zgrajena in le malo premaknjena; njeno severno 
krilo je manj, južno bolj nagnjeno. Kamenine so po veliki večini sivi, gli
nasti lapori, v manjši meri peščenci. Najnižji oddelek (v južnem krilu) tvori 
kakih 100 m debela plast konglomerata in brečije, ki izvira največ iz dach-

,5) F. K o s s m a 1, 1. c. p. 99.
•4) F. K o s s m a l ,  Geologie des Wocheinerlunnels, p. 61 in pp. 68 sl.
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steinskega apnika. K o s s m a t je ugotovil, da so se tercijarne plasti naložile 
na neraven, razjeden dachsteinsko-apniški teren16).

Tercijarne plasti v Bohinju pripadajo srednjemu in gornjemu oligocenu 
in so nastale v plitvih delih morskega zatoka, ki je segal semkaj iz Radov
ljiške kotline. Premaknitve plasti so, kakor rečeno, zelo enostavne in niso 
izdatne; sinklinala je le nekoliko stisnjena, tako da je severno krilo na
gnjeno za 25-30°, južno pa za povprečno 45°.

Iz miocenske in pliocenske dobe v območju Bohinja ni sedimenlov. 
To je bila tedaj doba odnašanja in rečnega vrezavanja ter vravnavanja; 
Alpe so se takrat postopoma dvigale, V zvezi s tem so se razvile velike 
planote, v katere so se kasneje vrezavale rečne terase. Hkrati se je na 
apniških tleh začelo skrševanje, ki je zavzelo velik obseg na starejših višje 
ležečih planotah, dasi ni doseglo onih popolnih oblik kakor v dinarskem 
krasu našega jadranskega primorja.

Odkladnine imamo v Bohinju zopet šele iz diluvijalne dobe. Ie to 
konglomerat, ki je ohranjen na tercijaru pri Ravnah 714 m visoko, nekako 
v isti vešini (701 m) na terasi severno nad Češnjico, dalje ob hribu Vrtovin 
ob spodnjem koncu Bohinjskega jezera, kjer se vidi pod cesto še v višini 
jezerske gladine. Konglomeratne plasti so na Ravnah horizontalne, nad 
Češnjico so nagnjene močno proti jugu, a v Vrtovinu so nalahko nagnjene 
proti zapadu; v nagnjenosti se vidi znak, da so se plasti odložile v obliki 
delteie)- Njihova debelina bi znašala, kakor računa Ampferer, nad 200 m; 
v resnici pa je morala biti precej izdatnejša, zakaj v dolini ob Suhi (južno 
od Sv. Janeza) sem videl konglomeratne sklade, ob grapi strmo odrezane, 
v višini še precej nad 750 m.

Vsekakor je gotovo, da je ob času, ko so se začeli navedeni konglo
merati odlagati, Bohinjska kotanja že obstojala z višino dna, domala kot 
danes17). Kdaj pa so se odložili konglomerati, ni še prav dognano. B rü c k 
ner jih smatra za rezultat interglacijalne sedimentacije18) a Ampferer 
misli, da so se odložili pred pričetkom diluvijalne poledenitve in da je n. 
pr. kotlino samega jezera izdolbel v konglomerat ledenik19).

Ledena doba je za morfologijo Bohinja seveda zelo važna. Ledeniki 
so pokrili prav ves Bohinj v navedenem najširšem obsegu in vsa površina 
je doživela pod učinkovanjem glacijacije bolj ali manj intenzivno modifikacijo.

Po zaključku diluvijalne poledenitve se je znova pričela erozija, raz
diranje tekom ledene dobe nastalih oblik, pa tudi onih iz predledene dobe. 
Hkrati se je znova ojačilo skrševanje.

“ ) F. K o s s m a t, I. c. p. 70.
1#) O. Amp f e r e r ,  Über die Saveterrassen in Oberkrain, Jahrb. d. geol. R. A. 1917, 

pp. 412-413.
‘*) Ibid.
,8) A. Penck- E. B r ü c k n e r ,  Die Alpen im Eiszeitalter, p. 1058.
,#) 0. Amp f e r e r ,  Über die Saveterrassen, p. 413.



60 Anton Melik:

Za današnje pokrajinsko lice v Bohinju so posebno važne obširne 
stare površi, ki jih imamo, vrezane povprek čez sloje, v vsem predelu; v 
apniškem terenu so se ohranile posebno dobro, kakor to za splošno zelo 
dobro karakterizira Ampferer: Kakor hitro je apniška planota obdana 
z globljimi dolinami, se drži kot trdnjava proti vsem napadom erozije 
Strmi robovi preperevajo, ako slone na trdnih kameninah, le prav počasi; 
na vravnjeni površini pa se stvori skoro neprehodna mreža vdolbin, hrbtov, 
Žlebičja in zagat, v katerih odhajajo vse padavine v notranjost20).

K o ss m at, ki naglaša, kako jasno so izražene stare reliefne oblike 
v vzhodnem delu Julijskih Alp, kjer so izredno razsežne apniške mase nji
hovi ohranitvi posebno ugodne, razlikuje naslednje nivoje21) : površ, ki jo 
tvori široki hrbet Mežakle v višini 1400 m, dalje istemu nivoju pripadajoča 
Pokljuka, katere vzpetosti se dvigajo s prav majhnimi izjemami do višine 
1300—1400 m, dočim segajo vdolbine med njimi nekaj nad 1200 m. V ta 
nivo računa Kossmat tudi planoto s planino Klek (.nekaj nad 1500 m“).

Površi Pokljuke prišteva Kossmat, računajoč, da se površi vzpe
njajo z smeri proti notranjosti gorovij, tudi planoto nad Bohinjskim jezerom 
za Komarčo, in ji pripisuje višino 1500-1600 m. Na vzhodu pripada isti 
površi Jelovca z višino 1200—1350 m.

V ta nivo so vrezane nižje rečne terase, na Mežakli ob Radovni te
rasa z zaselkom Pernike, v zgornjem delu 950 m, v spodnjem 800—900 m, 
visoko. Ob Bohinjski dolini je v istem nivoju terasa severovzhodno nad Bo
hinjskim jezerom (= Vogar), na robu visoka 1042 m; nadaljuje se v pla
noti Koprivniški in Gorjuški (med 900—1000 m), na desni strani pa v zelo 
lepo razviti terasi „V Strmah“ z višinami okroglo 950 m. Skupno ozna
čuje teraso s povprečno višino 1000 m.

Izoblikovanje je končalo v isti dobi v Julijskih Alpah kot v Trnovskem 
gozdu in v Tržaško-Komenskem Krasu, ki so prvotno tvorili enoten nivo 
v več ali manj isti nadmorski višini, pa so se pozneje dvignile, čim se
verneje, v tem večje višine, najviše v Julijskih Alpah. Začasen zastoj v dvi
ganju, ki je poživilo rečno erozijo, je ustvaril navedene visokoležeče ero
zijske terase v višini 1000 m.

Nastanek površi Jelovca-Pokljuka uvršča Kossmat v spodnji pliocen, 
dočim se Je v gornjem pliocenu nadaljevala erozija do preglacijalnega do
linskega dna, ki so ga na to, v diluviju, pričeli zasipavati prodni nanosi 
in glacijalne morene.

Višjih delov Julijskih Alp Kossmat v morfogenetskem oziru ne raz
členjuje podrobneje, računa pa navedene površi kot najvišje; nad njimi so

,0) O. Amp f e r e r ,  Über die Entstehung der Hochgebirgsformen in den Ostalpen. 
Zeitschrift d. d. u. öst. Aipenver. 1915, p. 79.

*') F. K o s s m a t ,  Die morphologische Entwicklung der Gebirge im Isonzo- und 
oberen Savegebiet. Zeitschrift d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin 1916, pp. 659.
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se bili ohranili tedaj gorski hrbti iz miocena, dočim se je glavno nagu- 
banje izvršilo v oligocenu,

A. Winkler,  ki je razen K o s s m a t a največ raziskaval morfologijo 
predela med julijskimi Alpami in Jadranskim morjem *8). omenja glede ]ulij- 
skih Alp, da obstoja v območju Krna terasni nivo nekako v višini 1600 m, 
razen lega pa navaja višjo površ v istem področju v višini okroglo 2100 m ; 
isti površi prišteva triglavsko planoto in planoto na Kaninu” )-

Klebelsberg navaja za Julijske Alpe najvišji vravnjeni in skrše- 
vani nivo v višini okroglo 2000 m in mu prišteva široko ploskve v višini 
okroglo 2400 m okrog triglavskega vrha. Od te površi se nagibajo vrav
njeni deli gorovja v smeri proti ENE v naj višji del doline Krme, proti S IT  
pa ob grebenu mimo Lanževice, Krna, Kuka v višini 1800 - 2000 m, kjer 
končujejo ob Rodici in Črni prsti v višini 1800 m s strmim spodnjim robom2*). 
Ta najvišji nivo prišteva Klebelsberg staromiocenski dobi, dočim pri
pisuje v soglasju s Kossmat om in Win ki er jem Pokljuko in Jelovco 
staropliocenski dobi.

W ink le r  in K lebelsberg se tedaj strinjata v tem, da je treba 
nad staropliocenskim nivojem razlikovati še navedeno površ kot najvišjo, 
dočim se Kossmat in pred njim Brückner  za najvišje predele v mor
fološkem pogledu nista podrobneje zanimala26).

Da je treba razlikovati najvišjo površ v Julijskih Alpah v smislu Kle- 
belsbergovem in Winklerjevem, se zdi vsekakor izven dvoma. Razvita in 
ohranjena je prav določno, posebno dobro okrog triglavskega vrha, osobito 
na zapadni strani v Zelenici ter v malo nagnjeni ploskvi med Kredarico, 
Gornjim Kotom in robom nad Vrati; na njej leži triglavski Zeleni sneg in 
razjedena, nekoliko proti N nagnjena planjava nad Staničevo kočo, po ka
teri gredo turistiške steze iz Kota in Vrat na Kredarico. Snežiščna krnica 
nad Aleksandrovim domom se dolbe še dandanes v to površ. Orografski 
odnošaji med Triglavskim vrhom in površjo ne pripuščajo razlage, da bi 
jo bilo ustvarilo samo učinkovanje ledu diluvijalne dobe. Da pa so jo le
dene mase intenzivno ugladile, je gotovo. Danes je njena površina razjedena 
v neštete velike žlebove ter manjše in večje kotanje, oboje kraškega izvora, 
delo obilne snežnice, saj se sneg tali tu večino poletne dobe.

sa) A. W i n k l e r ,  Morphologische Studien im Isoniogebief. Mitt. d. geogr. Ges. 
in Wien 1919, pp. 140 — 143. — A. W i n k l e r ,  Geomorphologische Studien im mittleren 
lsonzo- und im .unteren Idrica-Tale. Jahrb. d. geol. Bundesantalt LXXII. 1922, pp. 19—48. — 
A. W i n k l e r ,  Über den Bau der östlichen Südalpen. Mitt. d. geol. Ges. in Wien, Bd. 
XVI., 1923. — A. W i n k l e r ,  Über die Beziehungen zwischen Sedimentation, Tektonik 
und Morphologie in der jungterfiären, Entwicklungsgeschichte der Ostalpen. Sifzungsber. 
d. Akad. d. Wiss., mat.-naturw. Kl., Abt. I, Wien 1923, B. 132.

“ ) A. W i n k l e r ,  Morphologische btudien im Isonzogebiet, p. 142. 
a4) R. K 1 e b e 1 s b e r g, die Haupt- Oberflächensysteme der Ostalpen, Verh. d. geol. 

Bundesantalt, Wien 1922, p. 56 sl.
!5) F. K o s s m a t, Die morphologische Entwicklung, pp. 661;Penck-Brückner ,  

Die Alpen im Eiszeitalter III., p. 1055.
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Toda zdi se, da se ta površina ne more računati v isti nivo kot n. pr. 
gornji deli Komne. Zakaj triglavska planota je zastopana tudi še na jugu, 
(predel zapadno od Triglava ne spada v okvir te razprave). Vrh Tosca kaže 
ostanek planote tn med gornjim delom Doline Triglavskih jezer, planino 
Lazom in gornjo Velsko dolino, imamo izrazito planoto v višini 2200 do 
2350 m; na njej se dvigajo nizki vrhovi z Debelim vrhom 2392 m kot 
najbolj znanim.

Vendar v nadaljnjem ne gre, računati vse nižje površi kot dele Po
kljuške planote. Zdi se, da je treba razlikovati vsaj dva nivoja. Višji bi pri
čenjal v višini 1800 m v kotlini Velega polja, kjer se vidi v zapadnih po
bočjih Tosca v tej višini prehod v položno, dno široke stare Mostniške 
doline in kjer je na južnem pobočju Tosca dobro vidna manjša terasa 
v višini 1800 m; planina gornji Tosec stoji na njej. V isti višini je gornji 
del Komenske planote, ki se znižuje proti Bohinjski kotlini in kjer merijo 
vrhovi na njeni razriti površini na NW do 1800, na S E  do 1500-1650 m. 
Posebno dobro je razvit ta nivo med Dolino Triglavskih jezer in Mostniško 
dolino; v zapadnem delu okrog Ovčarije imamo najvišje vrhove na planjavi 
1700 do 1800 m, v srednjem delu 1600-1700 m in proti S E  1500-1600 m 
visoko.

Ista površ je ohranjena tudi južno od Bohinjskega jezera, kjer tvori 
nadaljevanje Komne; posebno dobro se to vidi okrog planine Prvi Vogel. 
Zdi se, da so ostanki tega nivoja zastopani v enakomerno se ponavljajočih 
vrhovih, ki se dvigajo na severni strani vzporedno z glavnim bohinjskim 
grebenom 1500— 1650 m visoko.

Na Pokljuki je ta nivo zastopan v planoti, ki jo predstavlja površina 
bloka, na katerem stoji planina Klek, z višino 1500—1650 m.

Ako naj je točna W in kler-Klebelsbergova domneva, da je tri
glavska površ spodnjemiocenskega nastanka, in ako je nivo Pokljuke, kakor 
se smatra soglasno, spodnjepliocenske starosti, bi bilo navedeni površi priso
diti zgornjomiocensko starost.

Njena površina pa je silno deformirana. Izoblikovanju površi je bil 
skupen vzrok v postopnem dviganju gorovja, ne le v julijskih, ampak tudi v 
ostalih Vzhodnih Alpah; spodnja erozijska baza se je prestavljala vedno 
nižje, kar je na pretežno čistih apnencih povzročilo najboljše pogoje za 
napredujoče skrševanje. Ali vidi se, da so imele navedene površi tudi po 
dvigu sprva nadzemsko hidrografijo, ker so se na njih razvile normalne 
doline, ki so šele pozneje izgubile vodo in so obvisele zgoraj; danes pre- 
prezajo vse navedene visoke planjave suhe doline, ki so povečini le malo 
na globoko vrezane v planoto, deloma razpadle v kraške kotanje. Razvile 
so se potemtakem v pliocenu, doživele pa so preoblikovanje tekom glaci- 
jalne dobe po ledenikih

Šele v ta nivo je vrezana nižja površ Pokljuke, na E  1200 m, na W 
1350 m visoko; v najširšem pasu jo imamo razvito okrog Mrzlega Slu-
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denca. V vzhodnem delu Pokljuke so dna dolin vrezana v višini 1200 m 
v višji nivo, v zapadnem delu v višini 1250 do 1300 m; v fej višini dospe 
več suhih dolin do strmega vnanjega roba planote, kjer konča nenadoma 
dno s strmino. Doline navedene starosti, ki so potemtakem spodnjepliocenske, 
so vse suhe in so obvisele zgoraj na višinah, ko se je podzemska hidro
grafija umikala vedno nižje navzdol.

Pokljuški nivo je ohranjen tudi ob Mostniški dolini, dasi v mnogo 
manjši meri; prav tako tudi na južni strani Bohinjskega jezera. Bržkone 
so z njim v zvezi dna krniških visokih dolin v Bohinjskem grebenu, ki se 
držijo višine 1300— 1400 m.

Prihodnjo nižjo teraso Vogar-Koprivnik-Gorjuše, odnosno Pernike so 
morfologi najbolj opazili, ker je najvidnejša; Kossmat in Krebs jej od
merjata višino 900— 1050 m2e). Od gornjih višjih površi se bistveno raz
likuje v tem, da kaže najneposrednejšo odvisnost od glavnih dolin Bohinjske 
in Radovinske. V resnici pa moramo na njej razlikovati dve terasi ; zgornja 
je nekako v višini 1100—1150 m (posebno pri Koprivniku), spodnja v višini 
900— 950 m, na zapadu 1000— 1050 m. Terasa v višini 900—950 m je 
zastopana bolj v spodnjem delu Bohinjske doline (spodnje Gorjuše, Parnjek 
pod Koprivnikom, Vresje, Strme), vendar tudi v zgornjem (spodnji del Uskov- 
niške planote in Vogarja), a da jo moramo ločiti od gornje terase (gornji 
del Uskovniške planote, gornji del Koprivniške planote), se zdi vsekakor 
potrebno.

