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IVAN RAKOVEC:

POSTGLACIALNE TERASE BLEJSKEGA JEZERA 
V ZVEZI Z NJEGOVO MORFOGENEZO.

(Z 2 karticama v besedilu).

Nikakor se ne smemo čuditi, da se je morfogeneza Bleda1) in njegove 
okolice doslej obravnavala skoraj izključno le v zvezi z glacialnimi 
študijami, kajti med številnimi različnimi faktorji je zlasti eksarativna sila 
dala zunanjemu licu omenjene pokrajine izraz, ki se izraža še v recentnih 
oblikah. Ista ne toliko ustvarjajoča kot preoblikujoča sila je morda prav 
zato povzročila, da se je ta morfogenetski faktor dosedaj tudi z ozirom na 
naše alpske predele vse preveč podčrtaval. Zato nam ni bilo mogoče dobiti 
prave slike morfogeneze Blejskega kota, pri kateri so uspešno sodelovali 
tudi ostali faktorji.

Med najbolj pogostimi značilnostmi glacialno preoblikovanih pokrajin 
so številna jezera večjega ali manjšega obsega. Tudi v naši Gorenjski so 
zastopana in tvorijo najlepši kras našega alpskega sveta. Jezera takih po
krajin smatramo večinoma vsa kot ostanke glacialne dobe, v kateri so 
nastajala na različne načine, a vsa pod direktnim ali indirektnim vplivom 
lednikov.

Prav ta misel je zavajala v to, da so smatrali tudi Blejsko jezero2) 
odnosno njegovo kotanjo za glacialno, zlasti ker leži v izredno eksarativno 
preoblikovani pokrajini, med samimi grbinami in obkroženo s čelnimi mo
renami. Ta domneva se je do zadnjega časa vzdrževala, dasi se o genezi 
jezera samega oziroma njegove kotanje posebej ni mnogo razpravljalo3).

') Krajevno ime „Bled“ rabim v isfem pomenu kof tamkajšnje prebivalstvo, namreč 
za vse vasi okoli Blejskega jezera in njegov neposredni okoliš ; odgovarja torej nekako 
morfološkemu pojmu cele blejske kotanje. Za vas pod Blejskim gradom pa rabim tudi 
tam izključno rabljeni izraz Grad.

2) Glede splošnih podatkov o Blejskem jezeru glej: P e n c k - R i c h t e r ,  Atlas der 
österreichischen Alpenseen. II. Seen von Kärnthen, Krain und Siidfirol. Abhdlgen. VI. 2. 
Wien 1896. — E. R i c h t e r ,  Seestudien. Erläuterungen zur zweiten Lieferung des Atlas 
der österreichischen Alpenseen. Wien 1897. — Jahrbuch des österreichischen Alpen
vereins. I., kjer je i^šla tozadevna H o c h s t e f f e r j e v a  razprava, mi ni bil dostopen.

3) Radi popolnosti literature in kot posebnost tedanje dobe naj navedem, da je 
med prvimi, ki omenja obstoj Blejskega jezera v „prejšnjih dobah*, bil F. B. Marenz i ,  
ki je trdil, da se je tedanje jezero raztezalo po celi Radovljiški kotlini od Javornika do 
Dobrave, in ga je imenoval radi tega Radovljiško-blejsko jezero. O njegovem dnu trdi, 
da se je nahajalo 300 sežnjev (570 m) visoko nad morsko gladino. Razumljivo je, da za te 
trditve ne more navesti nikakih dokazov. Prav tako je tudi umevno, da o eksarativnem 
preobražanju tal tedaj še ni mogel imeti nikakega pravega pojma. (Die Seen der Vorzeit 
in Oberkrain und die Felsenschliffe der Save. Laibach 1863, p. 4.).
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Tako meni Richter, da so za obstoj Blejskega jezera in tudi za njegov 
nastoj merodajne grbine, ki obkrožajo jezero in ga varujejo pred zasutjem, 
da je torej glacialna preobrazba reliefa ustvarila obenem tudi blejsko ko
tanjo4)- To mnenje je dobesedno prevzel od njega pozneje Wentzel ,  ki 
se ne spušča v nadaljna razglabljanja glede geneze blejske kotanje6). 
Brückner  sam se o postanku kotanje ne izraža povsem določno, vendar 
je razvidno iz njegovega spisa, da vidi v blejski kotanji nekdanjo čelno 
kotanjo. Iz tega lahko sklepamo, da zastopa tudi on enako stališče, zlasti 
ker bi v nasprotnem slučaju nedvomno jasno in določno razjasnil svoje 
pos.ebno mišljenje8). Prvi, ki si je posebej stavil vprašanje glede nastanka 
in ga tudi skušal rešiti, je bil Cvi j ič,  ki smatra glacialno pregrado kot 
glavni faktor, ki je povzročil nastanek kotanje; približuje se torej docela 
Richter jevemu mnenju. Omenjeno glacialno pregrado tvori niz grbin, ki 
se vrste od Bohinjske Save proti severozahodu in tako zatvarjajo omenjeno 
kotanjo oziroma jezero7). Šele Ampferer se je postavil na povsem samo
stojno, od številnih prejšnjih raziskovalcev neodvisno stališče. Na podlagi 
konglomerata pri Mlinem, ki tvori krov miocenski sivici ter pripada sta
rejšemu zasipu in katerega plasti so nagnjene proti blejski kotanji, je dognal, 
da je Blejsko jezero moglo obstojati že pred prvim zasipom, ker je bilo 
od njega zasuto že tedaj8). Ker pa med prvim ali starejšim zasipom in 
miocensko sivico pri Mlinem ni plasti talne morene in tudi drugje nikjer, 
more prvi zasip segati že v predglacialno dobo, kakor meni Ampferer, vse
kakor pa je Blejsko jezero odnosno kotanja obstojala že v tej dobi. Natan
čnejša opredelitev starosti s tem seveda še ni označena, pač pa imamo 
starost omenjenega zasipa od drugih geologov določneje označeno. Tel ler 
ga postavlja v pliocen radi višinske lege ter dejstva, da fa konglomerat ne 
tvori toliko teras kot ostale analogne diluvialne tvorbe9), Penck mu pri
pisuje gornje miocensko starost10), Klebelsberg ga stavi celo v srednji 
miocen11), dočim ga Wink l er ,  ko omenja svojo, tedaj še ne natisnjeno

*) E. R i c h t e r ,  l. c. p. 29.
5) J. Wen tze l .  Ein Beifrag zur Bildungsgeschichte des Thaies der Neumarkller 

Feislrifz. Jahresber. d. Sfaals-Oberrealsch. in Laibach 1901, pp. 5—6.
e) P e n c k - B r i i c k n e r ,  Die Alpen im Eiszeifalfer. Leipzig 190Э, p. 1055.
7) J. Ц в н ји ћ  О снежаннчкој н ледничкој ерозији, Гласник Геог^. Др. 7 н 8 . 

Београд 1922, п. 34-35.
8) 0. Am pfe re r ,  Über die Saveferrassen in Oberkrain. ]ahrb. d. geol. R. A. Wien, 

1917, p. 416. — Cf. ibidem profil 7b p. 414.
9) F. T e l l e r ,  Erläuterungen zur Geol. Karte d. österr.-ung. Monarchie. SH?Gruppe 

No. 83. Eisenkappel und Kanker. Wien 1898, p. 112.
10) Namreč konglomeratu Zadnjice na Koroškem, ki pa je po Te 11 er ju ekviva

lenten našemu zgoraj omenjenemu ( T e l l e r ,  Jahresber. des Direktors. Vhdl. d. geol. R. 
A. 1907, p. 16). Pe nck-Br ü ckn er, 1. c„ pp. 1098- 1099.

“ ) Tudi on ima v mislih konglomerat Zadnjice. R. K leb  el sb er g, Die Haupt- 
Oberflächensysteme der Ostalpen. Vhdl. d. geol. B. A. Wien 1922, p. 59.
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razpravo, smatra za mnogo mlajšo, interglacialno tvorbo, ker tvori ta zasip 
po njegovem mnenju krov globoko prepereli starejši moreni v bovški kot
lini12). V poznejši, že prej napovedani publikaciji ugotavlja, da se strinjajo 
rezultati Ampferer ja v vsakem območju tudi z njegovimi ugotovitvami. 
Pripisuje pa zgolj slučaju, da Ampfer er ni našel pod starejšim zasipom 
talne morene, medtem ko jo je on sam dobil le >̂od omenjenim, nasprotno 
pa sploh ne pod mlajšim. Sklepa torej, da spada starejši zasip v intergla
cialno dobo Mindel-Riß13). Wink l er j ev i  domnevi o enakih razmerah v 
gornjem savskem porečju je treba vsekakor pripisovati precej verjetnosti, 
vendar pa moremo z ozirom na dejstvo, da se v vsem savskem območju, 
kolikor je do sedaj znano, nikjer ne pokažejo talne morene pod starejšim 
zasipom, smatrali Ampferer jevo mnenje kot verjetnejše.

Toda tudi v slučaju, da se dožene prav tako v savskem območju enaka 
starost starejšega zasipa z onim v soškem in da bi torej šele za mindelsko 
dobo bil nedvomno dokazan obstoj blejske kotanje, bi se njen postanek 
kljub temu težko dal spraviti v zvezo z eksaracijo, ko na primer niti obe 
naslednji poledenitvi, zlasti zadnja največja, wiirmska, nista bili v stanu 
odstraniti ostanek starejšega zasipa pri Mlinem in to na mestu pred vhodom 
v blejsko kotanjo.

Ako je Blejsko jezero starejše od glacialne dobe, se torej mnenje, da 
je kotanja nastala izključno eksarativnim potom, ne more več resno jemati 
v poštev in pride glacialna preobrazba le toliko v ozir, da so ledene mase 
poglobile kotanjo kot svojo čelno kotanjo. Današnje jezerske izobate nam 
lepo predočujejo, da se je čelna kotanja, ki se odraža v jezerskem dnu, 
ohranila skoraj še v celoti. Najgloblje mesto (306 m) se nahaja jugoza
hodno od Otoka, nato se pa jezersko dno zvišuje polagoma proti severo
vzhodu14). To poglobitev Ampferer tudi priznava in sicer v tem smislu, 
da so mase ledu odstranile prod, s katerim je vodovje v pred- in intergla- 
cialni dobi zasulo kotanjo. Na vzhodni strani jezera se namreč talne mo
rene poševno dvignejo na skoraj vodoravno odloženi mlajši zasip, ki ga 
pokrivajo v vsej Radovljiški kotlini16). Vprašanje pa je, če je lednik poleg 
tega poglobil tudi še kotanjo samo. Kajti čelna kotanja predstavlja po 
Phi l ippsonu samo relativno poglobitev z ozirom na sosednji teren, ne 
pa faktično. To je samo ob sebi razumljivo, če pomislimo, da tedaj sila 
ledu ne narašča več, temveč nasprotno že pojema16). Tudi Krebs zastopa

12) A. W i nkl er, Über die Beziehungen zwischen Sedimenfafion, Tektonik und 
Morphologie in der jungtertiären Entwicklungsgeschichte der Ostalpen. Sitzber. d. Akad, 
d. Wiss. Wien. Math.—naturw. Kl. 1923. Wien 1924, p. 358.

13) A. W i n k l e r ,  Zur Eiszeitgeschichte des Isonzotales. Z. f. Gletscherkunde, XV. 
1926-1927, pp. 18, 109.

,4) P e n c k  - R i c h t e r ,  1. c.
15> O. A m p f e r e r, I. c., pp. 416, 434.
16) A. P h i li pp son.  Grundzüge der allgemeinen Geographie 11.2. Leipzig 1924, 

pp. 237 - 238.
l*
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mnenje, da se vsled zmanjšane sile na koncu ledniškega jezika pričenjajo 
dvigati tla, kar da potem videz kotanje, ki ga še povečajo okoli stoječe 
čelne morene17).

Da torej Blejsko jezero oziroma njegova kotanja ni glacialnega izvora, 
kot se je dosedaj v splošnem mislilo, sledi jasno iz navedenega. Ni pa 
tako lahko odgovoriti na vprašanje, katere sile so delovale pri nastanku 
kotanje odnosno jezera. Da moremo dobiti tem bolj zadovoljiv odgovor, 
nam je prej premotriti v glavnih potezah stratigrafske in tektonske razmere 
Bleda in njegove okolice, ki so nemalo vplivale na njegovo morfogenezo.

Blejska kotanja leži v zahodnem delu Radovljiške kotline, imenovanem 
Blejski kot, ter pripada predalpskemu svetu Julijskih Alp. To ozemlje ob
dajajo visoke planote Jelovica, Pokljuka in Mežakla, ki tvorijo izrazit okvir 
severni, zahodni in južni strani, medtem ko ga loči na vzhodu Dolinska 
Sava od ostale Radovljiške kotline V Soteski pri Bohinjski Beli dobimo 
lep vpogled v stratigrafske razmere okvirja samega ter tako tudi vpogled 
v prehod v omenjeno kotanjo z obkrožujočimi griči. Površje obeh planot 
sestavljajo gornje triadni apnenci, ki tvorijo krov wengenskim plastem in 
felsitporfirjem srednje triade; slednji segajo celo čez Savo, kjer tvorijo pri 
Selu nekaj lepo ohranjenih grbin (n. pr. Selski Brežnik). Nato slede srednje 
triadni dolomiti s podlago werfenskih skladov, ki se pokažejo tudi v Zaki 
in na severnem obrežju jezera na vznožju Više večinoma kot sivkasti 
peščenjaki. Skoraj vsi studenci zahodnega in severnega obrežja pripadajo 
temu izrazitemu vodnemu horizontu. Pod werfenskimi skladi se v smeri 
proti Bledu pojavijo tudi permski apneni konglomerati in permokarbonski 
apnenci svetle barve z značilnim fosilom Schwagerina princeps, ki pri
padajo gornjemu karbonu ter sestavljajo jugovzhodno pobočje Osojnice 
ter večji del Straže. Skoraj vse ostale grbine Blejskega kota obstoje iz 
gornjega školjkovitega apnenca18). Ostalih mlajših sedimentov tu posebej 
ne omenjam, ker se tekom razprave nanje itak ponovno povrnem.

