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PLIOCENSKO POREČJE LJUBLJANICE.
Dognalo se je, da imamo na kraški površini mnoge sledove prvotnih
nadzemskih vodnih lokov, da se je moralo potemtakem vodno odtakanje
tudi v kraškem svetu sprva vršiti nadzemsko 1 ).
Fr. K o s s m a t je pokazal, kako je Ljubljanica v pliocenski dobi tekla
nadzemsko od kotline Cerkniškega jezera čez predel Planinskega polja in
Logaške kotlinice ter Ljubljanskega barja proti Savi. Ko je skrševanje, ki je
ta čas že prevladovalo v višjih planotah na desni in levi, doseglo tudi dolinsko progo, se je voda iz nadzemske struge na posameznih sektorjih preložila v podzemski svet, ostala pa je na površini v območju kraških polj 2 ).
K o s s m a t je nadalje pokazal, da je pliocenski Ljubljanici dotekal večji pritok
od severozapada, kjer je ostala po njem dobro ohranjena suha dolina od
doline Idrijce čez Oodovič in Hotedršico, kar z nekaterimi drugimi znaki
vred priča, da je gornje porečje Idrijce pripadalo pliocenski Hotenjki. Kossmat je utemeljil naziranje, da so gornja Idrijca, Bela in Kanomeljščica, ki
teko vse v smeri od NW proti SE - smer njihovega toka je obrnila nase
že S t u r o v o pozornost 3 ) - tvorile gornji del stare Hotenjke. Spodnja Idrijca
jih je šele kesneje potegnila nase 1er jih priključila soškemu porečju*).
K o s s m a t smatra, da se je razvodje spremenilo tudi na jugu v porečju Pivke. Na osnovi nekaterih orografskih značilnosti sklepa, da je rečni
sistem Pivke nekdaj pripadal gornji Vipavi, kamor se je odtekala glavna
reka po dolini čez Razdrto. Šele kesneje se je voda polagoma pričela odtekati podzemskim potom proti severu v Ljubljaničin vodni sistem 6 ). K r e b s
se pridružuje K o s s m a t o v e m u naziranju, sklepa pa po obliki in smeri dolin
Pivkinih pritokov, da je vsaj gornji del Pivkine doline imel nekdaj odtok
v nasprotni smeri, tedaj proti jugu, in da je pripadal porečju Reke 8 ).
Sliko pliocenskega Ljubljaničinega toka sta izpopolnila nekako istočasno N. K r e b s in J. R u s . K r e b s je popisal sledove stare rečne doline od
Cerkniške kotline navzgor tja do Kozjega vrha (916 m ) nad Prezidom. Tu
je bilo povirje pliocenske Ljubljanice, ki je tekla čez predel današnjega
Loškega in Cerkniškega polja proti NW).
Dolinska globel od Prezida do
') E m m . d e M a r f o n n e , Traité de Géographie physique. 4. izdaja Paris 1926.
II. del p. 666.
!
j F . K o s s m a f , Die morphologische Enfwicklung der Gebirge im Isonso- und
oberen Savegebief. Z. d. Ges. i. Erdk. zu Berlin 1916. p. 653 sl.
3
) D i o n y s S t u r , Das Isonso-Thal von Flitsch abwärts bis Görz, die Umgebung
von Wippach, Adelsberg, Planina und die Wochein. Jahrb. d. geol. R, A. 1858. p. 326.
*) F. K o s s m a t, o. c. p. 594 in 657.
5
) lstolam, p. 655 in 657.
8
) N. K r e b s , Fragmente einer Landeskunde des innerkrainer Karstes. 3oopHHK
paflOßa nocBeheH JoBaHy U,BBjHky. Beograd 1924. p. 52 s..
') K r e b s , o. c. p. 61 sl.
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Planinskega polja in prav lako sfara hotenjska dolina sfa se razvili ob
veliki v dinarski smeri potekajoči idrijski prelomnici. Dr. ]. R u s , ki je v
nekaterih pogledih še izpopolnil K r e b s o v a opažanja, je objavil skico pliocenske Ljubljaničine dolinske globeli 8 ).