V okrožju lereke, Bitenj in Bistrice se najboljše vidijo ostanki terase 
v višini 800 - 830 m, dočim je ta nivo v gornjem delu Bohinja prav slabo 
ohranjen.

Nižje sledi terasa 720 m (vas Ravne). V tej višini bi bilo iskati po 
B rückner ju predglacijalno dno Bohinjske doline, ki ga domneva 70Э do 
800 m visoko*7). Tudi ta je v zgornjem delu Bohinja skoro nepoznana, 
očuvana pa je od jezera navzdol.

Toda da bi jo mogli smatrati za ostanek preglacijalnega dna, se bo 
dalo težko vzdržati, ker imamo še eno nižjo, a precej široko teraso, ki je 
najboljše ohranjena južno nad spodnjim delom jezera v široki polici Za
gradec („Zagrasc“) v višini povprečno 650 m; sicer pa pride ta nivo mor
fološko do veljave še v hrbtu med Spodnjo in Gornjo dolino.

Terase, ki jih imamo še v nižjih legah, osobito v Spodnji dolini, so 
v zvezi z najnovejšo, vsekakor že postglacijalno morfološko zgodovino Bo
hinja. Posebno dobro se bodo dale raziskavati v okolici Bohinjske Bistrice 
in na Dobravi.

a8) F. Ko s sm af, Die morphologisce En(wicklungr p. 661 ; N. K r ebs ,  Die Ost
alpen II., p. 269.

*’) E. B r ü c k n e r ,  Der Savegletscher; Penck-Brückner, Die Alpen im Eiszeitalter 
III., p. 1054.
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Kar se tiče razvoja hidrografske mreže v Bohinju, vidimo v največji 
meri odvisnost tekoče vode od geoloških značilnosti osnove. Kakor je že 
iz navedenega razvidno, so se v gornjih površih tekoče vode obdržale 
malokje na površini. Ali kjer niso izginile v notranjost in pustile na povr
šini le suhe doline, imamo povsod tla iz nepropustnih kamenin; tako je v 
Dolini Triglavskih jezer, na Velem polju, na Goreljeku-Koprivniku. Izvor 
Ribnice je vezan na werfenske sklade, a Jereke in Ribščice na jurske škri- 
ljevce. Razen tega imamo še izvore manjših voda v tercijarnih plasteh 
Spodnje Bohinjske doline, osobito izvor Bistrice in Bélice.

Na apniškem terenu imamo tedaj tekočo vodo le tam, kjer je iz ne
propustnih kamenin prihajal tako močan vodotok, da se je lahko držal tudi 
na apniku. Sicer pa imamo močne, tipične kraške izvore v spodnjih legah 
apniškega terena, tako v Vojah kot ob dnu Bohinjske kotline in Bohinjska 
Sava, ki odvaja vso to vodo, ima spričo tega razmeroma zelo čisto in dosti 
enakomerno vodo.

Če se še ozremo po celotni genezi Bohinjske kotline, se more navesti 
sledeče:

Kossmat pravi: V nasprotju s podolžno dolino Dolinske Save in 
z veličastnimi prečnimi dolinami v severnih Julijskih. Alpah (Vrata, gornji 
del Krme, Planica itd.), erodiranimi v območju in v smeri prelomnic, ki so 
izdatno pospeševale njihov razvoj, je dolina Bohinjske Save (kakor tudi 
Radovne), zavita, globoka erozijska deber, brez vsakršne tektonske zasnove 
(„ohne jede tektonische Beeinflußung“), izžlebljena v nenavadno enolično 
planotno pokrajino 1100-1500 m, ki ima v morfološkem pogledu veliko 
sličnosti z mnogimi dolinami visokega Krasa58).

Podrobno premotrivanje reliefa, razprostranjenosti različno odpornih 
kamenin, tekočih voda ter aktivnih in suhih dolin soglaša s Kossmatovim 
pojmovanjem.

Kossmat sklepa, da je bila že pred srednjim in gornjim oligocenom 
ustvarjena zasnova gorovja v obliki terenske depresije, ki je imela precej 
analogije z današnjo29).

Srednje In gornjeoligocenske plasti so se odkladale v zatoku panon
skega morja, in sicer v že obstoječi starejši kotanji, ki pa jo je poznejše 
gorolvorno gibanje močno stisnilo, Očividno pa se je morala ta kotanja 
popolnoma napolniti s tercijarom, ker si je drugače težko predstavljati na
stanek vravnjenih planot Pokljuke in Jelovce, ki ju je razločil šele kanjon 
Bohinjske Save*0). Danes se nahajajo tercijarne plasji v Bohinju do višine 
950 m, a le ob Bohinjskem grebenu.

4S) F. K o s s ma t ,  Die morphologische Entwicklung p. 588.
*•) F. K o s s m a t , Geologie des Wocheinertunnels p. 138.
,0) Ampfe r e r ,  Über die Saveterrassen, p. 411.
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Nastale površi so se morale nato dvigniti in poživljena erozija je pri
čela delovati močneje v globino; zasnovala je brazde, iz katerih so se raz
vile sedanje doline31).

Zdi se, da je bila za razvoj sedanjih glavnih dveh dolin najbolj mero
dajna selektivna erozija, ki je v Spodnji Bohinjski dolini odstranila staro- 
tercijarne, v Zgornji dolini, ki se nahaja v jurski sinklinali, pa mehkejše 
jurske kamenine, največ laporaste škriljevce; morda so bile slične meh
kejše kamenine nekdaj zastopane tudi v jezerski kotlini, a pozneje odstranjene.

Poleg različne odpornosti kamenin je posebno važen razvoj skrše- 
vanja. Vidi se jasno, da so se samo tiste doline poglobile do glavnega 
dna, ki so dobivale dovolj izdatno množino stalne vode, največ iz nepro
pustnih kamenin. Potoki, ki prihajajo v smeri od Ratitovca, teko po tektonskih 
prelomnicah (Korita, Blatnica)32).

Če pogledamo ostanke starih reliefov, vidimo, da so bili v svoji za
snovi nekoliko različni od današnjega. V dobi, ko je nastajala uskovniška 
terasa, je bila očividno Mosfnica glavna voda in Savica njen pritok, sicer 
bi si ne mogli predstavljati, da seže ta nivo izpod Rušovega vrha tja do 
Tosca in čez Vogar, dočim je bila v oni dobi dolina Savice v predelu 
Bohinjskega jezera precej ožja. Šele v dobi pod teraso 1000-1050 m je ero- 
zivna moč Mostnice, Suhe in Ribnice pojenjala; Savica je postala glavna 
reka in je polagoma izdolbla jezersko kotanjo.

Kar se tiče razmerja med obema velikima dolinama, je bila Spodnja do
lina vedno glavna. Gornja se je očividno razvila šele kesneje. Prvotno so 
tekle vode od severa neposredno v Bohinjsko Savo. V nadaljevanju Mostni- 
ške doline se nahaja zapadni konec hrbta Šavnica—Rudnica; konec se vje
rna s smerjo njenega podaljška. Ribniška dolina se je nadaljevala očividno 
med Rudnico in Šavnico, kjer je široko sedlo; Jereška dolina ima široko 
nadaljevanje nad sedanjimi Koriti med Šavnico in hribi severno od Bitenj.

Tu se je očividno razvila subsekventna dolina v smeri od jezera, 
odnosno spodnje Mostnice navzgor; njeni vzhodni dotoki so v mehkih 
jurskih laporih, ki so polnili češnjiško sinklinalo v še večji meri, vrezavali 
svojo strugo hitreje in potegnili nase najprej spodnjo Ribnico, ki ima 
tik nad Srednjo vasjo še smer SE, pozneje še Mrzlico in bržkone tudi 
jereko, na kar se je izdolbla gornja dolina približno v sedanjem obsegu. 
Zaokret rečnih tokov se je moral izvršiti v dobi po nastanku terase 650 m, 
zakaj najnižji del širokega sedla med Rudnico in Šavnico je v višini 650 m, 
(najnižje mesto 643 m), v Koritih pa imamo staro Široko dno lereke v 
vravnjenih brdih v višini 620—660 m. Preoblikovala jih je nekoliko še 
ledena doba; Cvijič misli, da se je velopoljski ledenik pomikal nekaj časa

31) Ibidem.
за) F. Hä r t e l ,  Stratigraphische und tektonische Notizen über das Wocheiner 

juragebiet, p. 136, 146, 150.
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po Zgornji dolini in nalo med Rudnico ter Šavnico v Spodnjo dolino ter 
sedlu seveda razširil dno88). Isto misel, da je med Rudnico in Šavnico tam- 
lacialno sedlo, je izrekel že D vo rsky3*). Spodnji del Zgornje Bohinjske 
doline ima najtipičnejšo obliko ledeniškega korita, kar se posebno dobro 
vidi, če jo gledamo v smeri od jezera.

Kar se tiče dolinskega dna v Bohinju, je med Spodnjo in öornjo do
lino precejšnja razlika. V Spodnji igrajo talne morene večjo vlogo; z njimi 
je v srednjem predelu med Poljem in Bistrico prekrita široka planota Do
brava SB). V tem terenu si je izdolbla svojo strugo Bohinjska Sava, ki se 
drži v svojèm toku največ severnega roba doline in se je le ponekod za
jedla v živo skalo, n. pr. za gričem, na katerem stoji vila princa Pavla, 
kjer je očividno epigenetskega nastanka, povečini pa gre njena struga po 
prodnih tleh diluvijalno-aluvijalnih nanosov. Sava si tedaj na splošno še 
ni prerezala akumulacijskega pokrivača, da bi prodrla do tal, ki jih je imela 
dolina, preden je pričela akumulacija v diluviju. Pač pa si je vrezala ob 
svoji strugi tu širše, tam ožje, v več nivojih si sledeče terase v prodno in 
morensko gradivo.

Spričo tega je relief v Spodnji Bohinjski dolini precej živahen; povsem 
ravnega dna je razmeroma malo, največ še v spodnjem delu v bližini Bi
strice, sicer pa prevladujejo terase in valovito vravnjene ploskve.

V morfološkem oziru je Gornja Bohinjska dolina različna od Spodnje. 
Tu ni tercijarnih gričev sredi doline niti drugih vzpetosti; tu ne teče večja 
reka skozi dolino, da bi zarezala v njeno dno terase, saj dolina niti nima 
enotnega odtoka. Zato je videti dolina prostornejša, dasi znaša njena širina 
manj, ako računamo pri Spodnji dolini vso površino do vznožja Bohinjskega 
grebena. Za razvoj njene površine je bilo važno naslednje:

Pri Stari Fužini imamo povprek čez dolino naložen izrazit polkrožni 
venec končne morene, ki jo je odložil glavni bohinjski ledenik v biihlskem(?) 
stadiju86). Morenski venec sestoji samo iz ene proge, ki je sicer precej ši
roka, a ne posebno visoka; najboljše je ohranjena v severnem delu, kjer 
se naslanja na spodnji del Mostniške doline. Fužinska morena se odlikuje 
po zelo debelih skalnih blokih, ki tvorijo njeno sestavino, osobito v severnem 
delu; zdi se, da izvirajo iz strmih sten severno od jezerske kotline, kjer 
so se navalili na ledenik, kakor so še dandanes pogostni skalni podori 
nad jezerom iz teh sten. Fužinska morena pa je že močno razdejana; okrog 
nje, ob njenem vnanjem robu, teče Mostnica, ki se pod vasjo, na vznožju

ss) J. Ц ви ј ић ,  O снежаничкој и ледничкој ерозији. Гласник Геогр. Друштва 
св. 7—8, Београд 1922, р. 36.

3i) V. D v o r s k y ,  Bohinjské sidelnl (ypy. Nârodopisnÿ Vestnik českoslovansktf 
XI., Praha 1916, p. 125.

35) F. K o s s m a t, Geologie des Wocheinerfunnels, p. 62, geološka karla v pri
logi; О. Ampf e r e r ,  Uber die Saveterrassen, p. 410 ss.

,e) E. В r ü c k n e r, Der Savegletscher. P e nc k - B r ü c k n e r ,  Die Alpen im Eiszeit
alter 111., p. 1059. O problematičnosti biihlskega stadija glej zadaj pri odstavku o 
Mostniški dolini.
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Peči, izleka v Ribnico, prihajajočo od Srednje vasi. Moslnica dela tu lok 
vzporedno z moreno; njena erozija je razgalila precej na globoko podolžni 
profil morene, vendar tako, da na levem bregu vode morenskega gradiva 
ni videti nikjer, pač pa na desni tik ob vodi; zapadni del vaških hiš stoji 
Še na moreni in ob mostu v vasi se vidijo njeni debeli skalni bloki. Rib
nica pa je predrla moreno in porušila ves njen južni del; onstran Ribnice 
je le še nekaj debelih skalnih blokov na vznožju Peči; nedvomno so ti 
ostanek južnega zaključka morene. Višje zgoraj na pobočju Peči se naha
jajoča morena je druge vrste. Ampferer37) jo označuje kot talno in je 
vsekakor starejšega datuma. Ob cesti od Stare Fužine k Sv. Janezu stoji že 
izven vasi, tik zapadno pri transformatorju, ogromen skalni blok, ki je oči
vidno balvan; osnova se mu skriva v tleh.

Vnanji vršaj ledeniškega, odnosno fluvijoglacijalnega peska, ki je ka
rakterističen za območje končne morene, je pred fužinsko moreno odstranjen, 
odnosno popolnoma porušen; očividno ga je uničila Mostnica z Ribnico. 
Mosfnica je v morenski vnanji rob vrezala v zaporednih višinah tri terase. 
Verjetno je, da je Mosfnica odstranila fudi vnanji, iz finejšega gradiva se- 
sfoječi del morene, zakaj izpod Hudičevega mosta, ki je vrezan že v živo 
skalo, se brž zavije v ovinku proti SE, ker so ji očividno predebeli skalni 
bloki onemogočili razdirati moreno še nadalje. Rušenje in odnašanje Most- 
nice in Ribnice je tedaj močno zmanjšalo fužinsko moreno, zafo se je raz
iskovalcem zdela slabo razvita88).

Tik nad gornjo teraso, malo nižje od Hudičevega mosta pa je morena 
predrta v plitvem, dosti širokem koritu, ki se že na prvi pogled pokaže 
kof opuščena vodna struga. Drži od pobočij Mostnice proti V/SW, a je 
ohranjena samo v tej visoki legi, nižje dol profi jezeru je ni opaziti. Ne 
more biti dvoma, da se je po njej nekdaj, brž po glacijalni dobi, odtakala 
Mosfnica v smeri na Bohinjsko jezero, ki je moralo imeti takrat svojo gla
dino mnogo višje nego dandanes. Očividno je bila v oni dobi fužinska 
morena širša in je segala še dalje v smeri proti Cojzovemu gradiču ter 
cerkvi, tako da Mostnica še ni mogla mimo nje proti Ribnici, marveč je 
morala v jezero. Šele pozneje si je ustvarila predor med moreno in Sfu- 
dorskim hribom in je odtlej svojo strugo poglabljala vedno bolj, odnašajoč 
vnanje, iz finega drobirja sestoječe dele morene. Njen levi breg je še danes 
v vsem poteku pod Hudičevim mostom mnogo nižji od desnega.

Bohinjsko jezero je bilo v prvi dobi po biihlskem stadiju precej večje 
in globlje od današnjega stanja, Okrog in okrog jezera imamo obrežne 
terase, ki kažejo sledove njegove nekdanje višine; najnižje terase so n. pr. 
v Jami nasproti Sv. Duhu, pri cerkvi in hotelu Sv. Janez, tik zapadno od 
Bretflovega gozdiča in ob severovzhodnem koncu jezera. Posebno dobro

*’) O. Amp f e r e r ,  Über die Savelerassen, p. 411.
58) E. B r ü c k n e r ,  n. n. m.