V tektonskem oziru se pojavijo prav v Blejskem kotu v največji meri 
posledice obrata smeri slojev vzhodnega dela Julijskih Alp. Ker se namreč 
W - Е  smer slojev od Tagliamenta do Bovca pri slednjem spremeni terse 
južni del teh obrne proti ESE  oziroma SE, torej v dinarsko smer, severni 
pa proti NE v smeri proti Kranjski gori, je (a obrat smeri severnega dela 
vsled razmeroma krhkih apnencev in dolomitov prišel do izraza v številnih 
perifernih in radialnih prelomih, dočim južni del ni utrpel nikakih posebnih 
tektonskih posledic19). Že v dolini Klanških jezer se je ob prelomu vzhodno 
krilo ugreznilo in ta tendenca se kaže čedalje bolj v vseh nadaljnih radi

>’) N. K r eb s ,  Die Osfalpen und das heutige Österreich I. Stuttgart 1928, p. 83.
1S) F. T e l l e r ,  Jahresbericht des Direktors für 1906. Geologische Aufnahmen und 

Untersuchungen im Felde. Vhdl. d. geol. R. A. Wien 1907, p. 16.
19) F. K o s s m a t ,  Die adriatische Umrandung in der alpinen Faltenregion. Mitt. 

d. geol. Gčs. Wien 1913, p. 105.
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alnih prelomih profi vzhodu, tako da se proti Radovljiški kotlini posamezne 
grude stopnjasto znižujejo proti sredini kotline. Kakor trdi Diener, je blejska 
kotanja končna posledica takih stopnjastih dislokacij, ki skušajo ohraniti 
konvergentno smer pri usločenju perifernih prelomov periadrialske geosin- 
klinale20). Blejsko kotanjo samo sečeta dva taka izrazita preloma, katerih 
prvi poteka v smeri N -  NW -  SE tik ob obrežju Zake, drugi, z njim skoraj 
vzporeden, se nahaja nekoliko bolj proti severovzhodu ter poteka od Save 
v smeri N E - S W ,  a kmalu zavije potem proti SE ter ob Blejskem gradu 
mimo Kendove pristave (tu v obližju, na levi strani pota proli jezeru, je v 
razmeroma mali golici prelom dobro razviden) in dalje čez jezero ob jugo
zahodnem pobočju Straže po dolini Jezernice ter v ravni smeri ob pobočju 
Dobre gore21). Selškega Brežnika (kjer se že pojavijo felsitporfirji 1) in Strgov- 
nika proti Bohinjski Savi. Skladi dolomita, werfenskih peščenjakov in permo- 
karbonskih schwagerinskih apnencev padajo torej konvergentno proti sredini 
kotline, ob Blejskem jezeru torej proti severovzhodu.

Ob slednji omenjeni tektonski liniji se nahaja tudi topli mineralni vrelec 
s konstantno toplino 23° C, ki izvira v močnem curku, pri čemer izhajajo 
tudi plini ogljikove kisline. Ta vrelec prihaja na dan pri hotelu Toplice, 
najbrž pa ni osamljen, ker imajo vsi vrelci, ki izvirajo med Park-hotelom 
in prej imenovanim konstantno toplino nad 13° C. Tudi v Zaki ob obrežju, 
kjer poteka prvi prelom, izvira toplejša voda kot je jezerska. To je razvidno 
iz tega, da se pričenja (kot mi je pripovedoval tamkajšnji šol. upravitelj 
R. Gradnik)  pozimi ledena plast tu zamrznjene jezerske vode najprej tajati. 
Pogosto se tudi kadi iz vode, kadar je toplina neposrednih zračnih plasti 
nad jezerom za toliko hladnejša, medtem ko se iz ostalega jezera sploh ne.

Končno je tudi videti - zgolj po zunanjih oblikah sodeč -, kakor 
da poteka skozi Zako in dalje mimo Grajske skale sekundarna prelomna 
črta, vendar manjka za to še konkretnih dokazov.

Nemale važnosti za morfogenezo Bleda in njegove okolice so dalje 
številno zastopani nivoji in terase, ki jih nahajamo na vsem gorovju in 
gričevju, ki oklepa Blejski kot. Višinska diferenca med okvirjem in kotanjo 
samo (oziroma Radovljiško kotlino) se je namreč tekom neogena izdatno 
povečala, kar nam izpričujejo prav omenjeni nivoji in terase. Severovzhodno 
pobočje Pokljuke, ki se polagoma spušča v Blejski kot 1er objema še Blejsko 
jezero, je po danes večinoma že suhih dolinah izredno razčlenjeno v po
samezna slemena. Ta hriboviti teren je ohranil v glavnem slemenu (s pri
bližno višino 1200-1300 m) še svoje prvotno površje, ki je torej identično 
s planotami Pokljuke, Jelovice in Mežakle, ter nam more služiti kot izhodni 
nivo, zlasti ker se glede njegove starosti vsi novejši avtorji docela strinjajo.

so) K. D ien e r ,  Ein Beitrag zur Geologie des Centralsfockes der Julischen Alpen 
Jahrb. d. geol. R. A. Wien 1884, pp. 694, 703 - 704.

г') Seljani jo večinoma imenujejo Špik,
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Tako je ugotovil Kossmat,  da je mio-pliocenske (dolnje pliocenske) starosti, 
ker seče nadaljevanje tega površja še dislocirane sarmatske plasti, medtem 
ko so na njih in na starejših plasteh že diskordanfno odloženi pontski se
dimenti (Belvederski prod)22). Njemu se popolnoma pridružujeta tudi W i n 
kler in K lebe lsberg28), medtem ko meni Brückner,  da utegne biti 
omenjeno površje celo miocenske starosti24).

Poleg omenjenih višin, ki so radi spuščajočega se pobočja le tu in tam 
še zastopane, nahajamo v tem predelu zlasti izrazile višine 1000, 940 1er 
900-920 m. Te terase so mnogoštevilne osobito na pobočju proti savski 
dolini, kjer leži v približno isti višini Slamnik26). Onstran doline Ribščice 
sta na Pokljuki tudi še razvita nivoja v višini 990-1000 m in 940 m. Tako 
na zahodnem kakor na severnem pobočju Jelovice ne dobimo nikakih tem 
višinam odgovarjajočih teras, pač pa so zastopane na Mežakli, kjer imamo 
v višini 950 m znano planoto Na Ravnah26). Poleg te je tu izrazita tudi še 
višina 900 m, ki tvori nekak prehod med imenovano planoto in nižje ležečo 
v višini ca 820 m, kjer se nahajajo Perniki.

Nižje terase z višinami 840, 820 in 800 m nahajamo zastopane in 
dobro ohranjene že v celem okvirju Blejskega kota. Zlasti na Pokljuki je 
razločno površje 840 m, ki se razteza od savske doline nad Bohinjsko Belo, 
dalje nad Poglejsko gmajno in onstran doline Ribščice, kjer leži vas Po
kljuka (ca 860 m). Imenovana višina se nahaja tudi na Mežakli, kjer po
lagoma prehaja v višino 800 m. Poleg omenjenih višin nahajamo nad dolino 
Na Poljanah še nekaj višjih, ki se tudi češče ponavljajo, 880 (vrh Poljane 
884 m), 860 in 850 m (Hom onstran Vintgarja 844 m).

V Soteski nahajamo nadalje izrazite terase v višini 760 m, toda zopet 
samo na pokljuški strani. Ta višina dalje proti severu ni več zastopana 
razen v vrhu Osojnice (754 m), pač pa se nad Poglejsko gmajno pojavi 
zelo razločen nivo 720 m, ki polagoma prehaja v višini 700 in 680 m, v 
kateri se nahaja tudi Poglejska gmajna in onstran Zake planota Osojnice. 
Na Mežakli imamo tem odgovarjajoče nivoje v višinah 780, 750 in 730 m,

22) F. K o s s m a t ,  Die morphologische Entwicklung der Gebirge im Isonzo- und 
oberen Sàvegebiet. Z. d. Ges. f. Erdkde zu Berlin 1916, p. 667.

23) A. W i n k 1 e r, 1. c., p. 398.
R. К 1 e b e 1 s b e r g , 1. c., p. 60.

24) P e n с к - B r ü с к n e r , 1. с., p. 1054.
25) V rabi je tudi množinska oblika „Slamniki“ .
26) Izraz „ravne“ se pogosto ponavlja kot lastno ime ne samo v alpskem ozemlju 

(Ravne v Bohinju, Ravne na Mežakli), temveč po vsem ostalem slovenskem ozemlju
(Ravne pri St. Petru na Krasu, Ravne severno od Polšnika, Ravne pod Sv. Goro pri L i
tiji, Ravne pri Podkraju [pri Radečah], Ravne pri Ribnici [Vrbsko jezero], Ravne pri Ka- 
lobju [v celjskem okraju] itd.). Pojm je večinoma vezan na morfološko obliko tal, naj
večkrat na razsežnejše terase in nepopolno izravnane planote. Morda bi bilo torej umestno, 
da se radi tega vpelje ta izraz v znanstveno terminologijo mesto „ravnika*, ki ga upo
rablja narod v primeri z omenjenim nazivom mnogo manj pogosto.
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katerih slednji se je ohranil tudi na desnem bregu Radovine v višini Vi- 
ševnice (732 m). Na Jelovici imamo končno tudi še ohranjen majhen ostanek 
terase v višini 780 m. Pač pa je višina 700 m izredno dobro zastopana v 
razsežni planoti na tem severnem pobočju, ki torej odgovarja zgoraj ome
njeni Poglejski gmajni. Isti nivo moremo zasledovati še dalje proti vzhodu 
in potem še naprej proti jugovzhodu, kjer ga imamo nad Kamno Gorico še 
dobro ohranjenega v višini 680-700 m. Tudi pod Mežaklo je ohranjena 
višina 700 m v terasah na obeh straneh doline Na poljanah. Že Brückner 
omenja, da sestavljajo to teraso deltasto plastoviti prod in pod njim paso- 
vite gline in da je torej to nekaka jezerska terasa lokalnega zajezitvenega 
jezera. V isti višini je namreč tudi Radovina začela zarezovati v Hom 
svoje tesni27).

Med posebno izrazitimi nivoji pa se končno nahajata višini 640 in 
680 m, ki sta zastopani v Soteski tako na pokljuški kot na jelovški strani 
nad Bohinjsko Belo (Kupljenik ca 640 m). V tej višini nahajamo dalje ne
koliko bolj proti severu zaselek Za trato (ca 680 m), prav tako je še izra
zit omenjen nivo nad Krnico ob desnem bregu Radovine v višini 640 do 
660 m. Tudi na vznožju Mežakle ležita vasi Gornji in Dolnji Lazi v višini 
680 m, ki je pri Sv. Katarini nad Zasipom28) istotako še dobro ohranjena. 
Slednjič je višina 640 m zastopana tudi že na Bledu v Straži (646 m).

Vsi nižji nivoji in terase se potem osredotočujejo predvsem v Blejskem 
kotu. V glavnem sta ohranjena dva nivoja, ki sta posebno izrazita in raz
ločna, namreč 620 in 550 m, katerima pripadajo vse grbine okoli Bleda. 
Prvemu višjemu odgovarjajo Dobra gora (621 m), planota Straže (ca 620 m), 
Blejski grad (614 m) in Râdoljca (618 m), medtem ko drugemu nižjemu 
ostale grbine kakor Strgovnik (588 m), Kozarec (558 m), Obroč (513 m), 
Višce (ca 555 m), rečiški grič (588 m) in Bledeč (541 m). V enaki višini 
se nahajajo ostanki terase v Soteski na obeh straneh Save, medtem ko se 
nahajata obe planoti Zâham okoli Sv. Katarine nad Zasipom skoraj v enaki 
višini kot Strgovnik (ca 580 m). Omenjena višina je sicer bolj redko za
stopana, vendar jo je treba izločiti iz ostalih dveh ter jo smatrati kot pre
hodni nivo med 620 in 550 m. Poleg omenjenih dveh odnosno treh nivojev 
pa nahajamo končno še tretjega oziroma četrtega v višini 495 m, ki je 
zastopan izključno v najožji okolici jezera in ki pripada, kot bomo pozneje 
videli, že k jezerskim. Najlepše izkazuje ta nivo Otok (495 m) sredi jezera- 
s čimer je obenem že poudarjeno, da je ta nivo najnižji, dalje še vzpon 
nad Suvoborom in Ribenski Brežnik (495 m). V Soteski pa je najnižja 
terasa visoka 470— 490 m; v njo je vrezala Sava že ca 50 m globoko 
strugo.

Večina avtorjev je omenjala doslej le najvišje od omenjenih nivojev. 
Tako pozna na primer Brückner  v glavnem samo dva nivoja, višjega

s7) P e n c k  - B r ü c k n e r ,  1. с., p. 1057,
a8) Tudi iu uporabljajo domačini poleg edninske še množinsko obliko „Zasipi".
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(ca 1200 m) Jelovice, Pokljuke in Mežakle, ki ga smatra, kot že omenjeno, 
za miocenskega, dočim bi bil nižji (650 m), ki je razvit, kakor smo videli, 
posebno pri Bohinjski Beli in v grbinah okoli Blejskega jezera, po njego
vem mnenju neposredni predglacialni dolinski nivo. Pri Bohinjski Bistrici 
bi bil torej ohranjen isti v višini 700—800 m, kar pa Mel ik zanikava in 
smatra mnogo nižjo višino (ca 650 m), v kateri je najbolje ohranjena terasa 
Zagradec južno od Bohinjskega jezera, za predglacialno dno Bohinjske 
doline20). V ta nivo je vrezala Sava do danes, po Bri icknerju, 150—200 m 
globoko deber, a faktično še nekoliko več, ker se je dolinsko dno po inter- 
glacialni akumulaciji, v kolikor ni bil ta nanešeni material že po kasnejšem 
ledniku odnešen, še nekoliko zvišalo80). Kossmat loči poleg najvišjega 
nivoja (1200—1400 m) še nižjega v višini 950 m (dobro razvit Na Ravnah 
na Mežakli in v Strmah v Bohinju), ki odgovarja nivoju Čepovanske doline 
na Trnovski planoti in bi potemtakem segal njegov nastanek v mlajši 
pliocen kakor je za slednjo dognal W in k le r31)- Omenjeni nivo sma
tra za prvo fazo pliocenske erozije po izravnavi dolnje pliocenskih pla
not, tej pa je potem sledila še druga faza pliocenske erozije, ki je ustvarila 
neposredni predglacialni dolinski nivo, glede katerega pa ne navaja več 
konkretnih nivojev32). Prav tako navaja Krebs poleg najvišjega nivoja 
planot tudi še nižjega v višini 1050—900 m, ki spremlja doline, neposredno 
predglacialnega dolinskega nivoja pa sploh ne omenja83).

Za točno opredelitev posameznih omenjenih nivojev ne zadostuje le 
poznanje zgornjega izhodnega nivoja, ki ga imamo v dolnje pliocenskih 
visokih planotah, temveč dobiti moramo tudi dolnji izhodni, torej neposredni 
predglacialni dolinski nivo. Za njegovo določitev je v prvi vrsti merodajno 
eksarativno delo, ki ga je izvršil bohinjski lednik oziroma njegov odcepek 
tekom cele glacialne dobe. S tem bi prišli nehote na ono še danes veči
noma preporno vprašanje, v koliko so se udejstvovali ledniki s svojo eksa- 
rativno silo, ali so ustvarjali nove ali znatno poglabljali že obstoječe doline 
ali pa so jih samo preoblikovali. Ampferer je mnenja, da globokih alpskih 
dolin ne smemo pripisovati zgolj udejstvovanju eksarativne sile in navaja 
kot dokaz proti temu pretiravanju dejstvo, da se predalpske prodne odeje 
nadaljujejo v terasah alpskih dolin. Kot primer navaja innsko dolino, kjer 
se od Imsta navzdol nahajajo na mnogih mestih pod sedimenti teras talne 
morene, ležeče skoraj v isti višini kot današnji dolinski nivo. Nad njimi se 
nahajajo približno 300 m na debelo ilovnate plasti, pesek in prod, katerih

29) A. M e l i k ,  Morfologija in gospodarska izraba (al v Bohinju. Geogr, vestnik 
III. (1927), 1928, p. 63.