Jasno je, da porečje pliocenske Ljubljanice ni moglo biti toliko večje
od današnjega samo v podolžni smeri, marveč da je moralo biti obsežnejše
tudi v prečnem prerezu. Res nam pregled kraškega ozemlja južno od Ljubljanskega barja kaže, da je bila rečna mreža tudi v tem predelu nekdaj
razvita nadzemsko in da se je vrh tega areal Ljubljaničinega porečja izdatno zmanjšal, in sicer v korist Krkinega rečnega sistema.
1.

V dolinsko globel P r e z i d - L o ž - C e r k n i c a - P l a n i n a - L o g a t e c - V r h n i k a
prihaja danes od vzhodne strani samo eden potok nadzemskim potom. To
je Cerkniščica, ki zbira svoje dotoke v precej širokem predelu, med Slivnico, Svetim Vidom ter povirjem Iške in teče m i m o Begunj in skozi Cerknico v jezersko kotanjo, kjer ponikne z drugimi vodami vred. Cerkniščica
je povsem prečno tekoča voda in je v tem pogledu popolno nasprotje imenovane dolinske globeli, ki je izdolbljena v dinarski smeri.
Cerkniščica teče med Begunjami in Cerknico v zelo tesni dolini, ki
ima obliko debri. Pri Begunjah pa se njen značaj spremeni. Potok teče pod
vasjo 579 m visoko. Ob strugi se sicer širi aluvijalno, povsem ravno dolinsko dno, toda nad njim i m a m o mnogo širšo ravnino s položno se dvigajočimi bočnimi deli; njena absolutna višina znaša tu 609 - 611 m , tedaj
okroglo 30 m več nego je višina današnjega dna doline ter struge. Nadaljuje se ob Cerkniščici navzgor in je ohranjena na široko na obeh straneh
sedanje doline, lasno je, da i m a m o v njej širše starejše dno doline iz dobe,
v kateri je morala bočna erozija za dolgo močno prevladati nad globinskim vrezavanjem. Ali dočim je odnošaj med sedanjo In starejšo, to je
višjo dolino ob potoku navzgor povsem enostaven in normalen, se razmerje
med njima ravno pri Begunjah popolnoma spremeni. Ravnina višjega dolinskega dna se namreč ne nagiba proti Cerknici ob sedanji Cerkniščici,
marveč v smeri proti NW tik pod vasjo Bezuljak. Tu imamo opraviti s širokim dnom izrazite suhe doline, ki se nadaljuje v smeri NW prav do Logatca ; v njej ni dandanes niti najneznatnejše tekoče vode. Najboljši pogled
nanjo se nam nudi z višin ob poti, ki drži s Kožljeka m i m o Bezuljaka na
Begunje. Tu se vidi prav dobro ves njen potek, a vidi se tudi, da jo loči
širok hrbet, sestoječ iz mnogih, do 685 m visokih vrhov in kop od dolinske
globeli Cerknica - R a k e k — P l a n i n a — Grčarevec—Kalce. Hrbet se vleče tja v
bližino dolinske proge Kalce-Logatec, kjer gre nova državna cesta; edina
8
) Dr. j . R u s , Slovenska zemlja. Ljubljana 1924. p. 18. Isti, Morfogenelske skice
iz notranjskih strani. Geografski Vestnik, 1925. p. 29 si.
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vrzel, ki je v njem vrezana globlje nego dno suhe doline, je deber dolnje
Cerkniščice med Begunjami in Cerknico, ki ima izrazile znake mladosti.
Ne more bili nikakega dvoma, da imamo lu opravka s preloženim
tokom Cerkniščice. Ta potok je v pliocenski, morda še v diluvijalni dobi,
tekel od Begunj proti Logatcu po sedaj suhi dolini in je šele kesneje preložil svoj tok v pravec proti Cerknici. Ostanki starejše doline vzhodno od
Begunj, kjer je v njeno dno vrezana recentna dolina, so ohranjeni v obliki
zelo izrazitih teras; vasi Selšček in Topol stojita na njih gornjem robu.