5*
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se vidi stari breg jezera v ravnini med Sfaro Fužino in jezerom; lu gre 
več metrov visoka prodna terasa od Brettlovega gozdiča v smeri proti SE, 
tako da doseže Ribnico, odnosno cesto Stara Fužina-Sv. Janez tik pod 
Mlekuževo hišo; v vsem tem obsegu je terasa prav dobro ohranjena (glej 
sliko št. 1). Terasa gre nekako vzporedno s sedanjo severovzhodno jezersko 
obalo; oddaljena je od nje 400-500 m; na specijalki in originalki je deloma 
naznačen njen potek. Ribnica se je v tej fazi iztekala v jezero tik pod 
Mlekuževo hišo. Jezero je segalo do zapadnega vznožja Peči, čez današnjo 
dolnjo Ribnico in je potemtakem, ker moramo sklepati, da je tudi Že ob
stojal zatok pri Sv. Janezu, oblivalo od vseh strani grič Vrtovin (severo- 
zapadno od cerkve Sv. Janeza), ki je tvoril nizek, ploščat otok. Ko se je 
jezero nadalje krčilo, je imelo nekaj časa še odtok v Ribnico, severno od 
Vrtovina; deli opuščene struge jezerskega odtoka se poznajo med njivami 
in travniki v bližini Mlakarjeve in Rožičeve vile. Ves areal med teraso in 
jezerom je nagnjen proti jezerski obali — razen v bližini Ribnice —, povr
šina pa se razlikuje od tal v ostali Gornji Bohinjski dolini po svoji slabi 
kvaliteti; plast prepereline je na njej tako neznatna, da se na vseh njivah 
meša s prstjo zelo velika množina robatega kamenilega drobirja in peska.

Ravnina pa visi proti jezeru še višje, nad teraso; zvišuje se polagoma 
do vrha morenskega loka, in sicer v majhnih stopnjah, ki pa so brez dvoma 
mestoma ojačene umetno, z nanašanjem debelejšega kamenja z njiv; težko 
je v njih ugotoviti zaporedne terase. Kolikor višje, toliko manj je po njivah 
peska in kamenja med prstjo. Vse kaže, da je tudi tod dno širšega prvot
nega Bohinjskega jezera, ki je moralo segati blizu do višine morene. Ob 
vstopu v Mostniško dolino se vidi v višini starega, preko morene vodečega 
korita Mostnice podolžna terasa v višini približno 560-570 m (na sliki 
št. 1 se vidi v ozadju); težko si jo je razlagati drugače, kakor da imamo 
v njej znak najvišje faze Bohinjskega jezera, ki je bilo tedaj precej višje 
od današnjega.

Tudi v Spodnji Bohinjski dolini imamo sledove višje jezerske faze. 
Dolina od Sv. Janeza proti Ribičevemu Lazu je spočetka nagnjena proti 
jezeru in cesta na Bohinjsko Bistrico se vzpenja v klanec do restavracije 
Savica. Baš tod pa drži preko doline nekoliko višja vzpetost, ki sestoji iz 
morene; vidi se dobro v profilu za restavracijo. Ampferer jeva karta39) 
jo označuje kot talno moreno, ali zdi se, da imamo v njej ostanek in na
daljevanje starofužinske končne morene, ki je morala imeti zaključek tudi 
v Spodnji dolini. Da pa nima tako ogromnih blokov kot pri Stari Fužini, 
je pač posledica dejstva, da na južni strani bohinjski ledenik ni imel strmih 
sten, s katerih bi se nanj valile velike skale. Večino končne morene pri 
Ribičevem Lazu je odnesel tekom časa odtok Bohinjskega jezera ter 
Suha.

3S) Q. Ampferer ,  Über die Savelerrassen, p. 411.
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V starejših fazah je moralo bili Bohinjsko jezero širše ludi v smeri 
na jug, osobilo pa daljše v smeri proti Komarči. Južno ob jezeru je na ši
roko razvito morensko gradivo, ki ga Ampferer jeva karta označuje za 
talno moreno. Tod je ohranjena morena v zelo širokem pasu, tako da je 
jezero zavzelo le severno polovico kotline. Zdi se, da je temu iskati vzroka 
v okolnosti, da so prihajali izpod Vogla, Škrbine itd. manjši ledeniki, ki so 
bohinjskega odrivali na severno stran kotline in morda je v morenah južno 
od jezera gradivo teh ledenikov.

V morenah južno od jezera se vidijo terase, v katerih se bodo dale 
dognati posamezne jezerske faze.

Vsa Ukanca je morala biti v starejši dobi dno jezera, zato kvaliteta 
njene površine ni dobra. Sedaj pa raste na škodo jezera, ker vanj Savica 
širi svojo delto. Tudi potočki, prihajajoči z južnega obrobja, zasipljejo 
jezero s prodom.

Jezero zasipljejo tudi podori skal, osobito pa sneženi plazovi, ki do
vedejo vanj mnogo kamenja, saj se pozimi razprostro često daleč čez za
mrzio gladino.

Ostali del Gornje Bohinjske doline kaže v svojem dnu znake inten
zivne novejše akumulacije; ta je bila očividno največja v pričetku post- 
glacijalne dobe, ko je morena pri Stari Fužini zavirala odtok, prečna dolina 
med Jereko in Bitnjami pa je bila previsoka. Takrat so potoki od severa 
in vzhoda z Ribnico ter Jereko kot največjima in stalnima dovajali obilo 
proda, osobito ko so bila pobočja in grape njihovega gornjega toka zade
lane z morenami. Na izstopu teh potokov v glavno dolino se nahajajo veliki 
vršaji, ki segajo daleč v ravnino. Pozneje, ko si je Ribnica spričo odna
šanja fužinske morene in zniževanja nivoja Bohinjskega jezera napravila 
večji strmec, so vode pričele odnašati vršaje; zarezale so vanje terase, ki 
spremljajo tudi Ribnico v glavni dolini med Srednjo vasjo in Staro Fužino. 
Velika večina Zgornje Bohinjske doline se odtaka po Ribnici v Bohinjsko 
Savo, ki jo doseže tik pod cerkvijo Sv. Janeza; samo najskrajnejši del doline 
pri vasi Jereka pošilja svojo vodo v potoku Jereka neposredno v Bohinjsko 
Savo pri Bitnjah. Jerekina struga gre skozi gorsko pregrajo med obema 
Bohinjskima dolinama po tesni skalni debri z manjšimi slapovi in brzicami; 
ima kakor vse skalne debri v Bohinju značilno ime Korita. Staro dno do
line se nahaja v višini 620-660 m v ravnih vrhovih gričev v soteski; 
deber je očividno v glavnem postglacijalne starosti.

Severno nad Jereko, v smeri izpod Podjelja, se je nasul velik vršaj, 
ki tvori sedaj razvodje; potok Jereka gre proti Bitnjam, Mrzlica zapadno 
ob vršaju pa proti Stari Fužini. Toda spodnji del struge, ki dobiva dotoke 
tudi izza Češnjice, postane polagoma popolnoma suh in voda se gubi v 
prodna tla ravnine, ob velikih nalivih pa povzroča znatne povodnji. V no
vejši dobi so morali hudourniške potoke ponekod zazidati, v dolini pa iz
kopati kanal, da bi po njem ob večjem deževju voda odtekala v Ribnico,
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Tu nimamo južnovzhodno od Srednje vasi sploh nikake tekoče vode v 
dolini, pa tudi nikake suhe ali stare struge, niti kakih teras v prodni po
vršini, kjer znaša višina najnižjega dela 577 m.

Pobočja bohinjskih dolin so na severni strani bolj strma nego na južni. 
Največje strmine so na severni strani jezera ter na severnem in zapadnem 
zaključku Ukance, sicer pa slično le še mestoma na severni strani Gornje 
Bohinjske doline. Studor je strmo odrezan na južno stran, še bolj pa na 
vzhodnem koncu tik nad vasjo enakega imena. Tu imamo primer skalnega 
podora, ki v malem ponavlja sliko znanega podora pod Dobračem. V pre
strmi steni se je odtrgalo skalno pobočje in je zagrmelo v dolino; skalne 
razvaline pokrivajo dno doline v precej velikem obsegu; cesta Studor— 
Stara Fužina se jim izogne v ovinku. Velike skale raznih oblik leže po 
površini, vmes robat drobir. Le grmovje in redka posamezna drevesa rasfo 
v tem predelu, ki se porablja zgolj za pašo; samo na najugodnejših mestih 
so napravili dve tri njivice nezeatnega obsega. Podor tedaj ne more biti 
posebno star40).

Za pobočja ob bohinjskih dolinah je karakteristično, da so na mnogih 
mestih prekrita s talno moreno, ki se nahaja v zelo velikih množinah oso
bito v stranskih dolinah in grapah, n. pr. ob Bistrici pri vasi Bistrici, ob 
grapi zadaj za vasjo Žlan; v precejšnjem obsegu tvori površino tudi na 
hrbtu med Gornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino, osobito zapadno od Rud
nice. Morenski teren — gre pri tem seveda za talno moreno, ki tvori po
nekod samo tanko plast, drugod pa je je po mnogo metrov na debelo — 
se lahko tod opazi že na prvi pogled. V njem se namreč potrjuje, kar se 
je tolikokrat konstatiralo v ostalih Alpah: morena na pobočjih predstavlja 
zelo nesiguren teren; zelo radi nastanejo v njej zemeljski plazovi. Tak slučaj 
imamo v Bohinju v navedeni talni moreni na griču Na Pečeh in v zapadnih 
pobočjih Rudnice; po velikih nalivih v zadnjih dveh letih je na več mestih 
zemlja pričela polzeti navzdol in nastale so večje in manjše zevi v povr
šini, kjer je nižji del spolzel za več metrov navzdol. Pobočja so preprežena 
z zevmi kot z ranami; na ta način je nastal ponekod globok profil v mo
reni, tu tam se je v širšem obsegu razgalila nepropustna osnova žive skale 
jurskih škriljevcev, katerih skladi gredo vzporedno s pobočjem. Nasproti 
Stari Fužini je zemeljski plaz spolzel do Bistrice ter prestavil stezo in živo 
mejo do vode.

Za Bohinj je karakteristično, da nima rad njiv na nagnjenem svetu. 
Njive so na dnu obeh glavnih dolin, v Spodnji tudi v delu Dobrave in

4°) Bohinjci v bližnjih vaseh, osobito „pod Studorom“ (— tako se pravi v po- 
monu: v vasi Studor —), pripovedujejo, da se je v starih časih, ko so bili še ajdje, 
podrl hrib na vas, ki je stala poprej na mestu, kjer leži sedaj kamenje in skale po
dora. Podor je baje podsul vas in pokončal obilo ljudi in živine; vas pa so potem po
stavili na sedanjem mestu nekoliko bolj na vzhodu.
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prav lako v predelu pri Žlanu. Sicer pa so le na terasah in to na južni 
strani, kjer stojita tudi vasi Ravne in Nemški Rovt z zaselkom Lom. Toda 
nad vasjo Češnjica, kjer je ta te rasa tudi v precej širokem pasu ohranjena, 
ni njiv. Tudi terasa Zagradec („Zagrasc"), južno nad spodnjim koncem 
Bohinjskega jezera, nima nikakih njiv, marveč samo travnike („rovte“). 
Razen navedenega imamo njive v nižjih legah nad dnom doline samo še 
na terasah, ki si sledijo na pobočjih med Jereko in Podjeljem ter Jereko 
in Koprivnikom ; le v manjši meri so še okrog zelo maloštevilnih samotnih 
kmetij, ki so sicer za Bohinj izjema.

V hrbtu med Zgornjo in Spodnjo Bohinjsko dolino se močno opaža 
vpliv geološke osnove na gospodarsko izrabo tal. Gozd se drži najbolj 
apniških tal; v širokem sedlu med Rudnico in Šavnico, ki ga tvorijo v 
vsem obsegu jurski laporasti škriljevci, imamo povsod same travnike (»Se
nožeti*). Enako v škriljevem in morenskem terenu zapadno od Rudnice; 
njive prično šele spodaj na gornji rečni terasi ob Ribnici.

Pač pa imamo njive zopet višje zgoraj, in sicer na terasah, ki so na 
široko razvite in ohranjene okrog Bohinjske kotline, nekako nad višino 900 m, 
kjer prično planine.

Prvi veliki primer te vrste je dolga, velika terasa, na katere gornjem 
koncu stoji planina Uskovnica. Veliko teraso med Mostniško in Ribniško 
dolino zaključuje na jugu strmi Studor (999 m) nad vasjo enakega imena. 
Vendar je vmes večji presledek, ki ga tvori široka prečna globel s širokim 
dnom v višini 900 m. Izžlebljena je očividno šele v dobi po ustvaritvi 
gornje terase v mehke jurske škriljevce. Nenavadno široko, prostorno dno 
je v razvodnem delu pokrito s temno prstjo in ima neznatno tekočo vodico 
1er močvirna tla. Del dna in pobočij je prekril z morenskim drobirjem. 
Globel s širokim dnom in strmimi apniškimi stenami na obeh straneh na
pravlja vtis glacijalnega korita, prav kakor hrbet med Rudnico in Šavnico.
V njej stoji planina Blatce, ki ima le rovte z bujno travo.

Severno od Blateč imamo kot nadaljevanje Studora široko, skoro ravno 
ploskev, ki se prav polagoma dviga od višine 1000 m, kjer prične nad 
strmim pobočjem, do višine 1100 m, na kar imamo nekoliko bolj napet 
predel in v višini 1140-1160 m zopet bolj ravno površino. Bolj strmo po
bočje prične šele nad 1260 m. Terasa je pokrita, osobito v spodnjem, ravnem 
delu, z velikim gozdom. Ob gozdnih potih se vidi tu, tam morenski drobir; 
povečini pa tvori površino apniška živa skala s prav malo prepereline in 
mnogimi plitvo izdolbljenimi kraškimi vrtačami. Gozd zelo otežuje pregled 
površinskih oblik, vendar pa se vidijo v gornjem delu, malo pod pregibom 
1100 m, zelo plitve, a dokaj široke suhe doline, ki so zarezane v površino 
v smeri N W -S E  in pokrite bolj na debelo s prstjo. Pomembne so za kul
turo, zakaj dočim vso okolico pokriva gozd, so v njih prav lepi planinski
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travniki ali rovii41)- Pa tuđi prve njive so tod in ob njih prve hišice s 
skednji in kozolci.

V višini okrog 1100 m se terasa nekoliko pregane v bolj nagnjeno 
pobočje in dobi v višini 1140-1160 m drugačno lice, bodisi morfološko 
kakor tudi po kulturni izrabi tal. Tu je planina Uskovnica. Površina je pre
krita z obilno moreno; morenski drobir z debelejšim kamenjem se kaže 
povsod, po kolovozih, po stezah, v globljih zarezah ob njivah. In tam, kjer 
je pokrivač iz morene najbolj kompakten, je največ njiv in rovlov ter hišic. 
Morene se nadaljujejo po pobočju proti NW in izvirajo očividno iz most- 
niškega ledenika; morenski nasipi so še zgoraj v višini 1340 m. Prav tako 
se vidi morena na široko ob potu ves čas od Uskovnice do Konjščice.

Na Uskovnici se seznanjamo s prav posebnim naseljskim tipom. Tu 
nimamo le planinskih travnikov ali rovtov, ki jih kosijo po enkrat do dvakrat 
na leto, tu ne sušijo le seno ter ga spravljajo v senike ali svisli, marveč 
tu zgoraj imajo dolinci tudi njive. Na njih sejejo rž, ječmen, oves, včasih 
tudi pšenico, sadijo krompir in gojijo tudi nekatera sadna drevesa. Kmetje 
iz Srednje vasi, ki jim pripada planina, imajo na Uskovnici razen svisli 
in hlevov tudi majhne kočice, povečini lesene, nekateri zidane, dalje majhen 
skedenj in mnogi tudi neznaten kozolec raztegnjene vrste („branica“). Kadar 
priženo na spomlad živino na Uskovnico, pridejo razen pastirjev in pastiric 
tudi drugi ter obdelajo njive; poleti odnosno jeseni pridejo požet, posušit 
in omlatit, a na zimo spravijo vse skupaj v dolino. Čez poletje odženo 
živino na višje planine, na jesen se vrnejo in paso potem tu, dokler jih 
sneg ne požene prav v dolino Male kočice imajo opremljeno vsaj po eno 
sobico, imajo peč in so krafkomalo prave majhne hiše; zato je razumljivo, 
da je bohinjski termin za nje „h iš i c a “, kar pomeni samo opisano majhno 
planinsko kočo, v kateri bivajo le poleti; normalna hiša v vasi v dolini, 
kjer bivajo stalno, se imenuje hiša.

Naseljski tip „hišic“ opisane vrste imamo na več krajih v Bohinju; 
priča nam, da je le na splošno pravilen stavek, da gredo v planinah stalno 
naseljene vasi tako visoko, kot sega žito ; tu vidimo, da hodijo kmetje obde
lovat njive še 500—600 m visoko nad svoja stalna bivališča in da nimamo 
samo planinskih pašnikov in travnikov, marveč tudi planinske njive, ne 
samo poletnih planšarskih, marveč tudi poletna kmetovalska naselja.

Uskovnica ima mnogo njiv; na njih pridelujejo rž, ječmen, oves, krompir. 
Fižola ni, pšenice malo; včasih poskusijo tudi z zeljem, kar se obnese. 
Od sadnega drevja je največ češenj.