30) P e n c k - B r i i c k n e r ,  1. c. p. 1054.
31) A. W i n k l e r ,  Geomorphologische Studien im mittleren Isonzo- und im unte

ren Idricatale. Jahrb. d. geol. В. A. 1922, p. 36.
32) F. K o s s m a t, 1. c„ pp. 667—669.
M) N. K r eb s ,  1. с. II, p. 269.
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krov obstoja zopet iz talne morene. Na podlagi teh podatkov je jasno raz
vidno, da je bila dolina že za časa prve glaciacije enako globoko erodirana 
kot danes in da naslednja glaciacija ni mogla odstraniti vsega mlajšega 
zasipa, ki se je ohranil še do naših dni v obliki teras. In končno pri vsem 
tem destruktivnem delu do danes ni delovala izključno le eksaracija, tem
več tudi inter- in postglacialna erozija84). Skoraj prav enake razmere imamo 
pri nas, kjer leži talna morena pod mlajšim zasipom tudi skoraj v isti 
višini kot je današnji dolinski nivo. Vendar moramo upoštevati še starejši 
zasip, ki je bil v Radovljiški kotlini večinoma že odstranjen, ker leže talne 
morene direktno na sivici. Obenem pa moramo pomisliti, da je morda že 
predglacialna erozija tik pred nastopom prve glaciacije odstranila precejšen 
del tega zasipa. Da je torej bohinjski lednik odstranil skoraj do malega 
ves mlajši zasip v Soteski, pokaže sicer njegovo veliko silo, toda še zda- 
leka ni bil v stanu, da bi popolnoma odstranil tudi starejši zasip, ki se je 
ohranil v posameznih krpah v precejšnih višinah v Bohinju in Radovljiški 
kotlini. Pri Mlinem n. pr. pa se je ohranil ta konglomerat celo v najnižji 
legi blizu današnjega dolinskega nivoja.

V glacialni dobi je lednik zapolnjeval Sotesko skoraj do vrha, saj 
nahajamo v višini 1014 m v bližini Slamnika še robne morene, in preobli
koval že obstoječe terase in nivoje ter jim vklesal svoje značilne poteze.
V lej dobi se je morala Soteska izdatno razširiti, ker se eksarativna sila 
udejstvuje predvsem v tej smeri, kar podčrtava zlasti Drygalski ,  upošte
vajoč pri tem posebno mehanizem pri pomikanju lednikov35). Z njim se 
strinjajo v tem vprašanju skoraj vsi današnji glaciologi brez izjeme, le da 
pripisujejo končni efekt različnim modifikacijam eksaracije86). Tako je na
stala kopanjasla oblika bohinjske doline. Ne smemo pa prezreti tega, 
da je poleg omenjene sile delovala tudi erozija subglacialne vode 1er vo
dotokov v interglacialnih dobah, Vendar nam pa dejstvo, da sega starejši 
zasip še v predglacialno dobo, zelo olajšuje stališče, ker se radi tega lahko 
popolnoma izognemo temu tako spornemu vprašanju. Pojav, da se nahaja 
starejši zasip na mnogo nižjem nivoju - pri Mlinem leži konglomerat celo 
samo ca 20-30 m nad današnjim dolinskim dnom — in da vrezuje Sava 
morda še danes v njem svojo strugo (le v Soteski ni našel Ampferer 
nikakih sledov mlajšega ter starejšega zasipa), nas torej navaja do misli, 
da je moral biti neposredni predglacialni nivo doline približno enak današ
njemu ali pa celo nižji od današnjega dolinskega nivoja. Temu naziranju 
se je približal tudi že Winkler,  ko je trdil, da je bila v starejši kvartarni

ll) O. Am pfe re r ,  Über einige Grundfragen der Glazialgeologie. Vhdl. d. geol. 
R. A. Wien 1912, pp. 245—246.

,5) E. v. D r y g a l s k i ,  Die Entstehung d,er Trogtäler zur Eiszeit. Pet. Milt. 1912, 
II., p. 9.

3') H. v. W o l f ,  Entwicklungsgänge morphologischer Forschung in den Alpen. 
Drygalski Festschrift : Freie Wege vergleichender Erdkunde. München 1925, p. 206.
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dobi savska dolina že skoraj fako globoko vrezana kof je današnja, vendar 
je freba pripomniti, da se loči njegovo mnenje od zgoraj ugotovljenega le v 
toliko, da istoveti on starejši kvartar v tem slučaju s (prvo) interglacialno 
dobo z ozirom na časovni postanek starejšega zasipa37). Kjer tvori Bohinjska 
Sava znaten ovinek v smeri proti Blejskemu jezeru, prihaja na dan že 
miocenska sivica; na tem mestu je torej Sava v višini ca 430 m že vre
zala svojo strugo globlje kot je bil neposredno predglacialni nivo. Približno 
do višine 450 m bi segal predglacialni dolinski nivo na omenjenem mestu 
konglomerat nad sivico pa sega do višine ca 470 m.

Ker pa je slednji iz predglacialne dobe, bo treba prav za prav sma
trati za pravi neposredni predglacialni nivo doline višino, do katere je segal 
omenjeni zasip ; šele nad njim se namreč pojavijo talne morene prve po- 
ledenitve. Višina tega nivoja v splošnem bi se dala le približno določiti na 
podlagi najvišjih ostankov tega konglomerata, ne da bi pri tem še upošte
vali morebitne neposredne predglacialne erozije. Tako nahajamo te ostanke 
še Na Ravnah v Bohinju v višini 714 m, v Radovljiški kotlini pa nad Zgo- 
šami v višini 651 m38). Utegnemo ga pa morda zaslediti še kje višje od na
vedenih višin. Tako omenja že Seidl  konglomerat pri Sv. Petru nad Be
gunjami v višini 800 m39).

Do tako različnih nazorov glede predglacialnega nivoja pa je prišlo 
v literaturi po mojem mnenju le vsled tega, ker so premalo razlikovali do
linski nivo od splošnega (650 m), ki je bil prav v Blejskem kotu v pred
glacialni dobi kolikor toliko še strnjen in je bil samo ob sebi umevno mnogo 
višji od prvega. Sava je bila namreč že davno pred nastopom prve glaci- 
acije navezana na svojo strugo, ki jo je neprestano poglabljala, in je bil 
torej njen vpliv na denudacijo splošnega višjega nivoja že v neposredno 
predglacialni dobi minimalen. Biti pa je moral tedaj nekoliko višji od da
našnjega, če upoštevamo še tako malenkostno eksarativno udejstvovanje 
bohinjskega lednika.

Na podlagi navedenih dejstev moramo torej vse nivoje in terase po- 
čenši od izhodnega pontskega nivoja navzdol smatrati kof predglacialne in 
to vsekakor mlajše pliocenske starosti (srednjega in gornjega pliocena). 
Ustvarila jih je lateralna erozija, ki se je menjavala z vertikalno, povzročena 
s postopnim in počasnim dviganjem visokih planot Jelovice, Pokljuke, Me
žakle in drugih in z zniževanjem erozijske baze v panonski kotlini. Omenjene 
visoke planote so se polagoma dvigale slično kof ostale kraške planote 
Trnovskega gozda in tržaškega ter notranjsko-dolenjskega Krasa. Ker je

37) A. W i n k l e r ,  Über die Beziehungen zwischen Sedimentation, Tektonik und 
Morphologie in der jungtertiären Entwicklungsgeschichte der Ostalpen. Sitzber. d. Akad. 
d. Wiss. in Wien. 132. Bd. 1923, Wien 1924, p. 358.

,8) 0. Ampfe r  er, Ueber die Savelerrassen in Oberkrain. Jahrb. d. geol. R. A. 
Wien 1917. Bd. 67, Wien 1918, p. 413.

39) V referatu o Ampfererjevem spisu Über die Saveterrassen in Oberkrain. Glasnik 
Muz. dr. za Slov. Il—III, Ljubljana 1921—23, p. 42.
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bilo pri morfogenezi danes fako globoke savske doline (ca 700 m) med 
Pokljuko in Jelovico udejstvovanje eksaracije minimalno, je nastanek iste 
možno razlagati edinole na ta način, da je pri enaki hitrosti, kot se je vršilo 
postpontsko dviganje omenjenih grud, mogla tudi Sava neprestano vrezovati 
svojo strugo (na dviganje teh nepopolno izravnanih planot in na antecedentno 
dolino Bohinjske Save opozarja že Ampferer40]). V posameznih fazah po
jemanja tektonskih sil (bodisi da je tedaj njih delovanje popolnoma pre
nehalo, bodisi da je morda res samo nekoliko pojemalo in nato takoj za
čelo s približno enako jakostjo kot poprej, kar smatra Wink ler  za ver
jetnejše. medtem ko se Kossmat približuje še prvemu naziranju41]) pa je 
dosegla erozijsko terminanfo, zastavila svoje oslabljene sile v lateralni eroziji 
in tako ustvarjala danes več ali manj ohranjene nivoje oziroma terase.

Koncem dolnjega pliocena je nastopila regresija pontskega morja in 
z njo znižanje erozijske baze, ki se nadaljuje z manjšimi presledki nepre
stano v našo kvartarno dobo. Na podlagi svojih številnih ugotovitev pri
pisuje namreč Winkler menjavanje izrazite lateralne erozije (dobe izravnav) 
z izrazito vertikalno erozijo ne toliko dviganju posameznih grud in njego
vemu prekinjenju kol vplivu mnogo bolj splošnega faktorja trans- in regre
sije42). Na lej osnovi moramo pri preobražanju mladoterciarnega reliefa 
upoštevati kombinacijo obeh navedenih faktorjev. Iz nje zopet sledi, da je 
regresija v zvezi z dviganjem ojačila vertikalno erozijo, medtem ko jo je 
ugrezanje v zvezi z regresijo izdatno zaviralo.

Wink l er  je ugotovil v področju Julijskih Alp na Trnovski planoti od 
vštevši pontske dobe dalje tri razvojne stadije. Ti se v glavnih potezah 
skladajo s Kossmatovimi ,  ki jih je raztegnil na vse gornje soško-savsko 
porečje48). Na podlagi podrobnejšega premotrivanja zgoraj omenjenih nivojev 
vidimo, da so med njimi nekateri ne le zelo dobro ohranjeni, temveč tudi 
najbolj zastopani v vsem okvirju. Prav ti dobro ohranjeni nivoji nam sve- 
dočijo, da je bila tedaj doba mirovanja oziroma zmanjšanega delovanja 
tektonskih sil mnogo daljša od ostalih in moremo torej te dobe smatrati 
kot nekake oddelke odnosno faze že obstoječe klasifikacije nivojev. Poleg 
prvih dveh že ugotovljenih faz, (t. j. dobe pontskih izravnav, ki ji odgovar
jajo nivoji 1200-1400 m, in tej sledeče dobe nastanka dolin [Ravne-Pernikij 
z nivoji 800-1000 m) bi torej štela sem še tretja z nivoji 680-780 m. 
Zrcali se pa posebno v nivoju 700 m (izvzemši seveda würmsko teraso zaje
zitvenega jezera pod Mežaklo). Tej bi sledila končno zadnja (Winklerjeva

40) O. A m pfe re r ,  1. с., p. 4! 1.
41) A. W i n к I e r , I.e., p. 380.

F. K o s s m a 1, 1. c., p. 664.
4S) A. W i n k l e r ,  I. с., p. 4C6.
“ ) A. W i n k l e r ,  Geomorphologische Studien im mittleren Isonso- und im unteren

Idricafale. Jahrb. d. Geol. В. A. 1921. 72. Bd., Wien 1922, pp. 45 46.
F. K o s s m a t , 1. c., p. 668,



12 loan Rakooec:

tretja oziroma Kossmatova druga faza pliocenske erozije), nastanek ne
posrednega predglacialnega nivoja, tako splošnega (650 m) kot tudi dolin
skega (ca 450 m). Pri presojanju nivojev slednje faze je možna še negoto
vost glede njih nastanka. So namreč lahko starejši od zgoraj imenovanih 
zlasti nižjih, to pa z ozirom na dejstvo, da so bili nivoji zadnje faze zasuti 
na debelo z starejšim zasipom in tako obvarovani več ali manj časa pred 
erozivno silo. Šele s točno določitvijo starosti starejšega zasipa bi bila ta 
negotovost odstranjena.

Kako se je za časa dviganja planot zadržala Radovljiška kotlina? 
Na to vprašanje je možno le približno sklepanje na podlagi nekaterih dej
stev. V slučaju da se je Radovljiška kotlina enakomerno dvigala z ome
njenimi planotami, bi si bila Sava tudi v njej urezala globoko strugo kol 
si jo je v prej še sklenjeno planoto, o čemer pa seveda ni nikakega sledu. 
Dalje je tudi važno dejstvo, da se je prav v Radovljiški kotlini pričela v 
znatni meri ne samo v dobi mlajšega, temveč tudi že starejšega zasipa 
akumulacija, kar znači, da se teren ni dvigal v enaki meri, temveč da je 
v dviganju zastajal ali pa se celo grezal. Prvotna v iš inska diferenca 
med okvir jem in Radovl j i ško kotl ino odnosno v našem s lu
čaju še posebej B le jsk im kotom se je torej tekom postpontske 
dobe neprestano večala.  Prav na to znatno povečanje v i š i n 
ske diference jasno kaže ogromna akumulac i j a  starejšega 
zasipa, ki je bil nanešen nad 200 m na debelo.

Kljub vsem navedenim dejstvom pa nikakor ne smemo podcenjevati 
eksarativne sile, ki je bila vendar tolika, da moremo na tej podlagi dolo
čiti nekdanje stanje lednika. Največ opore nam nudi v tem oziru brez- 
dvomno Soteska in okolica Bleda. Že na prvi pogled vidimo, da je nivo 
550 m, ki se je v Soteski na obeh straneh Save na več mestih dobro 
ohranil in ki je tudi na Bledu zelo razširjen, tvoril dno ledniku zadnje 
poledenitve, medtem ko so se ledniška ramena (Trogschulter) nahajala v 
višini ca 850 m. Oba omenjena nivoja sta najbolj poudarjena v današnjem 
povprečnem profilu Soteske pri Bohinjski Beli. To je bilo brezdvomno stanje 
lednika v zadnji t. j. würmski dobi. Na podlagi najznačilnejših nivojev okoli 
Bleda pa je Cvi j ič določil tri različna stanja bohinjskega lednika; najvišji 
bi odgovarjal nivoju Babjega zoba, drugi nivoju Straže in tretji nivoju gričev 
nad hotelom Petran“ ). Slednji najnižji nivo je izražen, kof že zgoraj ome
njeno, v Soteski v višini 550 m. Glede ostalih nivojev pa izgleda, da pri
pisuje tudi Cvi j i č  nastanek savske doline eksaraciji, ako upoštevamo, da 
se je po njegovem mnenju lednik prvotno nahajal ca 850 m visoko (pri
bližni nivo Babjega zoba) in končno na nivoju blizu današnjega površja. 
Kot nekdanje ledniško dno ni le omenjena višina (850 m) mnogo previsoka, 
ampak tudi njegov nižji domnevani nivo v višini 650 m. Približno enak nivo

u ) ]. C v i j i č ,  1. c., p. 35.
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blejskih grbin (Kupljenikov nivo) si lahko razlagamo na ta način, da je 
obsfojal ta že v predglacialni dobi kof splošni nivo (Brückner ga sam 
smafra, kof že zgoraj omenjeno, za neposredno predglacialnega), eksarativna 
sila je le izoblikovala značilne grbine, sedla oziroma prehodi med njimi pa 
so bili izdelani do višine ledniškega dna 550 ni (fako ima n. pr. sedlo med 
Stražo in Dobro goro višino 555 m). Za časa umikanja bohinjskega led- 
nika so bili seveda na enak način preoblikovani še nižji nivoji (grbine z 
višino ca 550 m). Pravo ledniško dno pa je moralo biti v Blejskem kotu 
mnogo nižje, kar nam dokazujejo pod mlajšim zasipom ležeče talne mo
rene prve glaciacije.