Uskovnica je tedaj planinsko in kmetovalsko naselje, poseljeno le po
leti. Njiv in hišic je največ v višini 1100—1200 m. Najvišje njive in hišice

41) Rovt (izgovarjajo rôt) je v Bohinju travnik, brez ozira na višino, ki ga vsaj 
enkrat kosijo „Samo pianina“ je tamkaj, kjer se trava ne kosi, marveč samo popase. Se
veda se po rovtih jeseni, ko je košnja opravljena, tudi pase.
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„Na Kalcih“, to je v severnovzhodnem delu Uskovnice, segajo nekako do 
višine 1250 m; to so najvišje planinske njive in hišice v Bohinju.

Spodnji del Uskovnice se nahaja nedvomno v obrobnem delu nekda
njega velikega velopoljskega ledenika, ki je 'potekal tu v južnovzhodni smeri ; 
morene tvori največ drobnejše in srednje debelo kamenje, zobljeno le na 
robeh, debelejših kamenov je le malo vmes. Nad in pod kolovozno potjo 
v Konjščico pa imamo tja do Konjščice morensko kamenje, ki ga je moral 
odložiti ledenik Ribniške doline. Nad Uskovnico šele prične bolj strmo po
bočje, ki pa je v spodnjih legah tudi še deloma prekrito z moreno. Ta po
bočja so še vsa v rovtih in svislih, ki nehajo povprečno v višini 1400 m. 
Kakor planinske njive segajo tudi planinski travniki nad Uskovnico naj
višje v vsem Bohinju.

Kakor na zapadno stran v Voje, tako in še precej bolj strmo se spušča 
Uskovniška planota na vzhodno stran v dolino Ribnice. Ves spodnji del te 
doline je izžlebljen v živo skalno osnovo s tesnim dnom klinaste oblike. 
Morensko gradivo se vidi šele v gornjih položnejših delih pobočja. Ali višje 
zgoraj v zgornjem teku je vsa tesna grapa vrezana v moreno. Ribnica 
izvira v planini Konjščici in sicer tamkaj, kjer prično werfenski škriljevci. 
Planina sama je nastala deloma v zvezi z njimi v precej veliki kotlinici, 
v katero se je tu razširila dolina; kotlinica pa ni nič druzega kot manjši 
terminalni basen ribniškega ledenika, ki je prihajal čez Jezerce izpod Ve
likega in Malega Draškega vrha in je očividno tvoril dalje časa svoj končni 
del v Konjščici. Tik pod stanovi, kjer prične struga Ribnice, se vidijo v 
njenih bregovih razgaljene debele plasti morene in planina stoji na njih. 
Na zapadu in vzhodu sega še precej visoko na pobočja, turistiška pot proti 
Rudnemu polju gre še čez njo. Površina jej je nekoliko grobljasta. Planina 
ima močne izvirke vode in zelo obilo dobre paše, je pa samo planina (vi
šina 1438 m), to je, nima nikakih rovtov, niti njiv.

Na vzhodni strani, nad Ribniško debrijo — ob mostu na potu Uskov
nica-Praprotnica se vidi lepa, tesna in globoka deber, vrezana v apnik, a 
nižje dol izžlebljena v jurski škriljevec — imamo nadaljevanje uskovniških 
nivojev, samo da v mnogo manjšem obsegu. Tu je najprej tik severno nad 
Srednjo vasjo planina na Šeh (nom. Ši). Prvi njeni rovti so na ožjih tera
sah v višini 900— 1000 m; glavni del pa je na valoviti terasi v višini 
1000— 1150 m in je tedaj nadaljevanje nivojev, ki so zastopani v Uskov- 
niški planoti. Tudi ta terasa je po večini prekrita z morenskim drobirjem. 
Planina ima zelo mnogo lepih njiv in dobrih rovtov, vmes pa pravtako 
obilo svisli, hlevov, hišic in skednjev. Kakor Uskovnica in Konjščica, je 
last kmetov iz Srednje vasi. Najvišje njive s hišicami gredo do višine 
kakih 1200 m.

Nad nivojem Šij je na severu planina Praprotnica, ki pomeni nada
ljevanje Kalcev z Uskovnice, hkrati na višini Pokljuške planote. Površina 
Praprotnice je valovita; prekrita je obilno in na debelo z morenskim ka
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menjem, višina jej je med 1200 in 1250 m. Ima lepe rovfe, njiv pa fu ni, 
a kljub femu so zastopane fudi hišice, dasi le v manjšem številu, sicer so 
vse hlevi, stanovi fer svisli.

V smeri proti Rudnemu polju drži široka dolina brez tekoče vode; 
tod je očividno v pliocenski dobi obstojala normalna dolina ter se stikala pod 
Praprotnico z Ribniško, dokler se ni odtakanje vode prestavilo v notranjost. 
Dno suhe doline je zelo široko, preprezajo pa ga manjše stopnje, v gornjem 
delu je razpadlo v plitve kraške kotanje. V diluviju je imela dolina očividno 
ledenik; njeno dno zakriva mestoma morena, ki se vidi tudi okrog Rud
nega polja.

Severovzhodno iz Šij se pobočja, pokrita z moreno in rovti, le po
ložno vzpenjajo. Na najvišjem delu morenske, precej položne površine stoji 
planina Za Jamniki, ki je v višini 1250 m še na morenski osnovi; tik nad 
njo pričenja skalo pobočje in hkrati neha rovt 1er prične gozd.

Planina Za Jamniki se odlikuje po svoji nenavadni obliki ter ima po
dobo večje obcestne vasi. Nima več njiv, pa fudi rovtov je zelo malo, 
v glavnem je tedaj paša. Zafo ima seveda le stanove in hleve, hišice so 
samo fri. Za živino imajo slabo zbirališče vode deževnice, prirejeno z le- 
tonskim zidom, po pitno vodo pa morajo na studenec na Ši; včasih jim 
tudi za živino zmanjka vode.

Terasa uskovniškega nivoja je dalje proti vzhodu ohranjena samo v 
neznatnem obsegu in sicer v Javornici nad Češnjico, ki pa ima sicer njive 
in rovfe s hišicami in svislimi, a je samo neznatnega obsega, v višini 
1140-1180 m.

Zelo interesantno ozemlje imamo v predelu Koprivnika in Gorjuš, tako 
v morfološkem kot v kulturnogeografskem pogledu.

Ako se dvignemo iz Bohinjske doline n. pr. iz Jereke bodisi na Pod- 
jelje ali neposredno na Koprivnik, ali pa n. pr. iz Nomenja na Spodnje 
Gorjuše, in ako gremo še dalje s Koprivnika na Goreljek, moremo konsta
tirati večje število teras in ostankov površi, ki pričajo, da se je morala 
spodnja erozijska baza rekam, ki so jih vrezavale potom lateralne erozije, 
znižati več nego dvakrat. Potreben je še podroben študij teras v navedenem 
predelu; zdi pa se, da imamo nad teraso 700—720 m (Ravne) poglavitne 
nivoje terase v višini 800— 830 m. V smeri na Podjelje imamo na njej 
od spodaj navzgor prve njive Spodnjega Podjelja in prve njene hiše; v 
smeri na Koprivnik pa stoji na njej, in sicer na vravnjenem hribu Zevt, 
samotna kmetija Zevfar, ki spada kof zaJnja še k Jereki. Dobro se vidi ta 
nivo fudi severnovzhodno nad Bitnjami ter med Nemškim Rovtom, Lomom 
in Bohinjsko Savo.

Druga terasa je v višini približno 900—950 m. Velik del gornjega 
Podjelja stoji na njej; dobro ohranjena je fudi na zapadnem in južnem 
pobočju Koprivniškega bloka. Na jugu tvori teraso Babna gora, ki ima 
kraške vrtače in so na njej prvi rovfi in prve njive Koprivnikarjev (Par-
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njek). Na zapadu je erozija razdelila ferase v posamezne ravne vrhove; 
na njih so prve raztresene kmetije Koprivnika, med njimi osobito na terasi 
(„hribu*) Vogar dve kmetiji istega imena (spodnji in zgornji Vogar)42;. 
Tudi hiše Spodnjih Gorjuš in njihovega zaselka Na Potoku stoje na tem 
nivoju v višini 920—940 m. Dočim so pobočja med terasami kot bolj strma 
zarastla z gozdom, so na terasah povečini rovti, okrog Vogarja in na Pod- 
jelju ter v Spodnjih Gorjušah tudi njive.

Morda ni treba niti naglašati, da se vidijo na vseh navedenih nivojih 
ostanki moren. Okrog Podjelja in Vogarja ter Zevta, kjer se razen krino- 
idnega apnika javlja v večji meri jurski škriljevec, pa erozija hitro napre
duje in grape se vse odlikujejo po zelo strmih in globoko vrezanih stenah.

KoprivniŠka terasa sama ni prav enostavna. Pravi Koprivnik je podol
govata dolina, ki se širi na obeh straneh Koprivniškega potoka (prim. sliko 
št. 2). Ta prihaja izpod Goreljeka, torej s Pokljuške planote, in sicer se raz
vije iz slabotnega odtoka velikega spodnjega barja ter dobi še nekaj do
tokov iz studencev na obeh straneh Madanjce, tedaj iz predela spodnje- 
jurskih škriljevcev. Ko zapusti rob planote v višini nekaj pod 1200 m, 
preide njegova struga takoj v skalno deber, kakor so v vsem Bohinju značilne 
za vodotoke med terasami. Po skalni debri teče potok ves čas, dokler ne 
doseže Koprivniške kotanje. Tu teče vedno nadzemsko, ker je njegova 
grapa vrezana v teraso Ravne, ki sestoji po Hä rt e lovi geološki skici iz 
jurskih škriljevcev. Imenuje se Mrzli potok. Potem pa se njegov značaj 
povsem spremeni; na južnem robu Raven prestopi na apniško ozemlje in 
voda izgine v tla. Hkrati prestopi potok v Koprivniško kotanjo in odtod dalje 
se vidijo znaki njegove akumulacije. Vsa kotanja je napolnjena s prodom 
ter tvori precej široko in še daljšo ravnino, ki je danes vsa v njivah, 
a obdana na vseh straneh z griči, celo na spodnji strani, tako da odhaja 
potok po tesni strugi iz nje in se spušča čez teraso Parnjeka in strma 
pobočja v glavno dolino nad Nomenjsko kotlino. V gornjem obrobju 
Koprivniške kotanje teče potok v debri, ki je zgrajena na obeh straneh 
iz akumulacijskega drobirja; v njo so vrezane terase, ki si sledijo v zapo
rednih nivojih in so seveda le lokalnega značaja. V kotanji sami potok še 
danes akumulira, kakor priča visok nasip proda, ki spremlja strugo v vsem 
poteku po ravnini. Toda potok je pod Ravnami skoro vedno suh, voda 
teče po njem le spomladi in jeseni, v dobi obilne moče, poleti pa le, če je

4S) V Bohinju imamo na dveh krajih ime Vogar. Eno pomeni planoto in planino 
Vogar severno nad spodnjim koncem Bohinjskega jezera, a drugo hrib, odnosno del 
terase na zapadni strani Koprivniškega bloka. Tu imamo približno 200 let staro samotno 
kmetijo, ki pa se je pozneje razdelila, tako da sta danes dve. Tudi kmet ima še vedno 
ime kakor hrib, torej Vogar, spodnji in zgornji. Presenetljivo pa je, da je adjektiv od 
tega Vogarski, ne Vogarjev, tedaj Vogarska žaga, Vogarski stric itd. Tu je podoba, da 
je bilo najprej ime Vogar za hrib, potem šele za kmetijo, oziroma kmeta. Navajam te-le 
stvari, ker se vidi iz njih sličnost z imenovanjem savinjske Logarske doline (v bohinj
skem narečju’ logar =  vogar).
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prav veliko deževje. Včasih poplavi voda ob laki priliki spodnji del Ko- 
privniške ravnine, strugo po ravnini morajo zato pogosto čistiti.

Vrhovi, ki obdajajo kotlino na W, segajo le 1000 do 1050 m, visoko, 
prav tako na S, kjer doseže le eden 1076 m (na sliki št. 2 se to dobro 
razloči). Na E  pa se dviga višji, dolgi greben, ki loči Koprivniško dolino 
od Gorjuške; najvišji del v njem, llnat vrh, je visok 1214 m. V tem grebenu 
je očividno ohranjen ostanek Pokljuške planote.

Najmarkantnejši nivo v tem predelu imamo zgoraj tik pod strmim 
južnim robom Pokljuške planote. Tu se širi dosti široka terasa od Podjelja 
do llnatega vrha kot nadaljevanje Javornice. Na zapadu, kjer je najožja, 
stoji na njej najvišji del Podjelja; dalje na vzhodu je zelo široka ploskev, 
zvana Pokrovec. Še bolj vzhodno, tik severno od Koprivnika ob Mrzlem 
potoku, pa se zove Ravne (na sliki št. 2 tvori ospredje); vse so v višini 
1050— 1100 m. Jasno je, da predstavljajo ploščati vrhovi na zapadnem in 
južnem obodu Koprivniške kotanje ostanke tega nivoja, kakor tvori greben 
llnatega vrha ostanek Pokljuškega nivoja.

Koprivniško kotanjo je tedaj vrezal Mrzli potok v obrobni del Pokljuške 
planote, ne pa morda Bohinjska Sava; mogel pa je vršiti erozijo fudi v 
apniškem predelu, ker je dobival iz škriljevčevega ozemlja na severu in 
severovzhodu dovolj vode. Zgoditi se je moralo to v srednjem ali gornjem 
pliocenu, nakar je po pliocenu nastopila doba znatne akumulacije. V post- 
glacijalni dobi je voda velik del nanešenega proda in morene zopet od
stranila. Da pa je bila debelina nasutega proda nekdaj precej obilnejša, 
pričajo v gornjem delu, osobiio v grapi, kjer prihaja potok v kotlinico, 
vrezane prodne ferase, ki so očividno sled posfdiluvijalnega vrezavanja. 
Povsod po višinah, ki jih erozija ni mogla doseči, ležijo talne morene.

Koprivniški predel je zelo interesanten v antropogeografskem pogledu. 
Vas Koprivnik stoji idilično razpostavljena na obodu okrog podolgovate 
ravnice; na ravnici sami ni nobene hiše, bržkone radi varčevanja s plodno 
zemljo, nekoliko morda tudi radi poplav. Hiše so na robu, tako da se na
slanjajo na višji obod, ali pa stoje že na pobočjih. Nekatere hiše stoje na 
terasah nad grapo; le nekaj jih je raztresenih po stranskih dolinicah. Toda 
prav malo je toliko oddaljenih, da jih moremo prištevati tipu samotnih 
kmetij. Najvišje hiše na Koprivniku ne gredo preko višine 1020—1030 m.

Ali fudi terasi Pokrovec in Ravne imata njive v zelo veliki množini 
in vmes travnike. Med njivami stoje hišice z gospodarskimi poslopji, ob
dane s sadnim drevjem (na sliki Koprivnika se dobro vidijo v ospredju na 
desni). Tu imamo tedaj isti tip planinskih njiv, travnikov ter hišic, kot na 
Uskovnici ali na Šeh. Toda hišice tu niso morda last Koprivnikarjev, marveč 
po veliki večini kmetov iz Češnjice in Jereke, le v manjši meri iz Podjelja 
in Koprivnika; kmetovalci bivajo tedaj tod zgoraj le nekaj časa čez poletje. 
Njive s hišicami itd. imamo fudi na valovitih terasah lik vzhodno od Ko
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privnika, ki so nadaljevanje Raven; ludi te so po veliki večini last kmetov 
iz navedenih vasi v dolini.

Na Koprivniku je živa tradicija, da je bila tu nekdaj češnjanska pla
nina, da pa so se pozneje dolinci pričeli naseljevati za stalno v poletnih 
hišicah. Tako bi se bila iz planine razvila sedanja stalno poseljena vas. 
Češnjani in Jerekarji pa imajo še vedno nad polovico zemlje (njiv in rovtov) 
na Koprivniku, povečini na opisanih obodnih terasah. Iz historičnih virov 
se bo dala točnost tradicije preizkusili. Kot interesanten in gotovo tudi 
močno instruktiven primer pa naj se navede, da je v zadnjih letih pet hišic 
na Ravnah in na Pokrovcu dobilo stalne prebivalce. So to največ goslači 
(v štirih hišicah), v enem primeru pa se je mlajši sin, ko se je oženil, na
selil v hišici, ki je postala njegova last, ko je dom prešel na starejšega 
brata. Ti primeri pričajo, da tod prebivalstvo še vedno prodira navzgor.

Najvišje njive v kompleksu Koprivnika gredo do 1100 m, to je do vi
šine, kjer neha terasa in prične strmo pobočje; rovti pa gredo, po polož
nejših mestih navzgor do vrha.