Tako je bila podana prva osnova kotanje, ki je bila obdana od vseh 
strani z gričevjem, saj je ležala sredi severovzhodnega pobočja Pokljuke, 
ki je povsem razčlenjeno v gričevje. Prehod med Blejskim gradom in Stražo 
je ustvaril z izdatnim znižanjem šele odcepek bohinjskega lednika za časa 
svojega maksimalnega stanja. Na tem prostoru, to je med Gradom in Stražo, 
nahajamo danes kof ostanke glacialne dobe šest čelnih moren, od katerih 
je videti od jezerske strani drugo kot najvišjo pregrado med Gradom in 
Stražo z višino 500—510 m, medtem ko dosega prva višino 495 m. Prva 
čelna morena se začenja že takoj nad jezerom (njen večji del se na
haja v Pongračevem parku), dočim se druga, višja, nahaja za šolskim 
poslopjem (točneje za vilami Titania, Sevenard i. dr.). Z njo vzporeden je 
tretji morenski nasip, ki doseza v splošnem enako višino kof drugi, utegne 
pa biti na posameznih mestih še celo nekaj višji. Med tem in naslednjim, 
četrtim nasipom, kjer se nahaja večji vmesni presledek, teče danes Rečica, 
ki je na nekaterih mestih četrtega nasipa že vrezala teraso. Naslednja, peta 
čelna morena se nahaja skoraj vzporedno s četrto in je že mnogo nižja, 
vendar še jako dobro ohranjena, dočim je zadnja, šesta, že razčlenjena v 
več manjših, orografsko komaj še zaznafnih nasipov. Ker torej relativna 
višina slednje čelne morene ni posebno velika, je morda prav to vzrok, da je 
slednji morenski nasip ušel celo Ampfererjevi  pozornosti. Sicer se nasipi 
dobro ločijo od ostalega terena po tem, da so vsi porastli z drevjem, med
tem ko je ostalo ozemlje kultivirano.

V obsegu drugega morenskega nasipa se nahaja precejšen grič, zgrajen 
iz žive skale, Pecovca. Ta osamljeni grič, skoraj sredi morenskega nasipa 
in znižanega prehoda med Gradom in Stražo, ki ga ima tudi Ampferer 
zarisanega v svoji kartici45), predstavlja ostanek nekdanje zveze Bledca ozi
roma Grada na eni s Stražo na drugi strani. Omenjeni ostanek najbrže ni 
edini, ker sem tudi onstran Rečice v četrtem nasipu opazil na nekem mestu 
precej razgaljeno dolomitno skalo do poldrugega metra dolžine in pol metra 
širine, ki je videti kof da pripada živi skali, kajti slojevitost je na njej prav 
razločna. Da bi bil to bolvan, se mi zdi malo verjetno tudi zato, ker Am-

41) O. A m p f e r e r, 1. c., p. 415, fig. 8 .
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pferer izrecno poudarja, da sestavlja blejske morenske nasipe material 
stalne morene. Morda se nahajajo na tem terenu še drugi taki ostanki, 
so ali zasuti z mlajšim zasipom, ali pa samo prekriti s talno moreno.

Kar se tiče prehoda med Stražo in Osojnico, je skoraj gotovo že ob
stojal v predglacialni dobi, ker je segalo tedanje jezero — sklepajoč po 
nagnjenem konglomeratu pri Zoisovi fužini — daleč naprej proti Bohinjski 
Savi, in se je torej morala nahajati pregrada nižje doli proti savski dolini, 
v slučaju da je bil nivo tedanje gladine jezera višji od današnje višine tega 
prehoda. Važno je tudi, da manjkajo na tem prehodu talne morene, ki pre
krivajo sicer vse ostale nižje predele in prehode okoli jezera.

Tako bi imeli v predglacialnem reliefu sklenjene vzpone večje ali 
manjše absolutne višine med Stražo in Blejskim gradom, ki so morali ko
tanjo popolnoma zapirati proti severovzhodu. S tem je bila zaključena mor- 
fogeneza blejske kotanje, katere prvi nastanek sega še v oligocen, ko se 
je vršilo glavno gubanje in je tedaj (v srednjem oligocenu) vdrlo panonsko 
morje v nastale kotline46). Morda je pri zgradbi omenjene kotanje sodelo
valo tudi kasnejše znatnejše miocensko gubanje47).

O ojezeritvi kotanje smemo govoriti šele tedaj, ko je v gornjem mio
cenu odteklo morje in so ostala v Radovljiški kotlini mala reliktna jezerca, 
v kolikor je to omogočal relativni nivo okolice. Vodno omrežje se je v 
terenu, ki je molel iznad gladine oligo-miocenskega morja, začelo razvijali 
že prej. Po odtoku morja pa se je začelo širiti, jezera so dobila vedno večji 
dotok sladke vode in tako sčasoma postala sladkovodna. Večina jezer je 
popolnoma izginila, Blejsko jezero pa je z ozirom na svojo znatno uleknino 
moralo v predglacialni dobi najdalje trajati, ako že ni trajalo tik do zasutja 
po starejšem zasipu. Kajti na vprašanje, ali je bila predglacijalna kotanja 
ojezerjena, nam je lahko odgovoriti, če pomislimo, da je kotanji dotekalo 
večje število mnogo močnejših pritokov nego danes (o čemer mislim raz
pravljati podrobnejše na drugem mestu), ter da je bila njena nekdanja glo 
bina v primeri z današnjo mnogo večja. Imeti moramo namreč pred očmi, 
da so pritoki svoj materijal odlagali in ga kopičili tekom dolge dobe n?, 
dnu kotanje. Ta je bila pozneje zasuta s starejšim zasipom, ki ga poznejše 
mase ledu že iz zgoraj navedenih razlogov najbrž niso mogle vsega od
straniti (kar izpričuje tudi še v današnji dobi ohranjeni konglomerat pri 
Mlinem). In končno je še upoštevati, da je bila pregrada okoli kotanje pred 
eksarativnim udejstvovanjem lednika vsekakor nekoliko višja od današnje. 
Vs i omenjen i  r az log i  nas torej  nujno s i l i j o  k sklepu,  da 
je obs to j a lo  p r e d g l a c i a l n o  jezero in da je t r a j a l o  do za 
sut ja po s t a re j šem zas ipu.

46) F. K o s s m a f , I.e., p. 600.
4I) Ves miocen je namreč močno naguban, na njem pa leži diskordanfno hori

zontalno uslojeni konglomerat. F. T e l l e r ,  Jahresbericht des Direktors für 1906. Geol. 
Aufnahmen und Untersuchungen im Felde. Vhdl. d. geol. R, A. Wien 1907, p. 16.
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Obseg predglacialnega jezera je bil mnogo večji od današnjega, ker 
nahajamo, kof že zgoraj omenjeno, konglomerat nagnjen profi jezerski ko
tanji že v dolini Jezernice ob vznožju Kozarca, v bližini nekdanje-Zoisove 
fužine. Prehod med Stražo in Osojnico je moral torej obstojati že v pred- 
glacialni dobi. Nujno nam je iskati pregrajo, ki je zapirala prehod v savsko 
dolino in tako preprečila odtok jezera, drugod in sicer nižje doli. Da so 
tvorili zvezo med seboj Obroč, Kozarec in Straža ter tako zaprli odtoku 
pot proti jugovzhodu, je razvidno že iz same konfiguracije tal. Proti jugo
zahodu pa je morala obstojati pregraja med Obročem oziroma med nizom 
zgoraj omenjenih gričev in Osojnico, vendar ne iz žive skale, temveč iz 
konglomerata, ker v profilu, ki ga je vrezala lezernica, ni nikjer videti 
skalnate osnove48). Kako visok je bil ta prehod, je danes težko reči ; upo
števati je namreč treba višino tod nanešenega starejšega zasipa in tedanjega 
(predglacialnega) dolinskega nivoja oziroma nivoja jezerske gladine. Kljub 
navedenim ugotovitvam ostane tu še vedno odprlo vprašanje, zlasti ker ne 
zadostuje v tem slučaju s povprečnim številom označeni nivo predglacialne 
doline in ker tudi ostali v poštev prihajajoči momenti niso pojasnjeni ali 
pa so sploh neznani. Odtoka v omenjeno smer tedaj in tudi pozneje ni bilo, 
ker leže na konglomeratu plasti sipkega proda in peska, ki so še vedno 
nagnjene proti jezerski kotanji. Nad mlinom pri Slopnjeku se nahaja majhna 
jama, kjer je to dobro razvidno. Današnji jezerski odtok Jezernica je začel 
odvajati jezersko vodo šele mnogo kasneje, v pozni postglacialni dobi, ko 
je usahnil prvotni postglacialni odtok, ki je odvajal vodo na nasprotni strani 
Straže pri Želečah (podrobneje o tem na drugem mestu). Da je bohinjski 
lednik odnosno njegov odcepek znižal prav ta prehod, je razumljivo, ker je 
prihajal lednik od Bohinjske Bele naravnost v to smer ter imel v tej smeri 
največjo silo, in ker je bil morda prehod med vsemi ostalimi relativno naj
nižji. Kako daleč je segalo tedanje jezero na ostale strani, bi se dalo do
gnati na podlagi višine tedanje njegove gladine oziroma njej odgovarjajočih 
teras, ako ne bi upoštevali morebitnega tektonskega udejstvovanja. Te terase 
pa, kakor se zdi, danes niso več ohranjene.

Na pod l ag i  v sega  na vedenega  torej  l ahko  smatramo,  
da je b le j ska  kotan ja  t ek tonskega  postanka,  medtem ko 
je poznejša  g l a c i a c i j a  pri svo j em manj šem ek sa ra t i vn em  
de l ova n ju  pust i l a  tu mnogo s v o j i h  s l edov  ter s tem po
v e č a l a  v idez s vo j ega  ude j s t vov an j a .

4S) Pričakovali bi, da je na podlagi navedenih dejstev tekla Bohinjska Sava v
predglacialni dobi tod skozi Blejsko jezero. Toda pomisliti je, da tega iz prisotnosti
konglomerata, starejšega zasipa, še n? smemo sklepati. Ta je bil do 200 m visoko na- 
nešen ali pa morda le  višje, tako da je bila neposredno po tem zasipu Radovljiška 
kotlina približno enakomerno zasuta in je torej bila poprejšnja konfiguracija tal vsaj v 
nižjih legah, ki za nas v prvi vrsti sem štejejo, skoraj povsem zabrisana. Vsled vsestranske 
razprostranjenosti tega konglomerata je izključeno sklepati na nekdanje toke rek prav
tako, kakor bi to bilo izključeno na podlagi mlajšega zasipa, ki tudi prekriva Radovljiško 
kotlino v celem obsegu. (Več o predglacialnem teku Bohinjske Save na drugem mestu.)
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V interglacialni dobi so se zopei pojavila jezera — morda celo ob
novila nekdanja. Na obsioj interglacialnih jezer z različno visokim nivojem 
opozarja že A m pferer, ko omenja, da se nad (alno moreno pričenjajo 
sedimenti teras odnosno mlajšega zasipa večkrat s pasovitimi glinami, pre
hajajočimi polagoma v pesek ter prod, in kjer je opaziti mnogokrat deltasto 
slojevitost49). Teh pasovitih glin in dettaste slojevitosti v mlajšem zasipu v 
območju jezerske kotanje sicer nisem našel nikjer in tudi A m pferer jih 
ne omenja iz imenovanega predela, vendar domnevam, da so po ledniku vsaj 
deloma izpraznjeno kotanjo zalile tedanje interglacialne vode, a jo tekom 
časa zopet zasule (z mlajšim zasipom) enako kakor ostala jezerca v Ra
dovljiški kotlini, n. pr. jezerce med Ribnem in Skalami, jezerca med robnimi 
oziroma čelnimi morenami bohinjskega ter radovniškega lednika, kjer pa 
nahajamo vsled premale nagnjenosti tal še danes močvirnat teren.

Ko se je za maksimalnim stanjem v würmski dobi savski lednik začel 
stalno umikati, se je na svojem povratku kakor znano razcepil v posamezne 
jezike, kot so obstojali Že pred strnjenjem. Bohinjski lednik je bil zopet sa
mostojen ter se je pri nadaljnjem umikanju znova razcepil v dva odcepka, ka
terih prvi je šel skozi jezersko kotanjo, drugi, glavni, pa po dolini današ
njega dolnjega teka Bohinjske Save50). Pri umikanju je blejski odcepek 
odlagal čelne morene, ki se v šestih nasipih vrstijo od savskega brega 
proti Gradu. Te morene spadajo nedvomno v pozno würmsko dobo, kakor 
meni tudi C v ij ič 51), in sicer pripadajo sunku odnosno fazi po naksimal- 
nem stanju wiirmske dobe. Naslednje čelne morene se nahajajo potem 
šele na vzhodnem koncu Bohinjskega jezera. B r ü c k n e r 52) je te prišteval 
že bühlskemu stadiju, ki ga je Pen c k pozneje v soglasju z A m pfe
rer jem zanikal53). V zadnjem času je P e n c k  spremenil svoje naziranje 
v tem, da zanikuje samo „Achenschwankung“, medtem ko bühlski stadij 
še vedno obstoja. Svoje slednje mnenje opira izključno na dejstvo, da v 
Alpah (navaja moreno pri Weilheimu) čestokrat nastopajo čelne morene 
daleč od konca würmske poledenitve, in zahtevajo torej precej višjo snežno 
mejo od slednjih, a so zopet preveč oddaljene od moren gschnitzkega sta
dija, da bi jih mogli prištevati njim. Glede razmer pri Kirchbichlu v dolini 
Inna, na podlagi katerih je prav A m pferer dokazal, da bühlski stadij ne 
obstoja, pa izjavlja, da ni imel prilike še enkrat točno preiskati omenjenega 
terena Tudi pripominja dalje, da v bavarskih Alpah (Wetterstein, Karwendel)

49) O. A m p f e r e r , I.e., pp. 425—426.
50) F e n e k  - B r ü c k n e r ,  I. с., p. 1055.

J. C v i j i č ,  t. c., p. 34.
51) J. C v i j i č ,  ibidem.
51) P e n c k - B r ü c k n e r, 1. c., p. 1059.
55) O. A m pfe re r ,  Glazialgeologische Beobachtungen im unteren Inntale. Z. f. 

Gletscherkde. II. 1907, p. 29 (126).
A. P e n c k ,  Die Hötlinger Breccie und die Innfalferrasse nördlich von Inns

bruck, Berlin 1921 (Einzelausgabe), pp. 108-109.
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ni našel nikjer biihlskih moren“ ). Pri vsem je treba namreč slrogo ločiti 
pojma biihlski sunek, ki je bil končnoveljavno ovržen, ter biihlski umik, 
kar se je oboje istovetilo v literaturi kot biihlski stadij. Da biihlski sunek 
ne obstoja, je dokazal tudi Bayer,  ki je na podlagi arheološko-paleon
toloških izsledkov dognal, da med maksimalnim stanjem würmske dobe in 
biihlskim stadijem ni bilo nikake tople periode, kar pa seveda ne velja 
samo za innsko, temveč tudi za druge alpske doline5’). Prav tako sta 
prišla tudi Oams in Nordhagen do zaključka, da je treba biihlski sunek 
sploh zanikati56).

Z dejstvom, da biihlski sunek ne obstoja več, niso hkratu ovržene 
tudi biihlske morene, vendar to še ni zadosten razlog, da bi morali tudi 
bohinjske čelne morene smatrati za biihlske, ker je končno tudi možno, 
da so bile odložene kje vmes v savski dolini in bile pozneje po Savi do
cela odnešene. Izredno nizka lega (Brückner sam je namreč po novih 
metodah dognal za ta [bühlski] stadij ca 100 m nižjo snežno mejo kot jo 
je prvotno določil sam57]) bi sicer govorila za to, da so bohinjske morene 
bühlske. Vendar je tudi precej verjetno, da spadajo v gschnitzki stadij, kar 
misli tudi Krebs68), in to z ozirom na izredno veliko napajališče (Nähr- 
gebiet) bohinjskega lednika. Za končno rešitev tega danes še spornega 
vprašanja so nujno potrebna tozadevna raziskavanja v gornjem delu po
sameznih alpskih dolin. Vendar  pa moremo kljub temu z goto
vostjo trditi, da sega ojezeri tev današnjega Blejskega jezera 
z ozirom na poznovürmske morene pri Gradu v zadnji  od
delek würmske dobe.

Drugi odcepek bohinjskega lednika, ki se je obrnil proti vzhodu, je 
izdatneje poglobil svoj teren kot blejski odcepek, ker je šla tod glavna 
masa ledu. Blejski odcepek bohinjskega lednika namreč ni mogel popol
noma odstraniti starejšega zasipa pri nekdanji Zoisovi fužini, medtem ko 
leži v savski dolini pri Skalah spodnja talna morena odnosno na nekaterih 
mestih mlajši zasip že neposredno na živi skali69).

Blejsko jezero torej od zadnjega oddelka würmske dobe dalje ni imelo 
nikakega stika več z bohinjskim lednikom. Njegov nivo, ki je bil tedaj mnogo

54) д. P e n c k ,  Die Eiszeit in den bayerischen Hochalpen. Silzber. d. preuß.Akad, 
d. Wiss. Phys.-math. Kl. XVII. 1925, pp. 361, 359.

55) 1. B a y e r ,  Identität der Achenschwankung Pencks mit dem Riß-Würm-lnter- 
glazial. Mitt. d. geol. Oes. in Wien VH. 1914, p. 367-368.

Щ H. Oams'und R. Nord hagen ,  PostglazialeKlimaänderungen undErdkrusten
bewegungen in Mitteleuropa. Landeskundl. Forschungen herausg. v. d. Geogr. Ges. in 
München, H. 25, 1923, pp. 135—136, 291. .

Pri tej priliki ugotavljam, da K r e b s  v svoji novi knjigi (Die Ostalpen und das 
heutige Österreich, Stuttgart 1928, I, p. 62) glede tega ne poroča popolnoma točno, ker 
prišteva bühlski umik k würmski glaciaciji, medtem ko P e n c k  prav znatno oddaljenost 
od k o n c a  w ü r m s k e  glaciacije smatra (poleg oddaljenosti od gschnitzkega stadija) za dokaz 
obstoja bühlskega stadija.

5’) P e n c k - B r ü c k n e r ,  1. с., p. 1059.
5S) Po prijaznem ustmenem sporočilu (3. IX. 1928),
59) 0. A m p i e r e r, 1. c., p. 417.
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višji od današnjega, je začel polagoma upadati. Na mnogih mestih okrog 
jezera, zlasti pa na severni in zahodni strani so namreč še jako dobro 
ohranjene jezerske terase, ki so deloma nanešene, deloma pa skalnate (ab

razijske ; gl. sl. 1.). Na omenjene terase je opozarjal že Cvij ič. Trdil je 
glede njih, da sega najvišja 45 m visoko nad današnjo jezersko gladino60). 

'  «°, ]. C v i j i č ,  1. c., p. 35.
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Da so se terase ohranile predvsem na severni in zahodm òirani jezera, si 
razlagam iz dejstva, da se nahaja imenovani predel obrežja v nekakem 
zatišju, kjer veter oziroma po njem ojačeno delovanje padavin ne more 
razviti tolike sile kot na ostalih straneh zlasti med Gradom in Želečami. 
Tudi je svet tu razmeroma najmanj kultiviran. Na vznožju strme Grajske 
skale pa je morebitne ostanke jezerskih teras zasul naraščajoči grušč. Tako 
imamo torej najbolj izrazite terase v dolini jezerske Rečice, v Zaki in dalje 
na severovzhodnem pobočju Usojnice pri vili Kessler. Manjši ostanki teras 
so nadalje ohranjeni tudi še med vilama Ak in Mirni dol, ob Jezernici nad 
hotelom Central ter končno na prvi moreni med Stražo in Blejskim gradom, 
kjer so pa njihovi sledovi radi številnih nasadov, vil in umetno napravljenih 
potov zaznatni komaj še na nekaterih mestih.

Nad vilo Kessler in pod njo je najlepše razvita cela serija teras, na 
podlagi katerih nam je možno ugotoviti celotno število in višino vseh je
zerskih teras. Nahajamo pet teras, med katerimi je najvišja v višini 510 m, 
naslednje nižje se pa nahajajo v višinah 502, 495, 488 in 478 mei). Tudi 
onstran doline imamo pod vilo Zaka več lepo razvitih teras, katerih naj
višja odgovarja po višini 500—502 m drugi izmed prej omenjenih teras, 
nižja v višini 495 m pa tretji. Končno se nahaja tu še ena, katere višina 
mi ni znana, sodim pa, da bo odgovarjala četrti terasi. Peta, najnižja terasa 
torej tu ni razvita. Vendar imamo v dolinici med vilo Ak in Mirni dol raz
vito že omenjeno najnižjo teraso, ki je najnižja sploh, visoka komaj 1 - 11/, m 
nad današnjo gladino jezera. Poleg nje se nahaja še skalnata terasa, ki 
moli kakor pomol v sredo doline in odgovarja tretji terasi (495 m). Na ob
režju med Gradom in Želečami so terase zelo slabo ohranjene in vrhu tega 
še kot take negotove radi umetno izravnanega terena. Še najbolj pride do 
izraza terasa nad Zdraviliškim domom v višini 495 m in nižja v višini Zdra
viliškega parka oziroma razsežnega igrišča v smeri proti Grajski skali. Prav 
tako sta nad Park-hotelom ohranjeni tudi dve terasi, katerih ena odgovarja 
istotako višini 495 m.

Otok sredi jezera, tipičen osamelec, je kot pretežna večina osamelih 
gričev v naših klimatih moral nastati potom lateralne erozije in to morda 
že v dobi pred nastankom blejske kotanje, ker je bila slednja v kasnejših 
dobah skoraj vedno če ne ojezerjena pa vsaj toliko zasuta, da je bil tudi 
Otok docela prekrit. Tekom ledene dobe ga je eksarativna sila preoblikovala 
v grbino, nakar je bil v postglacialni dobi vsled tedanjega višjega nivoja je
zerske gladine dalj časa pod vodo. Zato je nastal tekom časa iz grbine 
preoblikovan jezerski zaokroženec z izredno dobro ohranjenim nivojem 495 m, 
ki torej odgovarja zgoraj omenjeni tretji jezerski terasi. Pod tem nivojem je

« ) Vse navedene višine sem določil s kompenziranim aneroidom, kjer sem vzel za bazo 
višinsko točko 475 m t. j. gladino jezera. Radi neposredne bližine teras mi torej ni bilo 
treba upoštevati korekcij. Pripominjam, da sem omenjene višine izmeril po večkrat.

2*
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ohranjena še ena nižja terasa, katere višine sicer nisem meril, vendar me
nim, da se bo nahajala v višini druge terase (ca 488 m).

Kot že omenjeno so jezerske terase deloma abrazijske, deloma aku
mulacijske. Pri slednjih sem našel več jam in golic, kjer se dobro razlo
čijo jezerski sedimenti, na dveh mestih pa iste celo z značilnimi deltastimi 
plastmi. Za vilo Morska Zvezda v dolini jezerske Rečice se nahaja več jam, 
kjer kopljejo pesek. Takoj pod humusom, ki tvori ca V*—V* m debelo plast, 
pričenja drobnejši prod. Z ostrim prehodom mu sledi mivka, nakar se v 
globini 1— ГД m zopet pojavi prod v ozki progi nekaj dm debeline; nato 
sledi zopet mivka. Plastovitost je posebno izrazita pri mivki, ki pada proti 
NE za 20°, torej v obratni smeri od jezera. Slične razmere se nahajajo v 
večini teh jam, le da se naklonski kot menja od 5—30°. V eni izmed ome
njenih jam je bila jasno razvidna celo deltasta plastovitost, ki sem jo opa
zoval v poletju 1. 1928. Pod ca 30 cm debelo plastjo humusa se nahaja v 
debelini V, m droben pesek, odložen še popolnoma vodoravno. Takoj nato 
pričenja mnogo debelejši prod, ki doseže debelino 1 m in še več ter Ie 
nagnjen proti NE, v obratni smeri pa se polagoma izklini. Temu slede z 
jako ostro mejo, ki je radi debelejšega proda tem bolj vidna) plasti mivke, 
drobnega peska in zopet proda, ki se med seboj menjajo. Omenjene plasti 
tvorijo drugo teraso z višino 488 m.

Približno slične razmere sem našel onstran jezera tik pod vznožjem 
Kozarca nekako nad mlinom pri Stopnjeku. Tudi tu je pod humusom od
ložen drobnejši prod in pesek popolnoma vodoravno, nato pa sledi skoraj 
v enakem naklonskem kotu vpadajoča mivka v precejšnji debelini. Plasti 
mivke vpadajo proti SSE, torej zopet v obratno smer od jezera kot pri vili 
Morska zvezda. Dalje je zanimivo, da se nahajajo te plasti prav tako v 
višini približno 488 m.

Ostanki teras med Gradom in Želečami so enako akumulacijski, saj 
omenja že Cv i j i č63), da se tod na več mestih nahaja jezerska glina in 
pesek, ki prehajata v fluvioglacialni prod.

Ostale jezerske terase bodo večinoma abrazijske, predvsem velja to 
za teraso, na kateri se nahaja vila Ak, in za teraso z vilo Zaka. V bližini 
teras poleg vile Kessler so kopali v decembru 1. 1928. nad 1 m globok jarek, 
kjer se je pokazal grušč pomešan z zemljo, vmes so se pa nahajali tudi 
večji bloki. Nalikuje torej morenskemu materialu. Slične razmere so se po
kazale pri kopanju za napeljavo vodovoda v dolinici med vilama Ak in 
Mirni dol, le da je tu manjkalo debelejših blokov. Zlasti v prvem slučaju 
bo treba še točnejše ugotoviti, ali so se ob prvotno strmi jezerski brežini 
v postglacialni dobi izproževali podori ali pa je bila tod res odložena mo
rena. V prvem slučaju bi se te terase (zlasti ona NE od vile) morale pač 
tako deformirati, da danes ne bi bile več tako dobro ohranjene kakor so.

,л) J. C v i j i ć ,  1 c., p. 35.
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Preden ne bo še kaj profilov, in lo mnogo globljih fer v neposredni bližini 
odkritih, foliko časa ni možno računati na končno rešitev tega problema.

Višje jezerske terase od one nad vilo Kessler v višini 510 m nisem 
nikjer našel. Tako bi bi la  n a j v i š j a  g l ad ina  B l e j s k e g a  jezera 
v p o s tg l a c i a ln i  dobi  35 m v iš j a  od današn j e .  C vi  ji če va na
vedena višina je torej za 10 m previsoka.

Obseg Blejskega jezera v tedanji postglacialni dobi za časa njegovega 
maksimalnega stanja je bil nekoliko večji od današnjega. Njegov večji obseg 
je bil izražen predvsem v zalivih, ki so segali daleč v kopno. Tedaj sla 
obstojala daljša zaliva v današnji dolini Rečice in v Zaki, največja zajeda 
pa se je nahajala v smeri proti savski dolini. Zgoraj omenjeni profili je
zerskih plasti, ki so nagnjeni v obratno smer proč od jezera, in tudi potek 
terase za vilo Morska Zvezda pa nam kažejo, da je v rečiški dolini segal 
v tedanje jezero daljši pomol, na čigar koncu stoji danes vila Morska Zve
zda. Prav tako je moral segati od Kozarca proti severu oziroma severo
vzhodu sličen pomol, vsled česar je nastal med Kozarcem in Stražo manjši 
zaliv. V ta zaliv je pritekal tedaj pritok, kar moremo sklepati tudi po ho
rizontalno odloženem rečnem produ, ki prekriva nagnjeno mivko, potem 
ko se je jezero že za toliko umaknilo. Z ozirom na pregrado med Blejskim 
gradom in Stražo, ki ni mnogo višja od višine 510 m, določena najvišja 
jezerska gladina ni previsoka, tako da je moralo jezero imeti tu zaključen 
nasip proti ostali Radovljiški kotlini. Pregrada med Stražo in Osojnico pa 
ni niti tako visoka (vrh griča, ki tvori pregrado, meri komaj nekaj nad 
500 m), kot pravkar omenjena ; tu namreč še danes nahajamo edini jezerski 
odtok, Jezernico. Prehod med Stražo in Osojnico je namreč, kol že zgoraj 
omenjeno, obstojal že v predglacialni dobi, ker je segalo tedanje jezero 
mnogo južneje odtod, o čemer priča zlasti nahajališče jezerskih sedimentov 
pod Kozarcem. Pregrada je morala torej obstojati tako v tedanji kakor tudi 
v postglacialni dobi (le da je bila vsled eksaracije bohinjskega lednika v 
slednji dobi precej nižja) mnogo južneje in to najbrže med Obročem in 
Osojnico. To pregrado,  ki je obs to j a l a  iz kong lomera ta ,  na 
posameznih  mest ih morda tudi iz ž i ve skale,  je pozneje 
prodr la  S a v a  z l a t e r a lno  erozi jo,  v s l ed  česar  se je zače l a  
i z l i v a t i  v njo jezerska  voda,  katere g l ad ina  je sega la  
mnogo v iš je .  Tako  je nasta l  j ezer sk i  odtok Jezern ica ,  ki 
je pos ta j a l  tem da l j š i ,  čim bol j  se je v s l ed  nepres tano  
zn iža joče  se g l ad ine  umika lo  jezero.

Strmec Jezernice sprva ni velik, ko pa doseže sivico, nenadoma po
globi svojo strugo ter tako poveča svoj padec, da doseže v razmeroma 
kratkem teku savsko strugo, ki leži za celih 53 m nižje od gladine jezera.