Pri Gorjušah nam je razlikovati Spodnje in Zgornje Gorjuše. Zgornje 
Gorjuše stoje v velikem kotlu, ki je bolj okrogel nego koprivniški in po
maknjen lik pod pobočja Pokljuške planote. Izdolbla ga je vodna erozija, 
ki so jo očividno pospeševali spodnjejurski škriljevci, Ivoreči precejšen del 
osnove. Pobočja kotline so zelo položna in, kar je posebno značilno, raz
členjena v 3—4 terase, katerih nivoji tvorijo več ali manj izrazite ploščate 
vzpetosti na vsem obodu. Na dnu na sredi je studenec z močvirno rav
nico; hiše z njivami pa se držijo oboda in stoje največ po terasah okrog 
kotline, sicer raztreseno, a vendarle v skupinah; pravih samotnih kmetij 
tudi tu ni

Ali v južnem obodu prevladujejo kraške oblike48). Iz kotline imamo 
proti jugu dva stara prehoda; med njima stoji hrib Mišelj vrh (1074 m na 
kartah). Vzhodno od njega je nekdanja dolina prešla v kras; v njej je 
sedaj velika konta, kjer ob deževju nastopi voda na visoko. Zapadno, med 
Mišelj vrhom in Hribarico (1095 m), je glavna dolina, sedaj suha. Po njej 
se še vidi dosti široko suho dno, ki se nadaljuje brez presledka skozi 
Spodnje Gorjuše; v spodnjem delu so ob njej razvile precej široke terase; 
večina hiš in njiv Spodnjih Gorjuš stoji na njih. Po suhi strugi ne teče 
več voda, razen kadar je prav veliko deževje; najzgovornejši dokaz temu 
je dejstvo, da so v njenem spodnjem delu celo njive, povsod drugod pa 
rovti. Struga drži do roba terase; tam, kjer prične strmina, prične skalno, 
tesno korito in po njem teče voda navzdol skozi vas Nomenj v Savo. Po
doba je, da je kotlina poglavitno erozijsko delo tega potoka, ki je nekdaj 
v vsem obsegu fekel nadzemsko.

4S) F. Hä r t e l ,  Stratigraphische und tektonische Notizen über das Wocheiner
luragebiet p. 136, 148 ss.
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Spodnje Gorjuše stoje že na terasi glavne doline ; vsi višji vrhovi njene 
razorane apniške površine se držijo v višini 900-950 m, le najvišji do 
980 m. Njive, rovti ter hiše Spodnjih Gorjuš kakor tudi okrog njih raztre
sene hišice so koncentrirane v suhih dolinah, kjer so nekdaj tekli manjši 
potočki proti Savi; samo v enem „Na Potoku*, imamo še tekočo vodo. Le 
na zapadu in vzhodu od Gorjuške kotline je ohranjen višji rob, na zapadu 
v že navedenem llnatem vrhu 1214 m, na vzhodu z 1180 m.

Za Gorjuše pripovedujejo slično kot za Koprivnik, da se je razvila 
vas iz nekdanje nomenjske planine. Tudi tu imajo dolinci še vedno obilo 
rovtov, njiv in hišic.

Mnogi hrbti, terase, pobočja ter grape koprivniško-gorjuškega področja 
so prekrite s talnimi morenami, ki so v posebno obilni množini vidne v 
Spodnjih in Gornjih Gorjušah, a prav tako ob prehodu čez jamo proti Bohinjski 
Beli. Na morenskem gradivu so domala povsod, ako ne njive, pa gotovo 
rovti in svisli, dočim se drži gozd pretežno apniške osnove s pičlo prepe- 
relino. Vidi se, da je obilna morenska površina zelo pospeševalno vplivala 
na razvoj kulture.

Druga značilnost je skrševanje. Kraške oblike imamo v vsem območju. 
Vrtače so na mnogih krajih, osobito v območju Spodnjih Gorjuš in Kopriv
nika. Ob kolovozni poti s Koprivnika na Spodnje Gorjuše je dolga kotanja 
Blato, najbolj podobna kraški uvali. Jeseni, včasih tudi na zimo in na spo
mlad, se napolni z vodo, ki stoji več metrov na globoko po več tednov, 
kakor da imamo kraško polje s presihajočim jezerom; na dnu je obilo 
prsti s požiralniki. Predno se pride na Koprivnik (mimo šole) po kolovozni 
poti z Jereke, se vidi prostrana plitva kraška kotanja, vsa v njivah, ki ji 
praviio vrtača. Sličnih kraških oblik je še obilo v vsem področju.

Prehajamo na Pokljuško planoto. Tudi te ne moremo cele uvrstiti v 
enoten nivo, in v geološkem pogledu imamo raznoliko osnovo.

Najprej imamo v severozapadnem delu obširen gorski blok, katerega 
vrhovi segajo do višine 1520— 1680 m. Ta blok tvori nedvomno ostanek 
nekdanje obširnejše površi; površina mu je sedaj zelo razjedena; deloma 
je še valovita planota, — planina Klek stoji na njej. Sicer pa so v njej 
izdolbljene kraške vrtače ogromnih dimenzij. To so znamenite bohinjske 
konte, ki so ena najznačilnejših oblik krasa v Julijskih Alpah. Južna od 
obeh glavnih kont se imenuje »Polje“ ; v njej je zapadni del planine Klek, 
ki ima sicer le en stan, a obilo živine. To je lijak ogromnega premera, a 
izdolbljen nad 50 m globoko v planoto. Še nekoliko večja je severna konta 
Pekel, ki je bolj razdrapane površine. V južni konti je dno pokrito s precej 
debelo plastjo prepereline, vmes pa so manjše mlake vode; tudi pobočja 
so pokrita s prstjo in so lepo zelena. Severna konfa je pokrita z gozdom, 
a s travnimi jasami vmes. V smeri proti vzhodu se vidijo sledovi suhe 
struge; ob njej se nahaja ob vznožju bloka planina Meja dolina.



Morfologija iti gospodarska izraba tal и Bohinju. 79

Nedvomno je, da imamo v bloku Kleka oslanek višje površi julijskih 
Alp, nego je prava Pokljuka, in sicer v višini od 1520-1680 m. Vidi se, da 
je ta nivo ostal ohranjen le, ker ga je zgodaj zajelo skrševanje, ki je moglo 
izdelati tako globoke vrtače.

Dalje imamo ostanek istoga nivoja na S. Tu se med Rudnim poljem, 
Praprotnico in Podjeljem dviga večji kompleks vzpetosti, ki se s svojimi 
na j višjimi vrhovi dvigajo do višin 1430— 1530 m (Mesnovec 1530, Rušov 
vrh 1455, javorov vrh 1482 m); tudi tu imamo očividno ostanek istega ni
voja, le da je mnogo bolj razčlenjen.

Tretji blok vzpetosti imamo v vzhodnem delu od vasi Zalrnik do Gorjuš; 
fudi v njem ni značaja planote, marveč obilica kop, vrhov v višini 1320 do 
1360 m, le najvišji Kokošinjca dosega 1393 m. Na vzhodni strani prehaja 
s strmimi stenami v dolino. Geološka sestavina je po Härfelu ista kot v 
Rušovem in Javorovem vrhu, in sicer so tu zastopani kompaktni, rogovec 
vsebujoči gornjetrijadni apniki, ki prehajajo brez izrazite meje v normalni 
dachsteinski apnenec**).

Med temi tremi višinskimi bloki ležeči del Pokljuke je relativno nižji, 
in sicer zopet na zapadu višji, na vzhodu nižji.

Na zapadu imamo v severnem predelu planoto, ki se naslanja na 
blok Kleka in na greben Debele peči z višino 1500 m in se znižuje proti 
vzhodu in jugu do višine 1350 m. Planota je razjedena z velikimi in 
manjšimi kraškimi kontami, med katerimi se dvigajo preostali ploščati griči.

Južno odtod pa se kaže drugačna slika. Tu imamo sredi med griči, 
ki se domala vsi dvigajo 1330—1380 m visoko, večje ravne ploskve; iz 
njih se v bližini Rudnega polja razvijejo tri suhe nižje ležeče doline. Prva 
gre od Rudnega polja na S, kakor že navedeno, ter prehaja pri Praprotnici 
v Ribniško dolino. Z njo se na široki planjavi pri Rudnem polju stikata 
dve dolini, ki gresta v nasprotno smer, ne da bi bilo razvodje markantno; 
prva gre čez planino Javornik proti planini Kranjska dolina in odtod dalje 
proti vzhodu, proti debri Ribščice. Tretja gre proti SE, proti Mrzlemu Stu
dencu; med njima so že omenjene višje kope.

Potreben je še nadaljnji podroben študij, da se določi natančen potek 
in početni del navedenih suhih dolin, od katerih Javorniška bržkone prihaja 
izpod Lipanske planine. Ozemlje je zelo nepregledno, ker stoje gozdi povsod, 
v višjih in nižjih legah in je tudi z višjih kop, zarastlih z gostim drevjem, 
le redkokje mogoče doseči zadovoljujoč pregled.

Dno doline je pri Rudnem polju 1340 m visoko, razvodje pa je v njej 
nekoliko bolj proti severovzhodu, a ostane še pod 1350 m. Odtod se dno 
spočetka hitreje znižuje v smeri proti planini Javorniku, ki stoji 1287 m 
visoko, a pozneje zelo počasi (planina Kranjska dolina 1260 m). Slično se

“ ) L. c. p. 135.
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znižuje v smeri proti Mrzlemu Studencu sprva hitro (križišče poti Goreljek - 
Javornik z erarno cesto 1255 m), potem počasi (Mrzli Studenec 1214 m).

Na vzhodu, med Kranjsko dolino, Mrzlim Studencem in Goreljekom, 
imamo obširno planjavo, ki je najizrazitejši del Pokljuke. Ta se dviga po
večini 1200—1250 m visoko in je v velikem delu prava popolna ravnina. 
Najnižja je na črti Mrzli Studenec-Spodnji Goreljek (med Madanjco 1289 m 
in Ozebojco 1369 m), kjer ležijo znana barja, katerih nivo je že pod 1200 m 
(1199 odnosno 1195 m), dočim se nekako od izvorov Ribščice prične v 
stopnjah zniževati proti NE, v Radovno.

Na Pokljuki imamo tedaj pravo planoto samo v osrednjem delu, med 
imenovanimi tremi višinskimi bloki. Njena površina je nagnjena od W proti 
E  in kaže močne sledove nekdanje erozije, suhe doline. Toda preden bo 
mogoče podati rekonstruirano sliko nekdanjih tekočih voda, je potrebno, da 
se poda natančen pregled glacijacije ter kraških tvorb, kajti glacijalni sle
dovi in ponekod kraške oblike ter poleg tega še nekatere posfglacijalne 
tvorbe, kakor so barja, dajo v podrobnem značaj današnji morfologiji na 
Pokljuki.

Glede glacijalnih oblik je treba predvsem naglasiti, da se ni potrdilo 
naziranje A. B rückner  ja, ki je sklepal, da je bila Pokljuka v diluvijalni 
dobi brez ledenikov16). B rückner je konstatiral moremo le na južnem 
robu planote v onem delu Goreljeka, ki je na nemških kartah označen z 
imenom „Na Sivcu“, in sicer v višini 1230— 1250 m. Morenske nasipe, po
tekajoče od W proti E, je smatral za robne morene bohinjskega ledenika, 
ki se je na obeh straneh vrha Madanjce (pri Brücknerju Medance) 1289 m, 
razlil proti severu na obrobni del planote. Severno od moren na Sivcu je 
planota, tako pravi Brückner, brez vsakih glacijalnih sledov in povsem 
prekrita z debelimi plastmi ilovice. Šele visoko nad Belo, pri Slamnikih, se 
pojavi znova ista obrobna morena v višini 1014 mie).

Od B rückner ja dalje vlada v geografski literaturi naziranje, da je 
bila v diluviju Pokljuka brez ledu, da je bila tedaj nekak otok med lede
nimi masami Bohinjske in Radovinske doline ter Blejske kotline. F. Kos
smat je zapisal naziranje, da je bila Pokljuška planota po velikem delu 
(„grossenteils“) nepoledenela, v kolikor se niso nanjo spuščali snežiščni 
ledeniki („Hängegletscher“) vzhodne gorske skupine17).

Toda Brückner  očividno od navednih morenskih nasipov proti se
veru ni prišel, zakaj drugače bi našel na Pokljuški planoti mnoge primere 
morene in bi moral konstatirati, da je bila tudi Pokljuka v ledeni dobi po
krita z ledenimi masami. Da posežem najprej po dokazih iz literature. 
Menda imamo prvo potrdilo tega fakta v studiji F. Härte la  o jurskih 
plasteh v Bohinju; tu se omenjajo morene pri Mrzlem Studencu in sploh

45) P e n c k-B r ii c k n e r, Die Alpen im Eiszeifalfer III., p. 1047.
«) Ibidem.
«’) F. K o s s m a l ,  Die morphologische Entwicklung, p. 661.
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na planoli. Härtel  pravi, da na Pokljuki povzročajo razen gostih gozdov 
in travnikov razsežni ostanki moren (.die ausgedehnten Moränenreste“) ... 
veliko pomanjkanje dobrih geoloških prorezov48). Iz istega vzroka toži zopet 
na drugem mestu, da mu izgine prelomnica „ . . .  unter der ausgedehnten 
Moränenbedeckung bei Mrzli Studenec“ *»). V geološki skici vzhodnih julijskih 
Alp50) ima Härtel označen obsežen areal na Pokljuki kot kvarferen, le da 
žal ne loči morene od drugačnega kvarternega materijala. Kvarterne povr
šine pa prikazuje geološka skica obilo, osobito med Rudnim poljem in Ja
vornikom ter Kranjsko dolino in med Rudnim poljem ter Mrzlim Studencem.
V resnici so z morenskim drobirjem pokriti areali na Pokljuki zelo obsežni.

Odkod so se spuščali ledeniki na Pokljuko? Gotovo je, da je В rii с k- 
nerjeva misel pravilna in da je od juga nalegal bohinjski ledenik na pla
noto pri Goreljeku. V smeri od W proti E, odnosno WSW-ENE imamo v 
območju planine Goreljek še več morenskih nasipov (na sliki št. 3 se vidi 
morenski hrbet v sredini na levi). Da so v tej višini morene bohinjskega 
izvora, se more konstatirati na planini Na lelju, kjer jih imamo v obilni meri 
in kjer se vidi v izvornem delu potoka Jereka malo pod 1300 m globok 
profil skozi moreno z obilnimi oraženci; a tu smo v zatišju napram Pokljuki.

Ob barju „Velika Mlaka“ imamo na južnem obodu dolg nasip morene. 
Slična je situacija na severu in severovzhodu ; od Mrzlega Studenca se vleče 
v južnovzhodni smeri niz podolgovatih hrbtov, ki so morene; te obdajajo 
na severovzhodni in vzhodni strani severno barje Mlako ali Rušje. Na mo
reni stoji gozdarska vila Mrzli Studenec in prav tako je na moreni Grajska 
planina 1215 m. Tudi severno od Mrzlega Studenca imamo nasipe in kope 
morene.

Vidi se, da je bil za razvoj barij na Pokljuki važen obod morenskih 
nasipov, ki so vodi zaprli odtok bodisi proti Ribščici kot proti Koprivniku. 
Pripomniti pa je, da je bilo barje prvotno obširnejše; severno od ceste pri 
Mrzlem Studencu so nekdaj kopali šoto in odstranili vso šotno plast, sedaj 
imamo v bližini le še manjše mlake in ostanke barij. Tik zapadno od goz
darske vile imamo jamo, v kateri so jemali gradivo za zgradbe, tu se vidi 
v horizontalnih plasteh naložen fluvioglacijalni drobir v menjajoči se kva
liteti od orehove debeline do fine milke. Zelo je verjetno, da je bilo na Po
kljuki pred barsko fazo jezero, ki se je razvilo po umaknitvi ledenikov za 
morenskim obodom.

Toda navedene morene ne predstavljajo najvišjega stanja ledenikov, 
zakaj morenski drobir imamo tudi v široki suhi dolini proti Rečiški planini, 
prav tako tik nad Belsko planino, ki stoji v prav taki suhi dolini. Ta do
lina je zelo značilna; njeno dno pri Belski planini (1238 m) je izdatno 
višje nego ob pričetku pri Veliki Mlaki (1195 m). Zdi se, da je imel njen

4S) F. Hä r t e l ,  Stratigraphische und tektonische Notizen, p. 134.
«) L. c. p. 149.
‘°) L. c. p. 136.
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spodnji del nekdaj vodotok v smeri proti Veliki Mlaki, kjer je bila struga 
glavne vode, tekoče proti Koprivniku. Ledenik ji je očividno razširil dno, 
ki je danes zelo široko, naložil pa je na pobočju manjšo robno moreno, 
ki se vidi v gozdni preseki.