Vendar pa je Blejsko jezero imelo tudi že pred nastankom lezernice 
svoj odtok v Bohinjsko Savo. V Želečah namreč opazimo približno v vi
šini 495 m suho dolino, imenovano Dindol, ki je še danes zelo dobro ohra
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njena, ne sicer toliko v obrežnem delu jezera kot dalje proti vzhodu za 
vilo Straža. Razmeroma široka dolina, kjer so ohranjene na posameznih 
mestih tudi še rečne terase, sega proti vzhodu do bolnice, nato se pa 
obrne naravnost proti jugu mimo Selškega Brežnika in Ribenskega Brež- 
nika ter končno mimo Sfrgovnika, — tu najbrž radi mlajših posfglaci* 
alnih savskih teras ni več tako izrazita, — proti Bohinjski Savi. Suha dolina 
je ostanek nekdanjega jezerskega odtoka, ki je odvajal vodo Blejskega je
zera v Bohinjsko Savo. Po višjem nivoju (495 m), v katerem pričenja dolina 
pri jezeru, moremo sklepati, da je bil ta jezerski odtok starejši od današnje 
ezernice. Vendar sega njegov nastanek še vedno v postglacialno dobo, ker 
Je predrl čelno oziroma robno moreno, ki se potem še nadaljuje na pobočje 
Straže. Material omenjene morene je odlagal jezerski odtok na obeh straneh 
svoje struge. Strmec suhe doline je zelo majhen in šele na koncu proti 
savski dolini nekoliko bolj znaten. To je samo ob sebi umevno spričo 
dolge poti oziroma oddaljenosti začetka jezerskega odtoka od njegovega 
ustja z ozirom na mnogo krajšo pot Jezernice, zlasti pa vsled dejstva, da 
je začetkom postglacialne dobe bil nivo Bohinjske Save kot njegova ero
zijska baza mnogo višji.

Blejsko jezero je moralo dalj časa segati s svojo gladino do približne 
višine 495 m. To nam dokazuje ne samo Otok kot jezerski zaokroženec. 
temveč tudi še številni ostali ostanki teras v tej višini, ki so se ohranili 
skoraj edini tudi med Blejskim gradom in Stražo, ter gornji del omenjene 
suhe doline, ki se nahaja v enaki višini. Toda ko je začela Jezernica od
vajati jezersko vodo in mogla po svoji znatno krajši poti odvajati vodo 
hitreje in v izdatnejši množini, je prvotni jezerski odtok zaostajal. Vsled 
hitreje znižajoče se jezerske gladine je začel polagoma usihati in končno 
ostal izven funkcije. Jezernica pa, ki je prevzela ves jezerski odtok nase, 
je še hitreje poglabljala in urezovala svojo strugo, tako da si je vrezala 
pot že skozi konglomerat in sivico.

Kof je že zgoraj omenjeno, obstoja današnje jezero šele od pozne 
würmske dobe dalje. Po tej dobi so morale nastati vse obstoječe jezerske 
terase, za kar imamo sledeče dokaze. Starejše starosti omenjene terase ne 
morejo biti, kljub temu da se nahajajo nižje odnosno vsaj v isti višini kot 
najvišja čelna morena, ki zatvarja jezero pri Gradu. To dokazujejo profili 
jezerskih plasti tako v rečiški dolini kot pod Kozarcem, kjer je mivka pre
krita z razmeroma tanko plastjo rečnega proda, nad katerim se nahaja 
takoj humus. Dalje je važno dejstvo, da tudi med te jezerske plasti niso 
bile nikjer vnešene glacialne ali fluvioglacialne tvorbe. Iz tega torej sledi, 
da so omenjene  j ezer ske  terase p o s t g l a c i a l n e  s t aros t i .

Jezero je začelo postopoma upadati izvzemši večjih in manjših osci
lacij, ki so razvidne samo iz profilov nekaterih teras. Pri oblikovanju teras 
pa oscilacije ne pridejo mnogo do izraza. Iz profilov, ki jih nudijo jame



Postglaclalne terase Blejskega jezera o zoezi z njegovo morfogenezo. 23

za vilo Morska Zvezda v dolini Rečice, je namreč jasno razvidno večkratno 
menjavanje plasti prav finega peska oziroma mivke s plastmi proda.

V koliko moramo vzroke za upadanja gladine jezera odnosno za na
stanek jezerskih teras iskati v klimatskih odnošajih in v koliko v ostalih 
okoliščinah, bomo videli iz naslednjih razmotrivanj. Predvsem ne smemo 
domnevali, da bi na upadanje jezer vplivala čedalje manjša množina pa
davin, kot bi mogli pričakovati, temveč je vplivanje iste prav obratno, tako 
da čedalje večje padavine pospešujejo usihanje jezer. Na to opozarja zlasti 
Be rg 88). Z rastočo množino padavin naraščajo reke, njih sila raste in za- 
sipuje jezera na eni strani, na drugi jih pa odvaja s tem, da odstranjuje 
pregrade in zajezitve. To dokazuje tudi današnja geografska razprostranje
nost jezer oziroma kotanj v raznih klimatskih pokrajinah. Seveda moramo 
pri tem računali tudi z modifikacijami, ki niso popolnoma v skladu z ome
njenim splošnim pravilom in ki zavise predvsem od areala jezerske gladine 
in od konfiguracije obrežja.

Kar se torej tiče morebitne spremembe v množini padavin, zatrjuje 
Brückner,  da se je ista v postglacialnih dobah komaj bistveno razlikovala 
od današnje®4). Berg pa meni, da je današnja množina padavin v primeri 
z glacialno dobo manjša, toda po daunskem stadiju se množina do danes 
ni prav nič spremenila. V dobi med daunskim stadijem in historično dobo 
pa je bila toplejša in bolj suha klima od današnje66). Temu mnenju se po
polnoma priključujeta tudi Koppen in Wegener ,  le da izražata dvom 
glede manjše množine padavin današnje dobe v primeri z glacialno, ker se 
množina vode na kopnem poveča tudi lahko samo z znižanjem tempera
ture66). S klimatskimi spremembami tekom postglacialne dobe sploh sta se 
doslej najtemeljiteje bavila Gams in Nordhagen,  ki sta obenem upošte
vala tudi glacialne razmere. Imela sta med drugim pred očmi tudi končno 
ugotovitev B lyt t-Sernander jeve teorije, da je bilo namreč v gotovem 
oddelku postglacialne dobe toplejše in bolj suho podnebje od današnjega. 
Zdi se, da se jima je to na podlagi neštevilnih izsledkov posrečilo. Hkratu 
sta nam pa podala za vso posfglacialno dobo kolikor mogoče na paleon
toloških, arheoloških in pedoloških podatkih - ki sla jih v nekaterih slu
čajih dognala z docela novimi metodami — utemeljen pregled klime od
nosno njenih sprememb. Prevzela sta B lyt t-Sernander jevo klasifikacijo 
postglacialne dobe, ki je razdeljena iz klimatskega vidika na boreaino, at
lantsko, subborealno in suballantsko dobo. Današnjo dobo upoštevata de- 
loma kot samostojno, deloma jo prištevata še k atlantski dobi. V boreaini

e3) L. Be rg ,  Das Problem der Klimaänderung in geschichflicher Zeit. Geogr. Abh. 
X/2, Leipzig 1914, p. 14.

и) E. B r ü c k n e r ,  Postglaziale Klimaänderungen und Klimaschwankungen im 
Bereich der Alpen. Die Veränderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eis
zeit. Stockholm 1910, p. 106.

“ ) L. B e rg ,  1. c., pp. 35, 39, 67.
и) W. K ö p p e n  und A. W e g e n e r ,  Die Klimate der geologischen Vorzeit. Berlin 

1924, p. 253.
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dobi je po njuninem mnenju takoj (po končni umaknitvi lednikov) nasto
pila toplejša in bolj suha klima. V alpskem ozemlju so bila poletja toplejša 
in bolj suha kof danes, vendar tedaj toplotni maksimum postglacialne dobe 
še ni bil dosežen. V naslednji atlantski dobi je postala klima bolj vlažna, v 
subborealni dobi pa je povprečna poletna toplina dosegla svoj postglacialni 
maksimum. V alpskem ozemlju je bila tedaj poletna toplina za 2° C višja, 
padavin pa je bilo letno za ca 200 mm manj od današnjih. Kako dolgo je 
trajala ta klima v subborealni dobi, se še ne da ugotoviti. V subatlantski 
dobi se je klima nenadoma poslabšala, medtem ko je v današnji dobi na
stopilo zopet toplejše in bolj suho podnebje67). Omenjenim izvajanjem se 
je v polni meri pridružil tudi Oradmann,  ki meni celo, da je sedaj ta 
problem končnoveljavno rešen«8). Prav tako je prišel Hayek  s fitogeograf- 
skega stališča do zaključka, da je obstojala v Vzhodnih Alpah v postgla
cialni dobi perioda toplejših in dalj časa trajajočih poletij, v katerih je 
mogla ilirska ter insubrijska flora prodirati dalje v alpske doline nego danes.
V alpskih dolinah so bila topla in suha poletja, spomladi in jeseni pa je 
bilo mnogo padavin. Po njegovem mnenju bi odgovarjala ta perioda inter- 
stadialni dobi med gschnitzkim in daunskim stadijem69). Na podlagi nave
denih dejstev vidimo, da se je klima v postglacialni dobi menjavala, vsled 
česar moremo sklepati, da torej jezero ni samo neprestano upadalo, temveč 
je bila njegova gladina podvržena tudi večjim oscilacijam, ki smo jih domne
vali že na podlagi zgoraj omenjenih činjenic. Vendar pa je treba pripomniti, 
da so oscilacije morale biti čedalje manjše že z ozirom na ostale faktorje, 
ki so pospeševali neprestano upadanje in ki so morda imeli oziroma imajo 
nanj mnogo večji vpliv kot spremembe klimatskih odnošajev. Samo ob sebi 
je namreč umevno, da obstoja neka zavisnost med menjavanjem jezerske 
gladine in klimatskimi odnošaji. V koliko so ti vplivali zgolj na upadanje 
jezera, pa bo vsled presplošnih zgoraj omenjenih podatkov z ozirom na 
naše kraje pač težko ugotoviti.

Do mnogo bolj gotovih zaključkov pridemo, če upoštevamo še ostale 
momente, ki so morebiti vplivali na upadanje jezerske gladine. Že površni 
pogled na hidrografsko omrežje Blejskega kota nam pove (gl. sl. 2), da so 
morale nastati tekom zadnjih dob precejšnje spremembe v rečnem sistemu. 
Na te spremembe namiguje že Wentze l ,  ko trdi, da je prej (v predgla- 
cialni dobi) tekla Bohinjska Sava mimo Gradu, da so čelne morene pri 
Gradu ustvarile novo razvodje med Radovino in savsko Rečico ter med 
slednjo in jezersko Rečico70). Ko govori B r ü ck n e r  o postanku Vintgarja,

“O H. G a m s und R. N o r d h a g c n . I. c., pp. 293—308.
ee) R. Grad  m an n, Die poslglazialen Klimaschwankungen Miftel-Europas, G. Z 

1924, pp. 256 257.
°8) A. v. H ay ek ,  Die poslglazialen Klimaschwankungen in den Oslalpen vom 

botanischen Standpunkt. Die Veränderungen des Klimas seif dem Maximum der letzten 
Eiszeit. Stockholm 1910, p. 115.

70) ]. W e n tz e l ,  1. c., pp. 6, 12.
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Opazka k sl. 2.

Izmed čelnih oziroma robnih 
moren so na sliki označene le 
one, ki pridejo ludi orografsko 
v večji meri do Izraza. Označili 
vse morenske ostanke Blejskega 
kota Še ni mogoče, ker v tem 
pogledu raziskavatija še niso 
zaključena.
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omenja prav fako umaknitev Radovine iz Radovljiške kotline, ki ji je bo
hinjski lednik zaprl pri Rečici direktno pot proti vzhodu’1).

Današnje jezero dobiva poleg toplih vrelcev ob vzhodnem obrežju pri 
hotelu Toplice še dotok iz Zake, majhen potoček, ki izvira v Solznem nad 
železniškim predorom ter teče s precejšnjo množino vode proti Zaki, kjer 
ponikne sredi travnika ter se pojavi šele tik obrežja kot navidezno stoječa 
voda. Dalje dobiva jezero pritok Rečico, ki izvira v dveh izvirkih blizu za
selka Za trato nad Polšico; dobiva pa še nešteto drugih pritokov večinoma 
z desne strani in teče po dolini pqd blejsko postajo, kjer se v bližini Ri
biča izliva v jezero. Blizu Grinčič se deloma pretaka voda, zlasti če je vi
soka, iz jezerske Rečice v drugo, savsko Rečico, ki ima svoj izvor v precej 
razsežnem močvirju med Rečico in Polšico ter teče skoraj ves čas vzpo
redno s prej imenovanim potokom. Pri Grinčičah se pa obrne čez cesto in 
teče nato med tretjim in četrtim morenskim nasipom navzdol proti Savi, 
v katero se izliva pri blejskem mostu. Tako imamo v tem slučaju opraviti 
z bifurkacijo, ki jo deloma zakriva obsežno močvirje, kar je bilo tudi vzrok, 
da so doslej gornja toka obeh Rečic skoraj povsod na kartah zamenjavali. 
Katastralne mape iz 1. 1826. še nimajo vrisane omenjene bifurkacije, vsled 
česar je možna domneva, da je morda nastala pozneje potom umetne ka
nalizacije. Sicer pa starejše katastralne mape v hidrografskem oziru niso 
vedno povsem zanesljive, ker manjkajo na njih večkrat manjši potoki in 
izvirki72).

Poleg tega ima jezero v rečiški dolini še mnogo manjših dotokov in 
prav tako tudi Še nebroj vrelcev, ki prihajajo na dan ob severnem obrežju 
nad werfenskimi peščenjaki, zlasti pa izpod prve in druge čelne morene 
na severovzhodnem obrežju. Brez dotoka je torej edinole južna stran od 
Straže do Osojnice. Kot edini večji nadzemski odlok deluje danes Jezernica 
ki odvaja pri hotelu Central jezersko vodo ter se izliva v Bohinjsko Savo 
blizu njenega izrazitega kolena. Poleg tega je še precej studencev (n. pr. pri 
Poličarjevi tovarni), ki imajo po talni vodi zvezo z jezerom in ga tako od
vajajo. Talna voda mora segali tu precej visoko, ker je teren daleč na 
okoli precej močviren. Da je to stanje trajno, nam dokazuje močvirna flora.

Čelne in robne morene tako bohinjskega kakor tudi radovniškega led
nika so bile glavne ovire, ki so znatno spremenile prvotni rečni sistem Blej
skega kota. Bohinjski lednik je ostavil največ moren, to je šest na severo
vzhodnem koncu Blejskega jezera, ki ga tu popolnoma zatvarjajo. Pri Že- 
lečah preide čelna morena - danes deloma že pretrgana po prvem post- 
glacialnem jezerskem odloku — v robno moreno, ki se razteza še po 
pobočju Straže. Nad rečiško dolino onkraj železniškega tira se tudi še

’*) P e n ck - В r ü c k n e r, 1. c., p. 1057.
’*) Poleg omenjene bifurkacije na vseh dosedanjih kartah tudi lok obeh Rečic, 

jezerske in savske, ni popolnoma točno označen; večinoma je vrisan z izvirom pri 
Polšici. Istolako je potok v Zaki povsod označen kot popolnoma nadzemski vodotok.
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nahajajo ostanki robne morene. Med Stražo in Osojnico pa manjkajo mo
rene kot že zgoraj omenjeno. To je razumljivo, ker je prihajal tod odcepek 
bohinjskega lednika v blejsko kotanjo. Poleg omenjenih moren so za nas 
največje važnosti še morenski nasipi, ki ločijo od Podhoma do Krnice do
lino Radovine od Blejskega kota. Prvi nasip, imenovan Na Vrščeh, se raz
prostira od Homa do Viševnice. V njem je več znatnejših prehodov, prvi 
se nahaja tik nad Podhomom, drugi je jugozahodno od njega, tretji, ki se 
v Spodnjih Gorjah razcepi v dva, proti jugovzhodu in v Megre, pri Fortuni 
nad Spodnjimi Gorjami. Onstran Viševnice se nadaljuje morenski nasip 
skoro do Krnice. Pri Mevkušu se nahaja v njem zopet tak izrazit prehod 
Od Krnice dalje je še en morenski nasip, vzporedno z njim pa poteka naj
bolj ohranjeni nasip, zvan Dolgo brdo. O slednjem skoraj ne bo dvoma 
da ga je odložil radovniški lednik. Glede ostalih omenjenih nasipov je še 
negotovo od katerega lednika izhajajo. Porfirji, ki sem jih našel pri zadnji 
hiši v Spodnjih Gorjah in ob jezerski Rečici - ta jih je prinesla s seboj 
iz drugega morenskega nasipa jugovzhodno od Krnice in vzporednega Dol
gemu brdu — še ne govore za bohinjski izvor. Po Kossmatu  se namreč 
nahajajo porfirji tudi jugozahodno od Krnice7*).

Pri Homu je vznožje bohinjskega lednika od Podhoma preko Sebenj 
do Zasipa oziroma Save popolnoma prekrito z moreno, v kateri se naha
jajo številno zastopani porfirji (Ampfererjev profil v tem oziru torej ni 
popolnoma točen74]). Ko je lednik segal še nekako do Homa, so njegove 
omenjene morene in ledene mase zaprle večini potokov in rek prejšnjo pot 
ter jih prisilile, da so si poiskale drugo smer. Tako je bohinjski lednik pri
silil Radovino, da se je obrnila proti severovzhodu. Tu se je njena voda 
v podnožju Homa in Poljane zajezila ter naraščala po ostalih dotokih, 
zlasti po ledniškem potoku, ki je prihajal izpod savskega odcepka Na po
ljanah. Začela si je v višini 700 m vrezavati v Hom tesni Vintgar. Kot nov 
dotok pa se ji je pridružila Rečica s še enim večjim pritokom, ki izvira 
na Mežakli.

Predglacialni tek Radovine nam je iskati edinole na progi med Krnico 
in Rečico oziroma rečiško dolino ob Blejskem jezeru. Že smer gornjega 
toka Radovine nad Krnico nam kaže, da je imel najbrž tudi nadaljnji lok 
v predglacialni dobi isto smer. Nad Krnico ni proti Radovljiški kotlini nikjer 
tako izrazitega prehoda kot so prehodi pri Grabčah (645 m), pri Mevkušu 
(640 m), pri Spodnjih Gorjah (590 m) onkraj Viševnice ter nad Podhomom 
(610 m), vendar je prehod pod gostilno „Emavs“ še precej izrazit. Kazal 
bi na zvezo proti jugovzhodu. Kljub temu omenjeni prehodi za predgla- 
cialno konfiguracijo tal niso prav nič merodajni, ker prodro subglacialne 
in tudi interglacialne vode morenske nasipe lahko na več mestih. Če danes

’■) Cf. geološko karlo 1:350.000 priloženo njegovi razpravi Die adriafische Um
randung in der alpinen Falfenregion.“ Wien 1913.

’*) 0. Am pfe r  er* 1. c., p. 420, tig. 14.
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so namreč ohranjene na notranji strani in tudi med morenskimi nasipi sa- 
mimim ale suhe doline, ki so obdane čestokrat s terasami. Te ne morejo biti 
nič drugega kot vodotoki subglacialnih ter interglacialnih voda. Sicer obstoja 
od zgoraj omenjenega prehoda dolina v smeri proti jugovzhodu. Po njej 
teče sprva mal potok, ki izvira v Zgornjih Gorjah izpod morenskega na
sipa, v njo pa priteka pri Polšici jezerska Rečica, ki se ji pridruži pozneje 
kot vzporedni tok še savska Rečica. Doline pa ne smemo brez tehtnih do
kazov smatrati kol ostanek nekdanje radovniške doline. Dolina gravitira 
proti blejski kotanji. Čim bolj se ji približuje, tem manj je izrazita. Izravna 
se skoraj popolnoma s sosedno ravnino in pojavi se razsežno močvirje. 
Šele pri žagah se dolina zopet poglobi in razširi. Ker pa ne gravitira samo ta 
dolina, temveč tudi ves ostali teren proli blejski kotanji in je tu pač naj
bližja zveza med značilnim kolenom današnje Radovine pri Krnici in Blej
skim jezerom, smemo smatrati kot najverjetnejše, da se je v pribl ižno 
tej smeri  n a ha j a l  p r e d g l a c i a l n i  tok Radov ine ,  ki je tedaj 
d o b i va l a  j ezer sko  Reč ico  (in de loma tudi s av sko )  kot 
svoj  pr i tok.

Od Spodnjih Gorij dalje proti Podhomu je ohranjena suha dolina 
Megre, ki je med vsemi ostalimi morda najbolj izrazita. Po dolini teče 
danes majhen potoček, ki izgine po kratkem toku v močvirju. Slednje je 
bržkone nastalo vsled malega morenskega nasipa na dolnjem koncu suhe 
doline. Radi precejšnje globine utegne biti omenjena dolina ostanek kake 
predglacialne. Na Mežakli se namreč nahaja pri Gornjih Lazih tudi dobro 
ohranjena suha dolina, katere nadaljevanje je moralo biti v Blejskem kotu. 
Tega nadaljevanja vsled pomanjkanja dokazov ni mogoče ugotoviti. Spričo 
prehoda pri Mevkušu, vrezanega v živo skalo, pa moremo domnevati, da 
je tod potekal ta predglacialni potok, ki je v gotovi dobi morda uporabljal 
tudi dolino Megre in tekel dalje proti Dolinski Savi

V predglacialni dòbi torej Rečica, ki izvira na Mežakli, ni mogla biti 
pritok Radovine, temveč je obdržala najbrž samostojen tok do Dolinske 
Save, v katero se je izlivala. Približno smer predglacialnega toka Rečice 
nam kažejo suha dolina severozahodno od Podhoma ter še danes dobro 
vidna suha struga mimo Sebenj do Zasipa, ki pa najbrž tudi ni ostanek 
predglacialne doline. Struga se nenadoma končuje, obkrožena z neznatnimi 
nasipi (Na goričkah), ki napravljajo videz manjšega morenskega nasipa.

Na ozemlju med Sebenjami, Rečico in Gradom, ki je bilo več ali manj 
zaprto z morenami, je polagoma začela zastajati voda. Nastalo je močvirje, 
ki se je še do danes ohranilo, vendar pa je dobilo odtok v savsko Rečico.

Tudi na ozemlju med Rečico in Polšico obstoja danes večje močvirje, 
ki je najbrž ostanek manjšega postglacialnega jezera. Robna morena bohinj
skega lednika, ki se nahaja pri žagah nad Rečiško dolino, je morala je
zerski Rečici zapreti nadaljnjo pot ter jo tako zajezila. Ko je voda dovolj 
narastla, je prodrla imenovano moreno in tako zopet dobila zvezo z Blej
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skim jezerom. Toda že v inferglacialni dobi je moralo na tem ozemlju ob
stojati enako jezero, kar dokazuje pasovita glina, ki sem jo našel pod 
Polšico v dolini jezerske Rečice. Pasovita glina je prekrita s talno moreno, 
v kateri se nahajajo številni porfirji, in je torej ekvivalentna oni pri Skalah

Prav tako kot je bila po morenah zaprta pot dotokom v Blejsko je
zero, tako je bil tudi poslglacialnemu Blejskemu jezeru onemogočen odtok. 
Tu imamo torej med drugim tudi iskati vzroka, zakaj je bil v začetku post
glacialne dobe nivo jezerske gladine toliko višji od današnjega. Da si je 
nato jezero priborilo svoj odtok pri Želečah, omenjam že zgoraj. Kje je 
imelo predglacialno jezero svoj odtok, bo z ozirom na to, da je bila ko
tanja še v postglacialni dobi zaprta proti Bohinjski Savi, primeroma lahko 
odgovoriti. V poštev pride namreč samo mesto med Gradom in Želečami. 
Glede nadaljnjega toka moremo samo domnevati, da je bila smer odtoka 
naravnost proti vzhodu, kjer se je morda izlival v Dolinsko Savo. Ker pa 
visi ves teren med savsko Rečico in Dolinsko Savo proti jugu, končno 
(udi ni izključeno, da je imel tedanji odtok enako smer ter se potemtakem 
izlival v Bohinjsko Savo vzhodno od Straže.

O spremembi toka Bohinjske Save kot ga navaja Wentzel ,  ki meni, 
da je v predglacialni dobi tekla mimo Gradu in tako torej skozi blejsko 
kotanjo, ne da bi to podkrepil s kakimi dokazi ali vsaj razlogi, seveda ne 
more biti govora. Da Bohinjska Sava ni tekla po navedeni poti, dokazuje 
najprej dejstvo, da nimamo od Gradu dalje nikjer nikakega sledu o ne
kdanji savski dolini, ki bi morala biti koncem predglacialne dobe že to
lika, da bi jo tudi morene in mlajši zasip ne mogli popolnoma zakriti 
oziroma izravnati z ostalim površjem. Tudi bi se moral jezik bohinjskega 
lednika nadaljevati skozi po tej domnevani dolini daleč iz Gradu ven tja 
do izliva Bohinjske Save v Dolinsko, kjer bi v obližju ostavil čelne morene, 
o čemer pa seveda tudi ni nikakega sledu. Nasprotno, blejski odcepek se 
je končaval pod Homom, kar nam pričajo nasipi talne morene, ki potekajo 
vzporedno s pobočjem Homa. Ali se imenovani nasipi smejo prištevati k 
čelnim morenam, bo treba še temeljito preiskati in končnoveljavno ovreči 
vse ostale možne razlage. Nadalje, ako je že Bohinjska Sava tekla mimo 
Gradu, ni bilo v poznejših dobah nikdar nikakega povoda, ki bi vplival na 
preokret smeri njenega toka. Na tem mestu, to je med Osojnico in Obro
čem, Kozarcem ter Stražo, ne nahajamo nikakega morenskega nasipa, ki 
bi tvoril znatno oviro kot ostale zgoraj omenjene čelne morene. Tudi je iz 
Ampfe re r je ve  karte Bleda razvidno, da je ta prehod edini, ki ni prekrit 
s talno moreno. Najvažnejše pa je v tem slučaju dejstvo, da je pregrada 
pred nastankom jezernice oziroma pred savskim predorom obstojala iz 
konglomerata, starejšega zasipa, ki je bil odložen že v predglacialni dobi. 
Kot glavni razlog, da Bohinjska Sava v predglacialni dobi ni mogla teči 
mimo Gradu, je vsekakor višinska diferenca obeh čelnih kotanj. Že Richter 
je opozarjal na to, da je dolina današnje Bohinjske Save za 53 m nižja od



gladine Blejskega jezera in še vedno za 23 m globlja kot jezersko dno na 
najglobljem mestu (in to v razdalji samo pol kilometra7eJ). Blejska kotanja 
bi z ozirom na skozi njo tekočo Savo morala biti mnogo globlja od tedanje 
savske doline že z ozirom na sam strmec reke, pa seveda tudi globlja od 
današnje savske doline. Od tu dalje proti Radovljici bi torej v tem slučaju 
v predglacialni dobi sploh ne mogla obstojati kaka večja dolina. Na vsak 
način je treba priznati, da se višinska diferenca med obema kotanjama 
neprestano povečuje, ker na eni strani poglablja Sava svojo dolino, na 
drugi se pa vsled neprestane akumulacije po jezerskih pritokih njeno dno 
zvišuje. Pomisliti pa je treba, da je bilo tudi neposredno predgladalno dno 
doline skoraj do enake višine že poglobljeno kakor danes ter da je bilo v 
tedanji dobi tudi večje število in to mnogo močnejših jezerskih pritokov nego 
so današnji. Bili so torej v stanu nanašati mnogo več materiala kot se dogaja 
v postglacialni dobi. C v i j i č  izrecno pripominja, da se je v Mlinem (on 
navaja napačno ime „jezersko selo", kar je enostaven prevod nemškega 
„Seebach“) odcepil en krak od glavnega bohinjskega lednika, ki je šel 
torej po današnji savski dolini naravnost proti vzhodu76). Ker je glavni del 
lednika ubral gotovo najnižjo in najbolj odprto pot, smemo torej sklepati 
tudi na podlagi tega, da je bila savska dolina tudi že v predglacialni dobi 
znatno nižja od blejske kotanje in da torej zgoraj omenjena višinska di
ferenca ni samo delo postglacialne erozije odnosno akumulacije.

Znatno  n iž j i  n i vo d ana šn j e  savske  do l i ne  od b l e j ske 
kotanje  govo r i  torej  b rezdvomno  za to, da je tudi  že v 
p r e d g l a c i a l n i  dobi  mora la  S a v a  teči  n a ra vn o s t  proti  
vzhodu.

Da bi se morda predglacialna Bohinjska Sava že pri Bohinjski Beli 
obrnila proti Blejskemu jezeru ter tekla preko današnjega sedla z višino 
555 m zahodno od Osojnice, ki veže Zako s savsko dolino, je popolnoma 
izključeno vsled tega, ker obstoja sedlo v svoji osnovi iz žive skale in ne 
iz konglomerata ali celo mlajšega zasipa. Omenjene višine torej nikakor ni 
spraviti v sklad z mnogo nižjim nivojem predglacialnega dolinskega dna

Več ina  sprememb v rečnem s i s temu B l e j s k e g a  kota 
je bi la po vz r oče na  po g l a c i a c i j i .  Iz tega s l ed i  jasno,  da 
vp l i v  sprememb še izza časa  g l a c i a ln e  dobe ne seže več 
na p o s t g l a c i a l n o  upadan je  jezera.

K upadanju odnosno zniževanju jezerske gladine je vsekakor največ 
pripomoglo sukcesivno zniževanje erozijske baze, Bohinjske Save, v katero 
se izliva Jezernica. Tudi Bohinjska Sava je v postglacialni dobi zopet za
čela poglabljati in širiti svojo strugo. O tem pričajo številne in zelo dobro 
ohranjene terase, ki segajo skoraj do zaselka Zazero in ki bi časovno ne

30 loan Rako oec:

,s) E. R i c h t e r ,  1. c., p. 29. 
5e) ]. C vi  j i ć, 1. c., p. 34.
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kako odgovarjale jezerskim. Najvišja terasa v približni višini 485 m je ohra
njena že v zajedi med Kozarcem in Obročem oziroma Jezernico ter cesto, 
ki vodi z Bleda na Bohinjsko Belo, torej tik pod Zazerom, dalje med Ko
zarcem in Dobro goro ter končno od Dobre gore dalje proti Ribnemu in 
Bodešičam. Južno strmo pobočje Dobre gore predstavlja z omenjeno teraso 
nekdanji breg Bohinjske Save, ki je torej tedaj tekla med Dobro goro in 
Strgovnikom, med katerima je s svojo erozivno silo poglobila že eksara- 
tivno znižano pregrado. Višina druge nižje terase znaša približno 468 m 
(to je višina Ribnega, ki leži večinoma na tej terasi). Ta v celoti ne poteka 
več onstran Strgovnika ; Sava je v tej dobi že tekla med njim in Jelovico. 
Južno od Obroča je razvitih še več nižjih, najmlajših teras z majhnimi re
lativnimi višinami.