Tudi v ostalem predelu med Mrzlim Studencem, Goreljekom, Rudnim 
poljem in Kranjsko dolino imamo nize dolgih morenskih gričev, razvrščenih 
največ v smeri W-Е. Ker pa je ves predel zarastel z ogromnimi gozdovi, 
je malo profilov, ki bi nudili vpogled v sestavino tal. Morensko tlo se raz
kriva ob kolovozih in stezah, ponekod se je lepo razkrilo in se vidi še 
sedaj v strelskih jarkih, ki so jih izkopali med svetovno vojno v smeri od 
S S E  proti NNW. Naposled nam je vihar na neštetih mestih pripomogel 
do vpogleda v geološko sestavo površine. Leto za letom podirajo namreč 
viharji velike množine dreves na Pokljuki, osobito jeseni 1. 1926. so podrli 
silne množice smrek širom Pokljuke. Pri tem se je pod koreninami na 
mnogih krajih pokazal morenski drobir, drugod pa se je razkrila živa 
skala že takoj pod koreninami. Širom Pokljuke se vidi, da je plast prepe- 
reline povečini skrajno tenka in da raste gozd na zelo rahlih tleh, tako da 
viharji zlahka podirajo drevesa, včasih kar po več stotin skupaj. Debelejšo 
plast prepereline z bobovcev imamo, lahko se reče, le na lelju, na Gore- 
ljeku itd. Na ogromni večini Pokljuke pa ne more biti govora o debeli 
preddiluvijalni preperelini, kakor je opisuje B rü ckn e r81), in ledeniki so jo 
odstranili dodobra odnosno jo prekrili z morenskim drobirjem.

Jasno je, da je led, ki je pokrival Pokljuško planoto med Klekom, 
Mesnovcem in Kokošinjco, mogel izvirati samo s pogorja, v katero preide 
Pokljuška planota proti zapadu.

Od Debele peči do Malega Draškega vrha se dvigajo v grebenu vrhovi 
domala v vsem obsegu nad 1900 m, najvišje do 2132 m; edino nižje sedlo 
v grebenu je visoko 1809 m. Odtod so se morali spuščati ledeniki proti 
vzhodu na planoto, ki je bila sama v zapadnem delu že v ločnici večnega 
snega, ki tod gotovo ni bila mnogo nad 1300 m52). In res kažejo vzhodna 
pobočja nekaj karakterističnih oblik, velikih ledeniških krnic in pod njimi 
glacijalnih kopanj, po katerih so se pomikali ledeniki na planoto. V enem 
takih izvornih delov ledenika stoji planina Lipanca (ali Lipanska planina) 
1633 m visoko, a še pod gornjo mejo gozda, ki sega tu, v Pokljuškem gre
benu, relativno precej visoko, 1700— 1750 m.

Ali samo morenski obodi bi bržkone še ne zadoščali za nastanek 
barij na Pokljuki, marveč je treba iskati vzroka tudi v posebni geološki 
osnovi. Že parkrat omenjena H arte lova studija o jurskih skladih v Julijskih 
Alpah je pokazala, da imamo baš v tem najnižjem delu Pokljuke zastopane 
v veliki razsežnosti spodnjejurske laporaste škriljevce, ki tvorijo površino

“ ) P e n c k-B r ti c k n e r, Die Alpen im Eiszeitalter, 111. p. 1047.
” ) E. B r ü c k n e r ,  1. с. p. 1C62, N. K r eb s ,  Die Ostalpen. II, p. 270.
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osobito v širokem predelu planine Goreljek in pa v predelu okrog Mrzlega 
Studenca ter v povirju Ribščice; Härtelova geološka skica označuje na
vedene jurske plasti v vsem predelu od ]elja do Madanjce pa tja mimo 
Mrzlega Studenca proti Zatrniku58). Na Goreljeku jih je opaziti na prvi po
gled; debela plast prepereline tvori njihovo površino in številni studenci so 
navezani vanje ; posebno se vidi to v zapadnem delu Goreljeka, v Vodnicah, 
kjer imamo na kontaktu med apnikom jelja in škriljevcem studence ter te
kočo vodo. Prav tako se vidijo škriljevci ob novi erami cesti pod Mrzlim 
Studencem in da se je Ribščica s svojim gornjim delom zajedla tako visoko 
na Pokljuko - njeni izvori se nahajajo le malo izpod 1200 m visoko blizu 
Mrzlega Studenca - in da se je mogla v spodnjem teku držati med apnikom 
v tesnem koritu, temu je vzrok pač v obsežno zastopani nepropustni formaciji 
izvornega dela. Nedvomno so se barja naselila na nepropustnem ozemlju, 
kjer so morene zaprle poprejšnji odtok.

Vendar pa ves predel, ki ga Härtelova geološka karta označuje s 
površino dolnjejurskega škriljevca, ne pripada lem plastem ; vmes se javlja 
tudi apnenec. Härtel  naglaša, kako težko je v tem predelu dobiti v dobrih 
prorezih vpogled v geološko sestavo tal spričo razsežne morenske odeje, 
kompaktnih gozdov ter z gosto travo zarastlih planinskih travnikov64).

Iz Velike Mlake prihaja na severozapadnem koncu majhen potoček, 
ki po množini vode še ne zasluži tega imena; teče sprva proti severu, 
potem proti NNE po zelo globoko in strmo vrezani, s travo zarastli grapi, 
ki pa konča nenadoma z okroglim sklepom, kjer izgine voda v majhnem 
požiralniku. Druga, manjša Mlaka, ki je bliže Mrzlemu Studencu, pošilja 
vodotok po plitvi grapi proti jugu; voda se izteka v vodotok Velike Mlake, 
preden zavije ta proti NE. Tudi severno pri Mrzlem Studencu ginejo vode 
v majhne ponikve.

Ali Velika Mlaka ima odtok fudi proti jugu; mestoma se vidi, da je 
umefno izkopana struga, slab jarek. Nižje dol voda ponikne in se pojavi 
zopet pod strmim robom kot Mrzli potok, ki odhaja profi Koprivniku. V 
vsem poteku od Mlake do strmega južnega roba planote pa se dobro vidi 
širša stara dolina, po kateri je očividno nekdaj odtekala mnoga večja mno
žina vode. Dolina je ohranjena s širokim ravnim dnom, ki je vedno dobro 
namočeno in kjer je stalno sveža gosta trava; nižje spodaj je vanjo zare
zana ožja grapa, a staro dno doline je ohranjeno na obeh straneh v obliki 
široke terase (mestoma do 15 m širine). Ta stara dolina je očividno posf- 
glacijalne starosti, ker reže morene; njen nivo se nadaljuje tudi na južnem 
pobočju Madanjce (1289 m) in pod Ozebojco (1369 m) proti llnalem vrhu 
le malo pod 1200 m; sedanje korito Mrzlega potoka pa se je vrezalo že 
precej globlje. Po tej danes večinoma suhi dolini je nekdaj odtekala voda

«) F. Här te l ,  1. c. 136.
“ ) L. c. p. 134.
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iz barij (prvotno morda jezera) proti Koprivniku; sedaj odteka večji del 
vode podzemsko. Stara dolina in njene terase pa so polne rovtov in svisli 
Spodnjega Goreljeka.

Barja na Pokljuki so vsa visoka barja“ ) (Hochmoor), le ponekod 
imamo tudi nizko ali travno barje (Niedermoor, Wiesenmoor), n. pr. v za
padnih delih Velike Mlake1").

Obširna, zelo dobra planina Goreljek67), ki ima obilo dobre paše in stu
dencev, je v glavnem navezana na jurske škriljevce, dalje na morene in 
stare doline (glej sliko št. 3). Je sicer nizka planina 1200— 1270 m, vendar 
nima nikake njive niti hišic. Na njej pogosto nastopa slana tudi poleti; 
mrzel zrak sili z nje vsako noč čez Ravne in Koprivnik v dolino, kamor 
zanaša hlad in komarje z Mlak; pravijo mu nočnik in je tipičen gorski 
veter, ki piha domala vsako noč, osobito močno pa pozimi68).

55) I. P e v a l e k ,  Geobotaniška i algološka islraživanja cretova u Hrvatskoj i Slo
veniji. Rad. jugoslav. akad. zn. i umj. knj. 230, razr. mal.-prir. 69. Zagreb 1925, p. 35.

6e) Visokemu barju pravijo v bohinjskih gorah »rušje“ (ludi rušovlje), pač po pri- 
flikavem drevju, mlaka ali blafo pa pomeni v prvi vrsti travno barje. Travno barje na Je- 
lovci ima ime »Ledina*. Naziva .barje* ne poznajo, pač pa besedo »šota*.

I. P e v a l e k  navaja na Pokljuki pet barij, dve veliki in tri mala; prav toliko jih 
ima včrtanih na svoji karti (1. c. p. 34); vsa so pri Mrzlem Studencu. Na Pokljuki pa 
sem našel še dve barji, ki jih dosedanje karte, niti specijalna karta (1:75.000), niti ori
ginalna karta (1:25.000) nimajo včrtanih.

Prvo barje je severno pri Vodnicah, tik zapadno od kolovozne poti, ki gre z Go
reljeka proti Rudnemu polju odnosno planini Javornik. Ljudje mu pravijo »Rušje* in je 
visoko barje s pritlikavim zanikrnim iglastim drevjem v večini površine, osobito v sre
dini, obilnim mahom in obodom iz travnega barja, tako da ima tipično konveksno obliko.

Drugo barje je v dolini, ki ji osnova očividno sestoji iz škriljevca, med Javorovim 
vrhom (1482 m) in Mesnovcem (1536 m), v višini med 1330—1360 m. Barje je povečini 
(ravno barje, le mestoma se nahaja na njem tudi rušje s pritlikavimi smrekami. Po dolgem 
po dolini, ki leži v smeri SW-NE, teče v zelo -avitem toku voda, ki izgine koncem 
močvirja v večjem kraškem požiralniku; na enem mestu je v barju struga globlje za
rezana in tu se vidi v osnovi debela plast svetlosive ilovice, prekrite s plastjo zelo 
temne prsti s slabo zogljenelimi debli in v. jami. Ljudje poznajo barje pod imenom 
»Siva mlaka*.

Pokljuškim slično je barje zgoraj na južnozapadnem obrobju prave Jelovce, pri 
Rovtarici; je večjega obsega, v največjem deiu visoko barje, a ima v sredini še pravi 
majhni jezerci. Barje leži v široki dolini, ki se nalahko nagiba na bohinjsko stran, v 
višini 1060—1070 m; odtod teče voda po Blatnici v Savo pri žel. postaji Soteska. Tik 
pod barjem gredo čez dolino veliki morenski nasipi, očividno obrobna morena bohinj
skega ledenika. Barje ima ime „Na Jezercih" ali „Blato“.

Drugo barje na Jelovci je „Ledina* v višini 1138 m, med Ratitovcem in pravo 
Jelovco; to je le nizko ali travno barje z majhno tekočo vodo, ki prihaja s škriljevega 
oboda na jugu. Ledina je na dnu široke doline, ki ima še strmec proti bohinjski 
strani; na spodnjem koncu imamo širši pas morene, ki je očividno prav tako obrobni 
morenski nasip bohinjskega ledenika. Obe barji na Jelovci predstavljata tedaj intere
santen primer močvar, ki sta nastali, ker je ledenik vodi zaprl odtok in povzročil bržkone 
najprej nastanek jezerca, od katerega je potem, zadaj za morensko pregrajo, ostalo barje.

67) Pravilno skupno ime planine je Goreljek. Ker je zelo obsežna planina, se v 
njej razlikujejo posamezni deli: Vodnice, Na Sivcu, Spodnji Goreljek, Črneč vrh, Po
ljana itd. Na Sivcu, kakor nemške karte označujejo planino, je tedaj samo en del ce
lotne planine, zato re kaže vporabljali tega imena za celoto, marveč le ime Goreljek.

58) Nočnik je znan pod istim imenom ludi drugod po Bohinju, n. pr. v Vojah in 
na Ravnah ob Mostnici, v Konjščici, po Suhi nad Sv. Janezom, itd. Na Bohinjski Beli 
ga imenujejo plaznik.
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Vsa Pokljuška planota je porastla s silnimi gozdi. V njej imamo pla
nine samo v gozdnem predelu, na mestih, ki so jih morali izkrčili; ime 
Goreljeka priča o tem. Ali za izbiro krajev za planine so bila merodajna 
razen navedenih geoloških morfološka svojstva; poglavitne planine imamo 
v širokih suhih dolinah, katerih dno je prekrito z morenskim gradivom, 
ponekod z barjem. Te vrste sta planini Javornik in Kranjska dolina, prav 
tako Rečiška planina in Belska planina (glej sliko št. 4) ; na moreni v obodu 
Mlake stoji Grajska planina. Razen tega imamo še planine v kratkih suhih 
dolinah, ki so se razvile na vnanjem robu planote v višini 1200 -1300 m, 
a so obtičale spričo naglega skrševanja kot viseče doline, da jim dno kar 
nenadoma odreže strmo pobočje. Te vrste je n. pr. Konjska dolina, Doga 
dolina, Jelje itd.

Navedene planine so združene z rovti, raztresenimi po gozdu. Najšte
vilnejši in najobsežnejši so rovti na Goreljeku, na Jelju in na obeh straneh 
sedla Za Jamo. Nikjer pa se v navedenem predelu ne seje žito, nikjer ni 
niti planinskih njiv, niti hišic.

Planina Klek stoji že nad zono rovtov ter ima samo planinsko pašo. 
Planina Lipanca je prav take vrste in najvišja v območju Pokljuke, 1633 m 
visoko; ima studenec ter se še vedno nahaja v gozdnem pasu, zakaj gozd 
sega v Pokljuškem grebenu razmeroma zelo visoko, namreč v višino 1700 
do 1750 m, rušje pa dosega celo najvišje vrhove (n. pr. Debelo peč 2007 m).

Visoki okvir Bohinjskega jezera ima v vsem obsegu ista morfološka svoj
stva. Tu so prostrane površi v višini 1500— 1800 m; kras je v njih prevladal 
popolnoma, vodovje se je domala povsem prestavilo v notranjost; ostale 
so suhe doline, razpadle ponekod v kraške kotanje. V predelu med Most- 
niško dolino in Dolino Triglavskih jezer se poglavitne suhe doline stikajo 
v izvornem delu Suhe, dotoka Mostnice, v velikem dolinskem cirku, v ka
terega središču, v veliki kraški kotanji s skalnim pragom, stoji planina V 
Blatu. Semkaj vodi suha dolina od planine Ovčarija čez Dedno polje in 
planino Pri Jezeru z mnogimi stranskimi dolinami (n. pr. izpod planine Vi- 
ševnik — na nemških kartah Ozebnik). Druga suha dolina prihaja iz lepega 
velikega dolinskega cirka med Ogradi, Kredo in Debelim vrhom, kjer so se 
morale zbirati v diluviju ogromne množine ledu. Tretja prihaja tudi od vi
sokih gora vzhodno od Debelega vrha in skozi Jezerce (severnovzhodno 
pod Ogradi) skozi veliko kraško uvalo med Ogradi in Slogom in v Blatsko 
kotanjo s severne strani. Iz velike kotanje Blata se razvije globoko vrezana 
dolina Suhe, po obliki glacijalno korito, ki edino ima tekočo vodo in se je 
njeno dno moglo globiti v razmerju z Mostniško dolino. V vsem predelu 
med Mostniško dolino in Bogatinom je edino ta dolina dosegla spodnjo 
erozijsko bazo Bohinjske kotline normalnim površinskim potom; vse druge 
doline so obvisele kot suhe zgoraj nad strmimi stopnjami. Doline kakor je 
Dolina Triglavskih jezer ter strme stopnje kakor je Komarča, niso izjema,



86 Anion Melik:

marveč pravilo v vsem navedenem ozemlju, dasi ne povsod v lako eks
tremnih oblikah.

V suhih dolinah so povsod običajne stopnje, skalni pragovi, ki gredo 
povprek čez doline; dalje so v njih na posameznih mestih okrogle ali ne
koliko podolgovate kraške kotanje, kakor je n. pr. kotanja, v kateri stoji 
planina Blato, ali planina Pri Jezeru, Dedno polje, na Komni pa planina Na 
Kraju, Govnjač itd. Razen tega pa imamo nešteto manjših kotanj in običajnih 
kraških kont, kakor so značilne osobito za Komno in za predel okrog 
Dednega polja.

Kraške oblike so bile gotovo že močno razvite, ko je nastopila ledena 
doba ter prekrila z ledom in snegom ves ta predel, ki je bil domala ves 
nad ločnico večnega snega. Da je kraška morfologija starejša od glacijacije, 
vidimo najlepše, ako primerjamo, koliko manj je kras razvit na nižje ležečih 
terasah in posebno na postglacijalnih ploskvah. Posebno pa je v tem pogledu 
važno, da imamo morene v kraških kotanjah, n. pr. v kotlini Blato, ki ima na 
spodnjem koncu širok skalni prag in kjer se na jugozapadnem robu nahaja 
dolg morenski nasip; (spodnji jugovzhodni del kotanje je močvirje, ki je 
planini dalo ime). Prav tako imamo moreno v kotanji »Pri Jezeru“ ; planina 
stoji na njej. Tu je večja južna polovica na visoko napolnjena z moreno, 
severno polovico pa zavzema globoko jezero. Voda iz jezera odhaja pod
zemskim potom baje proti Bohinjskemu jezeru. Suha grapa je vrezana v 
obliki klina po vrhu morene v smeri suhe doline, — znak, da je bil tu 
površinski vodotok tudi še po ledeni dobi. Obilne morene imamo tudi v 
kotanji planine Govnjač; razvrščene so v več vzporednih zelo dolgih nizih 
po dnu kotline (prim. sliko št. 5) in imajo malo zobljen drobir, kakor da 
izvirajo iz robne morene, ali na spodnjem koncu, koncem vojaških zgradb, 
so veliki kupi prav tipične talne morene.

Morene v navedenih kotanjah bi pripuščale domnevo, da so kotanje 
same delo ledenika, ki bi bil imel v stadijalni fazi v njih svoj konec ali 
jezik ter bi jih bila izdolbla voda izpod razpadajočega ledenika. Ker pa 
imamo velike kraške kotanje, ki so ostale brez morene, tako n. pr. kotanja 
planine Na Kraju, Dedno polje itd., bi si morali pomagati z domnevo, da jih 
je izdolbla ledeniška voda v eni prejšnjih poledenitev, ko so pričetkom 
interglacijalne dobe mogli imeti ledeniki v njih svoj stadijalni konec. Da 
jih je izdolblo samo skrševanje brez ledu, se ne zdi prav verjetno.

Suhe doline so bile seveda ves čas glavna pot za ledenike; na umi
kanju so se v njih držali še ledeniki, ko je bila planota na obeh straneh 
že prosta ledu. Zato imamo v njih često oblike glacijalnega korita. Iz le 
stadijalne faze imamo nedvomno moreno n. pr. v spodnji Suhi, ki se stika 
z moreno mostniškega ledenika pod Vojami, dalje moreno v kotanji Blato, 
Pri Jezeru, na Govnjaču.

Samo planini Krštenica (v nemških kartah Poljana) in Ovčarija sto
jita na planoti, prva 1673 m, druga 1709 m visoko, vse druge fužinarske
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planine so se naselile v navedenih oblikah, preglacijalnih suhih dolinah ter 
kraških kotanjah, poživljenih z ledeniško erozijo ter ponekod zadelanih z 
moreno. Planina Viševnik (na nemških kartah Ozebnik) stoji 1620 m visoko 
na sedlu med dvema dolinama, v zvezi s pojavom manj propustnih gornje- 
jurskih plasti, na katerih so močni izvori in tekoča voda, ki odhaja po strmi 
dolini na Komarčo, kjer dosega turistiško stezo malo pod vrhom.

Na južnovzhodnem oglu velike planote imamo kot nadaljevanje'širšega 
okvirja (1100-1200 m), v katerem je izžlebljen kotlič planine Blato, izrazito 
planoto Vogar, ki pomeni hkrati nadaljevanje uskovniške terase. Njen južno- 
vzhodni del se dviga 1040 m, severnovzhodni pa 1160 m visoko.

Vogar je interesantna terasa, bržkone dveh nivojev. Površina je vsa 
iz dachsteinskega apnika, a prekrita po velikem delu z morenami Tudi tu 
imamo ohranjene suhe doline. Pot, ki vodi od planine Pri jezeru čez Vogar 
k Stari Fužini, gre na zapadnem Vogarju v smeri od severa na jug po 
stari, sedaj suhi dolini; dno ji je široko, pokrito na debelo s preperelino 
in na debeli plasti prsti povsod gosta bujna trava. Dolina pa je v velikem 
delu razpadla na plitve podolgovate kraške kotanje, a pregraje med njimi 
so ostale nizke. Izteka se v strmo pobočje na bohinjsko stran; kot njeno 
nadaljevanje imamo strmo hudourniško grapo, ki pride v jezero nasproti 
Sv. Duhu.

Druga suha dolina gre na Vogarju v smeri od zapada proti vzhodu 
Prične lik vzhodno od tam, kjer pravkar opisana dolina končuje ob strmem 
pobočju nad grapo, ter se vleče do vzhodnega pobočja, ki se spušča v 
Mostniško dolino; južno od nje se dviga malo višji, a še znaten rob pla
note. Nekaj pred spodnjim zaključkom pa gre iz nje prav taka suha strugat 
samo da globlje vrezana, proti strmi bohinjski strani. Vsiljuje se misel, da 
imamo v obeh suhih dolinah eden in isti vodotok, ki se je slvoril, ko je 
bohinjski ledenik baš še zapiral vodi z Vogarja odtok in je morala teči 
vzporedno z njim proti vzhodu. Tudi druga suha dolina je prekrita z obilno 
prstjo, zato je vsa v planinskih travnikih in domala vse svisli, hlevi in hi
šice Vogarske planine so koncentrirane v njej ali tik ob njej, prav tako 
kakor v prvi suhi dolini.

Dolina Triglavskih jezer se v svojih oblikah sklada z opisanim pre
delom zapadno od Moslniške doline. Tudi to je suha dolina, le da mnogo 
širša in tudi daljša.

Pravzaprav je napačno govoriti o eni enotni Dolini Triglavskih jezer.
V resnici imamo izrazit gornji del doline s prvimi tremi jezerci. Ta nastane 
iz dveh dolinic; prva pride izpod Hribaric, kjer se zaključuje s sedlom v 
višini 2337 m, druga pa pride izpod zapadnih pobočij Kanjavca in nima 
nikakega zaključka, marveč se v širokem sedlu v višini kakih 2000 m prične 
nagibali na soško stran ter se polagoma spušča v strmo steno doline, ki 
se razvije proti N  v Zadnjico, proti S IP  pa v Trbiški dol s planino Tre-
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biščina (na nemških kartah Lepoče)” ). Tu je tedaj razvodje v dnu doline 
in ker so na bohinjski strani višje planine, je verjetno, da se je v diluviju 
ledenik izpod Kanjavca pomikal na soško stran. Danes imamo v doliču 
mala jezerca.

Od združitve dalje je dolina zelo široka, in ima tudi dno zelo široko. 
Njena karakteristika je v nenavadni uglajenosti; ledenik je tu svoje glajenje 
izvršil tako temeljito kot malokje, kar se še posebno opaža, ker preprezajo 
dolino povprek izraziti, skrajno uglajeni skalni pragovi. Pod strmim vzhodnim 
pobočjem, ki se odlikuje s posebno obsežnimi melišči, in poteka, kakor 
že navedeno, na črti izrazitega narivka, se vleče mestoma pretrgan nasip 
drobnejšega robatega in le malo zobljenega kamenja, pomešanega z ogrom
nimi skalami. V njem imamo vsekakor robno moreno velikega ledenika, 
mestoma pa napravlja vtis končne morene malih snežiščnih ledenikov, ki 
so se spuščali v dolino izpod strmih sten visokih vzhodnih pobočij v zadnji 
stadijalni dobi. Robato kameno gradivo z debelimi skalnimi kosi spremlja 
vznožje strmih pobočij na vzhodnem robu Doline Triglavskih jezer v vsem 
poteku in imamo ga še v bližini Črnega jezera.

Trave, ki bi prihajala za planinsko pašo v poštev, je v vsem delu 
gornje doline skrajno malo, zato pa planšarstvo prihaja le malo v poštev.
V vsem tem delu doline nimamo nikake planšarske naselbine, dasi je vode 
obilo.

Od izpod četrtega jezera dalje tvori Dolina Triglavskih jezer pravzaprav 
del Komne, ki je v velikem razorana po mnogih suhih dolinah, v malem 
pa po neštetih kraških kotličih in po velikih kraških kontah. Na vzhodu, 
na gornjejurskih apnikih, imamo nenavadno gosto mrežo kraškega žlebičja, 
ki ne kaže nikjer v Julijskih Alpah tako velike razprostranjenosti kot tu, in 
sicer bodisi v mlajših kakor starejših, že močno zrelih oblikah; osobito se 
vidijo v okolici turistiške koče pri Triglavskih jezerih.

Tik pod Dvojnim jezerom Dolina Triglavskih jezer preneha. Obvisi 
zgoraj nad ogromnim pragom ali stopnjo, ki gre poševno čez vso dolino, 
če smemo še tako imenovati ta del ogromne Komne; v njej se s strmimi, 
mestoma skoro navpičnimi, do 200 m visokimi stenami gornja dolina spušča 
v drugo, pravo in izrazilo suho dolino, ki jej je dal ledenik v diluviju da
našnje lice. Pogled izpod planine Lopučnice navzgor proti Čelu in Voglu 
kaže prav lepo široko, izglajeno sedlo v planoti pred grebenom,' preko 
katerega se je spuščal ledenik v dolino (glej sliko št. 5). Planina Lopučnica 
stoji na dnu te doline, vrh malo širše kotanje, kjer se nahajajo morenske 
groblje, ki pa so razmeroma neznatne. Dolina se nadaljuje v smeri proti 
SE, — le malo Časa ima smer NS — ; v njej je na spodnjem koncu po-

<e) Glede imena: H. Tuma,  Nekaj o turističnih zemljevidih Julijskih Alp. Geogr. 
Vestnik L, p. 57; i s t i ,  Po Trenti in Soči. Plan. Vestnik XX., p. 112 ss, 1er i s t i ’, Ka- 
niavec in Vršac, Plan. Vestnik XX I, p. 31 ss.
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stavljeno Črno jezero, ki pa je, kakor je ugotovil že V. Boh inec60), v 
specijalnih in turistiških kartah vrisano napačno, t. j. preveč proti NW, dočim 
leži v resnici šele tik nad Komarčo. V dolini, osobito v spodnjem delu, je 
izžlebljeno izrazito glacijalno korito, v katerem se je očividno ledenik na
hajal v poslednjih stadijih; spominja povsem na slično korito pod Velim 
poljem, ki ga je popisal C v i j i č 81) Morene pa je v njegovem dnu razme
roma malo, tudi širših kotanj ni, zato za planšarstvo ni pogojev, celo v 
Lopučnici, ki je nekdaj bila planina Sočanov, so samo borni ostanki plan
šarskih zgradb in tam imajo sedaj samo jalovino. Dolina Triglavskih jezer 
pomeni za planšarstvo najmanj od vseh dolin v lulijskih Alpah, dasi ima 
vode v izobilju; vidi se tedaj, da za naselitev planine ni voda najmero- 
dajnejša, marveč obilica za uspevanje planinske trave prikladne prsti.

Celo Komna ima več planin, dasi je izrazito kraška, — vsi geologi 
naglašajo njen skrajno pusti značaj — in trpi silno pomanjkanje vode.

Povsem različna od Doline Triglavskih jezer je Mostniška dolina, ako 
se sme rabili to skupno ime za vso dolino, katere odtok je Mostnica. V njej 
imamo zares precej različne dele. Največji in najvažnejši oddelek so Voje, 
to je široko izrazito glacijalno korito, ki predstavlja velik terminalni basen, 
v katerem se je moral nahajati konec mostniškega ledenika v stadijalni 
dobi82). Na spodnjem zaključku Voj imamo velik kompleks visoke končne 
morene; na levi strani Moslnice ima ime Kropa — nad močnim kraškim 
izvorom Kropa — in na njem so prvi rovti in stanovi planine, na desni 
strani prehaja v ono ogromno moreno, ki tvori do 200 m visoko vzpetino 
v kotu med Mostnico 1er Suho in ki sta jo naložila očividno skupaj oba 
ledenika. Vse dno Mostniške doline od Voj do glavne doline pri Stari Fu
žini je zadelano z morenskim gradivom; njega površina je ponekod ravna, 
osobito v spodnjem delu, kjer ima v skladu s tem ime Ravne. Toda rečna 
erozija jo je povečini že razdejala; Mostnica je v morensko gradivo zare
zala svojo strugo in napredovala v mehkem materijalu tako naglo, da je 
domala povsod že dosegla apmško skalno osnovo. Vanjo je vrezala, ker 
razpolaga z precej obilno množino vode, zelo globoko, a skrajno ozko 
deber. Mostniška deber, ki zastuži v polni meri naziv bohinjski Vintgar, se 
od blejskega Vintgarja razlikuje po tem, da je mnogo ožja, a mestoma ne 
manj globoka, tako da ni manj veličastna. Škoda, da je razmeroma malo

eo) V. B o h i n e c ,  Karla k Hatnerjevemu članku: Alpski varstveni park v Dolini 
sedmih jezer, Geogr. Vestnik I., priloga 4.

ei) f. Цви ј ић ,  O снежанткој и ледничкој ерозији, Гла.ник Геогр. Друштва, 
Београд 1922, р. 28 ss.

61) E. B r ü c k n e r  je prisodil starofužinski moreni bühlsko starost. Računati je, 
da se je v isti dobi naložila tudi morena koncem Voj. Nastaja vprašanje, ali se ji je 
starost prav določila. Po novejših raziskavanjih se bühlski oddelek ne računa več kot 
samostojen stadij, marveč le kot zadnja večja postaja würmske poledenitve (Krebs, Die 
Ostalpen t. A 62). Ker imamo končne morene višje zgoraj v Mostniški dolini le še pri 
Velem polju, bi kazalo vojski moreni prisoditi starost gschnitzskega stadija in pač slično 
(udi starofužinski, fazam würmske poledenitve z bühlsko vred pa pripisovali morene 
okrog Radovljice in Bleda, toda prenizka lega moren pač otežuje tako tolmačenje.
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znana, ker je nekoliko vstran od običajnih potov; turisti jo poznajo povečini 
le s končnega dela, kjer gre čez njo kameniti „Hudičev* most za Staro Fu
žino. Ali gornji oddelki so še precej lepši. Na sredi je interesantno mesto, 
kjer se je Mostnica šele pričela vrezavati v apniško osnovo, tako da je 
korito globoko šele */* do 2 m, z lepimi pragovi in tolmuni vmes; instruk
tiven primer za študij, kako nastaja alpska deber.

Toda zareza Mostnice v moreni ter skalni osnovi ni enostavna, mar
več imamo v njeni strugi, ki se je morala pričeti razvijati po predzadnjem 
stadiju, več teras drugo nad drugo. Terase morajo biti seveda odsev zni
ževanja spodnje erozijske baze Mostnice, ki jo je predstavljala gladina Bo
hinjskega jezera.

Mostnica dobiva od desne dotok Suho. Ta teče po izrazitem glaci- 
jalnem koritu, zelo ozki, dasi globoki dolini z nadvse strmimi stenami. Njeno 
dno, ki je na debelo zasuto z moreno, je Suha razrezala, prav kot Most
nica ravensko dno; dosegla je že skozi morenski drobir skalno osnovo, 
mogla pa je doslej spričo majhne vodne množine vrezati vanjo le neznat- 
nejšo strugo.

Voje so zelo velika planina, kjer pa, dasi smo tako nizko (650 do 
750 m), ni njiv, marveč so le dobri rovfi z mnogoštevilnimi hlevi in seniki, 
pa tudi hišicami; mnogo sena zvozijo pozimi domov v vas. Dno doline je na 
debelo prekrito z glacijalnim in fluvijoglacijalnim prodom; pod njim je v 
dnu struge razgaljena apniška glina, skalne osnove pa voda še ni dosegla. 
Pač pa je Mostnica v ravnino, ki je nagnjena od severa proti jugu, zarezala 
dve, tri široke terase, ki so z zgoraj navedenimi nedvomno v skladu.

Na vznožju pobočij okrog Voj so številni, dosti močni izvori. Glavna 
stalna voda pa priteče izpod Tosca, kjer ji je izvirek v werfenskih škriljevcih.
V Voje more šele po strmi stopnji, s katero se na zgornji strani zaključuje 
ta velika kotanja; tu je tudi manjši slap v višini 779 m, tako da Voje močno 
spominjajo na gornji konec Bohinjske doline.

Od dolinskega sklepa nad Vojarni navzgor imamo suho dolino, ki se 
ji pozna, da le včasih leče po njej tekoča voda. Preprezajo jo stopnje; 
edino širše mesto v njej je Vrtača, nekako v višini 1350 m, manjša apniška 
kotanja z ravnico, prekrito s pičlimi sledovi grobljaste talne morene; pla
ninski stanovi na njej razpadajo. Nad Vrtačo je lep dolinski sklep z zelo 
strmimi stenami v polkrogu.