Ako torej primerjamo nivo najvišje oziroma najstarejše savske terase 
(485 m) z današnjim nivojem dna savske doline (425 m), vidimo, da je 
Sava v postglacialni dobi poglobila svojo strugo za ca 50 m oziroma si je 
znižala za 20 m svoj nivo, vzporedno z upadanjem Blejskega jezera. Pri 
primerjanju obeh vrst teras, rečnih kakor jezerskih, opazimo tudi, da je 
relativna višina najvišjih teras povsod višja od najnižjih. Sk l e p a t i  mo
remo torej ,  da je z v e r t i k a l n o  eroz i jo  B o h i n j s k e  Save ,  
torej  z zn i žan j em e roz i j ske  baze, bi lo v zvezi  tudi upa 
danje  B l e j s k e g a  jezera,  ter da so se na obeh s t raneh,  je
zersk i  kakor  savsk i ,  zače l e  skoraj  istočasno tvoriti  terase.

Vsako jezero končno popolnoma izgine, ker pride z dotoki vanj mnogo 
več materiala kot ga morejo odtoki odnesti s seboj. Težji in debelejši ma
terial odlagajo vode že v bližini svojega izliva, dočim se finejši uleže šele 
mnogo kasneje in v večjo globino. Jezerski odtoki odnašajo večinoma le pri- 
vršno vodo, ki je precej čista in sicer tem bolj, čim dalj se nahajajo ti od
toki od ostalih pritokov. Credner  je v svojem učbeniku (Elemente der 
Geologie 1912) prav dobro označil vsako jezero kof nekako čistilno ko
tanjo (Klärungsbecken), kamor prihajajo vode več ali manj obložene z ma
terialom, zapuščajo ga pa skoraj popolnoma čiste. Isto velja v veliki meri 
za Blejsko jezero, ki ga polagoma zasipujejo številni pritoki, dočim odvaja 
Jezernica vedno popolnoma čisto vodo. To se dobro vidi pri hotelu Central.

Tako  smo v ide l i ,  da je bi lo B l e j s k o  jezero zasuto že 
v p r e d g l a c i a l n i  dobi  s s t a re j š im  zas ipom,  ki ga je od 
s t ran i l  pozneje  lednik ,  ter nato še enkrat  v i n t e r g l a c i a ln i  
dobi  po m la j šem zas ipu.  Tej  je s ledi la po končn i  u m a 
kn i t v i  l edn ika  v pozni  würm sk i  dobi  t ret ja o jezer i  te v, 
katero p red s t av l j a  še današn j e  B l e j sk o  jezero.  Po š t e 
v i l n ih  p r i tok ih se nepres tano  kop ič i  mater i a l  na dnu j e 
zera,  j eze r sk i  odtok pa odnaša samo privršno vodo, vsled 
česar  se j ezer sko dno nepres t ano  zv išuje .  Iz tega in iz
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p o s t g l a c i a l n i h  (eras, ki kaže jo  s i cer  na počasno  a nepre 
stano upadanje ,  v id imo,  da se b l iža jezeru konec dobe 
tretje o j ezer i t ve ,  ako ne bodo posegl e vmes zopet kake 
s i le in mu p od a l j š a l e  obstoj  do nedog lednost i .

R ésum é .  —  L e s  t e r r a s s e s  p o s t g l a c i a i r e s  du la c  de B l e d  par 
r a p p o r t  à sa m o r p h o g e n è s e .  Ampferer déjà vu le conglomérat près de 
Mii o, incliné vers la cuvette du lac et appartenant à 1’ époque préglaciaire, 
présuma que le lac de Bled aussi aurait pu exister à cette même époque pré
glaciaire. Son hypothèse est d 'ailleurs confirmée par l’ aspect tectonique du 
bassin de Bled, où Г on peut remarquer plusieurs failles, près desquelles jail
lissent des sources chaudes d’ eaux minérales. Il faut considérer encore le fait 
que, pendant le pliocène ou peut-être même au commencement de l’ epoque 
diluvienne, le bassin de Bled ou plutôt celui de Radovljica, non seulement ra
lentissait son élévation, mais s’ enfonçait même. Ce fait est prouvé d’ u e part 
par l’ accumulation énorme des terres rapportées anciennes, atteignant ici l’ épais
seur de plus de 200 m ; d’ autre part par la constatation du fait que les terrasses 
et les niveaux du pliocène inférieur — moyen, supérieur — (1000 — 850 m, 800 m, 
700 m, 680 — 640 m et 550 m) sont plus élevés que le ni*eau préglaciaire de la 
vallée (490 — 470 m), qu' il faut, dans le bassin de Bled, distinguer du niveau 
préglaciaire général (650 m). Quant à 1’ activité giada re du glacier de Bohinj, 
il faut dir qu’ elle était très petite ; ce fut surtout par un travail de simple trans
formation qu’ il grava dans le terrain ses traits caractéristiques en créant ainsi 
des apparences d’ une activité profonde.

Nous appuyant à divers faits prouvés, nous pouvons conclure que le bassin 
de Bled était couvert de lacs par trois fois. Pour la première fois le sol du bassin 
se couvrit de lacs pendant 1’ époque préglaciaire. La mer, qui s’ était écoulée 
pendant le miocène supérieur, laissa derrière elle, sur ce terrain du bassin de 
Bled, nombre de petits lacs dont quelques uns disparurent entièrement au cours 
des temps. Mais le lac de Bled, à cause de sa dépression considérable, devait 
disparaître parmi les derniers, peut-être pas plus tôt qu’ à 1’ époque, où les terres 
rapportées anciennes comblèrent le fond du bassin. Que la cuvette préglaciaire 
fût couverte de lacs, nous pouvons le déduire d’abord du fait qu'à cette époque 
— là elle recevait un nombre plus grand d’ affluents beaucoup plus f^rts qu’ 
aujourd’hui et puis du fait que sa profondeur était considérablement plus grande 
que celle d’ aujourd’hui. La superficie aussi du lac préglaciaire devait être beau
coup plus étendue que celle d’ aujourd’hui, puisque on trouve du conglomérat 
incliné déjà au milieu de la vallée de h  Jezernica. Vers le sud-ouest il devait 
y avoir alors une barre entre Г Osojnica et 1’ Obroč, lequel était uni avec la 
Straža par le Kozarec ; cette barre cependant n’ était pas en pierre vive, mais 
en conglomérat, puisque le profil, entaillé par la Jezernica, ne nous fait nulle 
part apercevoir une base de pierre. X 1’ époque interglaciaire la cuvette se rem
plit de lacs pour la deuxième fois; quelques-uns parmi ces lacs n’étaient peut- 
être que d’ anciens lacs de 1’ époque glaciaire. Nous en avons une preuve dans 
les sédiments des terres rapportées postérieures qui commencent à beaucoup 
d’ endroits par des couches de glaise, passent peu à peu en couches de sable 
et où 1’ on peut remarquer souvent une stratification deltaïque. À de tels sédi
ments, trouvés déjà par Ampferer, il faut ajouter encore celui sous la Polšica 
que j ’ ai trouvé moi • même. II est vrai que je n’ ai trouvé nulle part des cou
ches de glaise et de stratification deltaïque dans les environs immédiats du lac, 
mais on peut tout de même affirmer avec certitude que les eaux interglaciaires
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remplirent la cuvette, vidée en partie au moins par le glacier; puis, au cours 
des temps, ces mêmes eaux comblèrent la cuvette avec du sable et des terres 
rapportées. A juger d’ après tes moraines frontales qui vers le nord • est en
tourent le lac de Bled et dont la formation remonte à Г époque glaciaire de 
Wurm, nous pouvons affirmer que la cuvette se couvrit de lacs pour la troi
sième fois pendant le dernier quart de 1’ époque de Wurm et que par consé
quent les origines du lac de Bled d’ aujouru’hui remontent à la même époque. 
Ce n’ est qu’ à partir de celte époque que les restes morphologiques et strati- 
graphiques conservés sont assez nombreux pour que nous puissions nous créer 
une image exacte de Г existence du lac, de ses oscillations et baisses et de 
son étendue. Il y a d’ abord du côté nord et nord-ouest du lac cinq terrasses 
bien conservées, hautes de 478 m, de 495 m, de 502 m et de 510 m, un fait 
dont on peut conclure qu’ à Г époque postglaciaire le niveau le plus élevé du 
tac surpassait au moins de 35 m le niveau d’ aujourd’hui. Que ces terrasses 
du lac datent de 1’ époque postglaciaire, on ne peut pas en douter, car elles 
n’ ont pas subi l’ influence de 1’ érosion glacia re, bien qu’ elles soient toutes 
situées plus bas ou, tout au plus, à la même hauteur que la plus haute moraine 
frontale qui ferme le lac près du Château. Ensuite il faut considérer que toutes 
ces terrasses accumulées sont en matériaux rapportés, c’ est à dire en sable 
fin ou en cailloux roulés et nulle part recouverts de moraines inférieures, ni 
de terres rapportées plus jeunes. L’ étendue postglaciaire du lac comprenait 
avec la superficie d’ aujourd’hui encore les terres assez vastes dans la Zaka, 
les deux vallées de la Rečica et l’ entaille vers la Bohinjska Bela, où il y 
avait une barre semblable à celle du lac préglaciaire (fig. 1.). Plus tard cette 
barre fut enfoncée par Г érosion latérale de la Save et les eaux du lac, 
qui avaient un niveau plus élevé, commençaient à se décharger dans le f euve. 
C ’ est ainsi que se forma la rivière d’ écoulement, nom mée Jezernica, qui 
devenait d’ autent plus longue que le lac, à cause du niveau toujours bais
sant, reculait. Pourtant le lac de Bled s’ écoulait dans la Bohinjska Save 
même avant la formation de la Jezernica. En partant de Želeče, derrière 
la Straža, il y a d’ abord dans la direction est une vallée morte, qui ensuite 
tourne directement vers le sud, c’ est à dire vers le Bohinjska Sava. Cette vallée 
morte montre près du lac la même hauteur que la troisième terrasse du lac ou 
l’ îlot au milieu du lac, c’ est à dire 495 m. Cet îlot au milieu du lac —  mon
tagne isolée par son origine —  devait avoir pendant 1’ époque glaciaire les 
apparences d’ un amas de roches moutonnées, pour prendre ensuite la forme 
d’ un îlot bien dessiné, forme qu’ on peut voir encore eujourd’hui. — On se de
mande, si le lac, pendant Г époque postglacieire, ne feisait que baisser conti
nuellement ou si, au contraire, il n’ y evait pas d’ oscillations plus ou moins 
grendes Le profil de la deuxième terresse du lac dans la vallée de la Rečica, 
où des couches de sable très fin elternent evec des couches de cailloux roulés, 
nous pousse vers la deuxième hypothèse. En recherchant les causes qui auraient 
pu effectuer, respectivement accélérer la baisse du lac jusqu’ à son niveau d’ 
aujourd’hui, il faut mentionner d’ abord les changements de climat à Г époque 
postglaciaire; mais ce ne pouvait pas être la cause unique et principale. Les 
changements du système fluvial dans le bassin de Bled ne pouvaient exercer 
eucune influence, puisqu’ ils eurent tous lien déjà pendant 1’ époque glaciaire. 
Il faut considérer au contraire comme cause principale de la baisse continuelle 
du lac 1’ abaissement successif du niveau de base, c’ est à dire de la Bohinjska 
Sava, dans laquelle se jette la Jezernica. D puis la fin de 1’ époque glaciaire, 
la Bohinjska Sava a approfondi en effet son lit de 50 m environ, car il y a un
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parallèle frappant entre les terra ses postglaciaires de la Bohinjska Sava et les 
terrasses du lac dont nous avons parlé plus haut.

En étudiant les transformations du système fluvial, j ’ ai constaté que, dans 
Г époque préglaciaire, la Radovina coulait de la Krnica directement vers le lac 
de Bled et qu’ elle s’ y jetait (fig. 2.). Ce n’ est que plus tard qu’ elle a dû 
prendre, à cause des moraines frontales et latérales du glacier de Bohinj ainsi 
que de celui de Radovina, la direction vers le nord qu’ elle suit encore. L' hy
pothèse de Wentzel, concernent le cours de la Bohinjska Sava à travers la 
cuvette de Bled, n’ est plus du tout tenable, puisque à partir du Château que 
selon son opinion elle aurait dû longer, il n’ y a absolument aucune trace d’ une 
vallée quel conque. Cette vallée aurait dû être déjà vers la fin de Г époque 
préglaciaire si profonde que même les moraines et les terres rapportées i-lus 
jeunes n’ auraient pu la couvrir complètement ou la niveler au terrain environ
nant. Et même, si la Bohinjska Sava aurait longé le Château, on ne trouve plus 
dans les époques postérieures aucune raison qui aurait pu faire changer la di
rection de son cours. Sur le piint en question, c’ est à dire entre I’ Osojnica 
et 1’ Obroč, entre le Kozarec et la Straža, on ne trouve eucun vallum morai
nique qui aurait pu présenter un obstacle considérable. II ne faut non plus 
perdre de vue le fait assez important que, avant 1’ origine de la Jezernica, re
spectivement avant la percée de la Sava, la barre était formée du conglomérat 
et de terres rapportées anciennes, déposées probablement déjà à Г époque pré
glaciaire. Mais la raison principale qui contredit Г hypothèse de Wentzel, c’ est 
la différence d’ élévation des deux bassins frontaux. La vallée d’ aujourd’hui de 
la Bohinjska Sava est de 50 m plus basse que la surface du lac de Bled et 
de 20 m plus profonde que le fond du lac à Г endroit le plus profond et tout 
ceci dans la distance d’ un demi kilomètre seulement. Selon 1’ hypothèse men
tionnée le bassin de Bled devrait être, déjà à cause de Г inclinaison du fleuve, 
beaucoup plus profond que la vallée de la Save. Et dans ce cas il n’ aurait 
pu exister à Г époque préglaciaire, à partir d’ ici et directement vers Г est (vers 
Radovljica) aucune grande vallée. La branche principale, au contraire, du glacier 
de Bohinj, qui juste en cet endroit se divisait, ne traversait pas le bassin de 
Bled, mais tournait directement vers 1’ est. Ce fait est confirmé encore par la 
circonstance que la branche de Bled du glacier de Bohinj n’ était pas en état 
d’ enlever complètement les terres rapportées anciennes près de Mlino, con
servées jusqu’ à nos jours, tandis que dans la vallée de la Sava, près de Skale, 
la moraine de fond (ou par endroits les terres rapportées plus jeunes) repose 
directement sur une base de pierre.