Nad Zgornjo Vrtačo, ki je neznatna zelenica v krnici pod pobočji 
Krsteniškega in Jezerskega Stoga, preide dolina na veliki velopoljski nivo. 
To je pravzaprav ogromna plitva kotanja v stari planoti, kakor si moramo 
mislili prvotno obliko cele Velopoljske kotline, v višini med 1700 in 1800 m.
V ta kotlič so se v diluviju zgrinjale ogromne množine ledu, mnogo večje 
nego v gornjo Dolino Triglavskih jezer, zakaj iz Mišeljske in Velske doline, 
od Triglava in izpod Vernarja ter Tosca so se tu zbirale silne množine 
ledu. Ni čuda, da so položna pobočja povsod skrajno uglajena. Za današnje
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lice reliefa je bil stadijalni oddelek posebno važen. V tej dobi je nastalo 
ozko, a dovolj globoko korito, ki se vleče po sredi kotanje in ga je, kakor 
je sklepal C v i j i č 63), izdolbel ledenik, ki ni segal navzdol čez rob kotline, 
vsekakor v preddiluvijalni grapi. Toda ko je izginil ledenik, je v glacijalnem 
koritu pričelo skrševanje in takrat je razpadlo na posamezne večje dele, 
med katerimi so skalne pregraje in manjše kraške konte. Tu imamo spodaj 
najprej ožje in bolj plitvo, deloma v konte razpadlo korito „Razor*, potem 
„Blato* ali »V Močilih“, okroglo kotanjo z veliko stalno mlako, dalje Malo 
polje s stalno, v meandrih tekočo vodo, in naposled Velo polje z ravnim 
dnom, ki ga zasipa hudournik iz Velske doline. Tu so zelo dobri pašniki, 
v Velem polju (1693 m) pa je velika planina. Gornji dei kotanje je v zvezi 
s pojavom manj propustnih trijadnih kamenin. Posebej je še manjša ko
tanja na južni strani Mišelj vrha ; tod je prihajal ledenik od zapada po Mi- 
šeljski dolini in naložil v svojem zadnjem stadiju večjo moreno, ki pregraja 
dolino in na kateri stoji danes planina Pod Mišelj vrhom. Pa tudi v glavni 
kotanji imamo morene, le da ne v tako izraziti obliki.

Planini Velo polje in Pod Mišelj vrhom sta poleg Ovčarije, Krštenice 
Viševnika in Spodnjega Tosca najvišji planini v bohinjskih gorah; Zgornji 
Tosec, ki bi bil najvišja bohinjska planina, razpada. Vse so ravno ob meji 
gozda; okrog njih stoji še zadnje osamljeno nizko drevje in seveda rušje 
Živina iz njih pa se pase še v vsem kolliču in v travnih pobočjih, kakor 
n. pr. na sedlu v Krmo (Konjska planina 2020 m). Poprej so pasli še višje, 
osobito drobnico, n. pr. na vrhu Tosca. Z Velega polja pa gre živina se
veda na vseh straneh po dolinah, grapah in pobočjih navzgor, do 2100 do 
2200 m visoko'*)•

Za morfologijo Bohinjskega grebena so značilne zopet drugačne oblike. 
Ta gorska vrsta se spušča na južno stran zelo strmo, na severni sfrani pa 
se dvigajo pred nizom najvišjih vrhov skoro v vzporedni vrsti vrhovi v 
višini 1500-1700 m. Ti vrhovi nekakšnega predgorja so zvezani po prečnih 
slemenih z glavnim grebenom. Med njimi imamo dosti globoko vrezane 
prečne doline ali kotanje, ki so jim pobočja strma, dno široko, a ozadje 
kot velikanski naslanjač, ki prehaja po večini v pobočja glavnega gorskega 
grebena. Najbolj znana kotanja te vrste, hkrati eden najbolj tipičnih pri
merov, je visoka dolina, v kateri stoji Orožnova koča s planino .Za Liscem*.
V njih imamo tipične glacijalne krnice, ki so jih izdolbli ledeniki, priha
jajoči izpod glavnega gorskega grebena proti Bohinjski dolini. V nekaterih 
od njih (n. pr. pri planini Za Šavnikom, Za Črno goro, Za Osredki) imamo 
končne morene, v katerih pa prevladuje slabo uglajeno, povečini zelo robato 
kamenje; ponekod so ostale tudi robne morene. Dno je povečini razkrojeno

«*) tbid.
«*) D v o r s k ÿ računa za julijske (in Savinjske) Alpe višino 2200 - 2300 m kot 

spodnjo mejo povsem neproduktivnega višinskega pasu. V. D vo r  skÿ,  HospodâFské 
využiti vysokÿch hor. Odtis iz „Časopisa turistu" XX, Praga 1908, p. 8.
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v kraške kolanje, n. pr. osobito v dolini „Za Liscem*. Nekatere krnice so 
večje, druge manjše in enotnejše, povečini končujejo, vsaj manjše, s skal
nim pragom, pod katerim pričenja strmo pobočje. Nekatere krnice so dolge 
in povsem podobne manjšim glacijalnim koritom; tako je osobito na vzhodu, 
v dolinah, v katerih imamo n. pr. planine Za Šavnikom, Za Črno goro, Za 
Liscem. Proti zapadu, kjer pričenja planota ob nizu najvišjih vrhov, so krajše; 
nekatere so tako majhne, da sličijo kraškim konfam. Različne oblike so 
očividno genetično v zvezi s predglacijalno morfologijo. Krnice so se razvile 
v večji in daljši obliki, kjer so obstojale v preddiluvijalni dobi večje ero
zijske doline, v zapadnem delu, v območju planot, je skrševanje pričelo 
poprej in je onemogočilo razvoj daljših erozijskih dolin, zato so krnice krajše 
in bolj podobne neškastim kontam, spominjajočim na kraške uvale. Naj
globlje se je zajedla dolina, v kateri stoji planina Za Malim vrhom (na 
nem. kartah Savica pl.) 1100 m, in nad katero je sedlo Bača (1281 m), 
očividno ker so v njenem gornjem delu črni jurski škriljevci.

Vse navedene krnice imajo približno isto višino, le za nekoliko so 
čim vzhodneje, tem nižje, kar se vjema z zniževanjem glavnega gorskega 
grebena.

Na W imamo najprej planino Suho 1428 m visoko, nato planino Po
ljano86) (na nem. kartah Bukovska planina, ker je last vaščanov iz bukovskih 
v?si) 1462 m, potem si slede planina Za Osredki 1398 m, planina Za Liscem 
1349 m in planina Za Črno goro 1302 m („Ravnička planina“, ker jo 
imajo kmetje iz Raven). Kakor že navedeno je mnogo nižja v dolini pod 
sedlom Bača ležeča planina Za Malim vrhom 1100 m („Savica planina“), 
zopet višja pa je planina Za Šavnikom (»Savica planina*) 1340 m.

Kako globoko so segali ledeniki iz navedenih krnic, bo tu težje dognali# 
ker gozd povsod zelo otežuje raziskavanje tal in pa ker v višini 1100 do 
1250 m najčešče zadenemo na obrobne morene glavnega bohinjskega le
denika, tako da se pod tem nivojem glacijalna erozija stranskih ledenikov 
v glavnih ledenih dobah sploh ni mogla uveljavljati.

Zapadno od Suhe so v razjedeni planoti, ki tvori nadaljevanje Komne, 
vdobljene številne konte, ki so tu manjše krnice, kjer se je držalo dalje 
časa vsaj večje snežišče ter stvorilo kraško kotanjo. Živina se pase v mnogih 
od njih, planina pa stoji samo na enem kraju, ali tudi ne prav v krnici; 
to je Zadnji Vogel (na nemških kartah Suha pl ). Druga planina Prvi Vogel 
(„Vogri“) stoji na planjavi, ob plitvi kraški kotanji z malo mlakužo v višini 
1527 m. Tretja planina tega področja, Storeč raven, stoji že precej nižje, 
in sicer v višini 1100 m na obsežnejši terasi, ki spada že k nižjim nivojem, 
a je na debelo prekrita z moreno, slično kot Uskovnica.

es) Poljana je v bohinjskih gorah v območju planin pogosino ime, ki pomeni 
iravno ravnico, najčešče na dnu širše suhe doline (pri Krštenici, Zadnjem Voglu, Prvem 
Voglu, na Ooreljeku, na jelju itd.).
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Od višine 1100—1250 m navzdol imamo v vseh stranskih dolinah in 
v grapah, pa tudi mestoma po pobočjih obilo talne morene, ki izvira ne
dvomno od glavnega bohinjskega ledenika.

Julijske Alpe pričakujejo še sistematičnega raziskavanja, ki bo imelo 
dognati podrobno morfogenetski razvoj pokrajine, proučiti v vsem obsegu 
sledove diluvijalne poledenitve in naposled popisati in raztolmačiti kraške 
oblike ter jih primerjati s kraško morfologijo v drugih predelih. V pričujoči 
študiji sem se teh geomorfoloških nalog dotaknil le v toliko, v kolikor je 
bilo to potrebno za razumevanje morfoloških pogojev, ki od njih zavisi go
spodarska izraba tal.

R és umé ,  — M o r p h o l o g i e  et e x p l o i t a t i o n  é c o n o m i q u e  du 
so l  de B o h i n j .  Dans les Alpes Juliennes, le Miocène et le Pliocène ont vu 
se former, à plus d’ un niveau, de vastes pénéplaines et terrasses relativement 
assez bien conservées jusqu’ à nos jours étant donné que, là, de très bonne 
heure, l’évolution karstique prédominait pour les garantir de la dénudation. Seule 
la plus haute plateforme (2200 — 2500) située dans la zone à terrain absolument 
stérile, ne se prête pas à la production, mais elle est jalonnée par des cabanes 
touristiques.

Quant aux pénéplaines plus basses généralement d’un caractère karstique 
prononcé (1800 — 1200 m), pâturages et habitations alpestres trouvent les meil
leures conditions aux endroils où, en plein calcaire, surgissent des roches moins 
perméables ou même imperméables, surtout la marne schisteuse jurassique, et 
des couches de Werfen. En outre, il y a dans les pénéplaines de vieilles vallées 
sèches qui, à l’ époque de l'évolution karstique, se sont par ci par là décom
posées en séries de grandes ouvalas. Une marque fort caractéristique en sont 
des dépressions oblongues formées selon toute apparence là où aboutissait le 
glacier dans les périodes de retrait (peut-être pendant le passage vers l’une 
des périodes interglaciaires).

Quelques unes en sont recouvertes de moraines, au moins en parties; et 
partout elles ont toutes les qualités requises pour l’installation d’une alpe.

Au dessous de l’altitude de 1200 mètres, voici, à plusieurs niveaux, des 
terrasses pliocènes fort développées et bien conservées qui s’avèrent d’une 
grande importance pour l’expl »itation du sol.

La glaciation diluviale n’a fait qu’augmenter les possibilités d’une exploi
tation économique du terrain. Suns elle, les Alpes Juliennes seraient moins cul
tivables qu’elles ne sont.

Dans les vallées sèches aussi bien que sur les côtes et terrasses, se 
trouvent souvent accumulés de minces débris morainiques où i’eau stagnant' 
distribue une certaine humidité pour activer la croissance des végétaux. Le sul 
morainique sert principalement de prairies alpines et de pâtis ou bien de champs 
alpins, alors que le terrain calcaire s’accompagne de forêts. Le plateau de Po
kljuka, loin d’avoir été libre de glace, comme le croyait Brückner, présente 
presque pour toute son étendue des signes de glaciation diluviale, de nombreux 
dépôts morainiques qui ont joué un rôle considérable dans la formation des 
marais sur les plateaux. Aussi les deux marécages de la Jelovca ont été occa
sionnés par les moraines latérales du glacier de Bohinj. Dans la crête de Bo
hinj se sont développées des cirques, prolongés par de courtes et hautes vallées,
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qui à peu d’ exceptions près, ont toutes donné naissance à des établissements 
alpins.

Voici comment on exploite le sot. Le fond des deux vallées principales de 
Bohinj où il y a rarement de la forêt — p. ex. dans la vallée inférieure, no
tamment dans sa partie supérieure, — est entièrement couvert de champs ou 
bien les terres arables alternent avec des prés. Une exception existe pour 
Ukanca qui, dans sa partie inférieure constituait autrefois le fond du lac de 
Bohinj, plus large pendant la première époque postdiluviale: là, on rencontre 
des prés et pâturages, coupés de bois. Des champs situés audessus du fond 
des vallées principales ne se retrouvent que dans les terrasses de Ravne et de 
Nemški Rovt (690 — 720 m). Autrement, versants et terrasses plus basses ne 
comportent que des prés avec des pâturages, les forêts étant limitées aux pentes 
escarpées, particuiièremeut calcaires, tandisque les parties schisteuses en ser
vent de prairies. Sur des versants il n’y a ni champs ni chalets, mais seulement 
des fenils.

Plus haut se déroule la zone des champs alpestres. Ces champs, situés 
à 400 — 600 m au-dessus des habitations permanentes, avoisinent les chalets 
temporaires, c’est à dire se placent entre les prés des montagnes. On vient du 
fond de la vallée les cultiver durant l’été (seigle, orge, avoine, pomme de terre). 
Voilà pourquoi aux abords des champs alpins on possède des cabanes où 1’ 
on passe quelques jours ou quelques semaines de l’ été ou de l’ automne pour 
vaquer aux travaux agricoles et au fanage, puis, à côté des étables et des fenils, 
aussi des bâtiments d’ exploitation (grange etc.). Ces cabanes (en slovène .hi
šice“) sont plus comfortables que les chalets pastoraux („stan“ en slovène) 
Celles-là se trouvent seulement là où il y a des champs alpins, ceux-ci ne se 
rencontrent qu’ aux endroits où il y a seulement des pâturages.

La limite supérieure de 1' agriculture ne coïncide donc nullement avec 
celle de 1’ habitat permanent humain, mais le dépasse parfois de 400 m au 600 
mètres.

La zone des champs alpins et des .hišice“ suit partout les terrasses à Г 
altitude de 900 — 1150, dans les lieux abrités, même 1200 — 1250 m. Les champs 
alpins alternent partout avec des prairies alpestres qui, vers 1’ automne, sont 
utilisés pour le pâturage. C ’ est exclusivement dans la sphère des champs alpins 
et des hišice que sont fondés les villages montagnards de Bohinj: Koprivnik, 
Gorjuše et Podjelje, probablement assez tard, sur 1’ emplacement des hišice. 
Lesdits trois villages sont les seuls à compter quelques fermes isolés peu 
nombreuses qui se sont développées seulement au cours des deux derniers 
siècles, si non pendant la période la plus récente. Voilà les spécimens uniques 
de fermes isolées, type d’ ailleurs inconnu à Bohinj, contrairement à la plupart 
des contrées alpines de la Slovénie. Les maisons paysannes continûment habi
tées des villages en question atteignent la hauteur de 1020 — 1030 m si l’ on 
fait abstraction pour les familles tout dernièrement établies à demeure dans la 
zone des champs alpins et des hišice à Pokrovec et à Ravne (1100 m). Les 
champs alpestres et les hišice les plus hauts se trouvent à Uskovnica où ils vont 
jusqu’ à 1250 m. Sur le côté nord de la crête de Bohinj Črna Prst-Bogatin, les 
champs alpestres, très rares, ne dépassent pas 950 m d’ altitude.

En dehors d’ Uskovnica, on ne rencontre à partir de 1200 m que la zone 
des prés alpins et des alpages qui pour la plupart du terrain ne s’ étendent pas 
au delà de 1500 m, avec 1’ unique exception d’ Uskovnica où les prés alpestres 
avec des fenils atteignent 1400 m, et de )elje (1350 m). Plus loin, on ne trouve 
que le domaine des pacages alpestres.
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Le bétail broute jusqu’ aux sommets de la crête Črna Prst-Bogatin, 
donc jusqu’ à 1900 — 2000 m. Aux alentours de Velo polje, les troupeaux pais
sent jusqu’ à 2200 m, mais les herbages principaux se trouvent partout beaucoup 
plus bas, aux approches des chalets. Aussi les chalets les plus élevés atteignent 
une altitude moindre, savoir 1700 m, leur bord supérieur coïncide à peu près 
avec la limite de la zone forestière, respectivement avec les derniers arbres.

Pour 1’ établissement des chalets ou des étables alpestres qui restent tous 
dans la zone boisée, laquelle atteint au nord, côté exposé au soleil, 1600 — 1700 m, 
au sud 1500-1600 m en moyenne, se qui importe le plus, c’ est l’ imperméa
bilité des roches ; ensuite, les formes créees par les glaciers diluviaux dans les 
vallées karstiques sèches, les dépressions du terrain karstique recouvertes pour 
le moins d’ une petite quantité de matériaux morainiques ou de substances dé
composées; et puis les terrasses et les restes des plaines pliocènes.

Dans les cirques, il y a des pâturages avec des habitations d’ été sur 
les versants ombragés du nord de la chaîne Črna Prst-Bogatin; au même type 
appartient aussi Lipanca.