Pri Topolu je rob ravnega dna stare doline 620 m visoko, sedanja struga
pa 589 m, kar znači kot pri Begunjah višinsko razliko približno 30 m. Še
dalje ob potoku navzgor so pri Milavi, Kremenci i. t. d. 30—40 m nad današnjim dnom dobro ohranjene terase, ki pričajo o mnogo širšem starejšem
dolinskem dnu. Kako se znižuje dno suhe doline od Begunj proti NW, se
razvidi iz naslednjih podatkov. Pri Begunjah je široko staro dno v višini
609—611 m, pod Bezuljakom 6 0 4 - 6 0 6 m, pod Dobcem 5 9 4 - 5 9 8 m, južno
od Smrečnega vrha 560 m, južno od Oblega vrha 5 3 3 - 5 3 6 m, do vzhodnega roba Logaške kotline pride nekako v višine 500 m. Poglavitni del
Ravnika, ki ga je K o s s m a t označil kot del pliocenske Ljubljaničine doline,
tvori spodnji del naše suhe doline. Ravnik potemtakem ni učinek Ljubljaničine pliocenske erozije, marveč delo njenega nadzemskega pritoka pliocenske Cerkniščice, ki bi jo bilo pravilneje imenovati Begunjščico, zakaj
čez ozemlje sedanje Cerknice v pliocenu sploh ni tekla. Preddiluvijalno Ljubljanico in Cerkniščico je ločil hrbet od Slivnice do logaškega Gradišča; v
njem so vravnjena slemena in kope tako razvrščeni, da se vidi strmec
skladno z obema dolinama, ki sta si dolgo vzporedni. V sektorju južno od
Logatca imamo v njem poglavito kopž v višini 5 7 0 - 5 9 0 m, tedaj 7 0 - 9 0 m
nad dnom Ravnika - Gradišče 632 m ter Štrukljevec 630 m molita še višje.
Med Rakekom, Bezuljakom, Begunjami in Cerknico i m a m o 7 0 - 9 0 m nad
suho dolino vrhove v višini 670—685 m ; vrh Skrilje (734 m ) se dviga
še višje.
Pliocenska Ljubljanica in pliocenska Cerkniščica sta se tedaj mogli
združiti šele v Logaški kotlini. Ni pa izključeno, da se je Unec razvil v
ponikalnico, pač s Hotenjko kot dotokom, že v dobi, ko je stara Cerkniščica
tekla še vedno do Logatca in morda še dalje. Tako postane razumljivo,
kako da leži Logaško polje 25 m višje od Planinskega, dočim se nivo
ostalih polj od Prezida do Planine enakomerno znižuje.
K o s s m a t ima na svoji karti starega rečnega toka Ljubljanice in sosednih rek načrtano njeno preddiluvijalno dno tako, kakor da bi se nadaljevalo vzhodno od Planinskega polja v Ravnik 9 ). K o s s m a t o v o pojmovanje
je prevzel R u s v svojo skico 10 ). Po K o s s m a t u si tudi K r e b s misli nadaljevanje Ravnika m i m o Planinskega polja in Rakovske dolinske globeli
9

) F. K o s s m a t , o. c., p. 654.
) Dr. J. R u s , Slovenska zemlja, p. 18 in Geogr. Vesfnik 1925 p. 31.
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profi Cerkniškemu polju 11 ). Da se je prezrla prava genelična zveza Ravnika,
lemu moramo iskati vzroke pač v dejstvu, da je Ravnik in prav tako ves
sosedni svet pokrit z gostimi iglastimi gozdi, ki zelo otežujejo pregled.
Ravnik se z ostalim delom suhe doline pliocenske Cerkniščice po
svoji površinski sliki precej razlikuje od suhih dolin v globeli preddiluvijalne Ljubljanice. Dno je mnogo širše in zelo ravno; — K o s s m a t sam
naglaša, da je Ravnik „auffalend eben" 12 ). - Deformirano je sicer z neštetimi vrtačami, ali vendar napravlja vtis presenetljivo ravne ploskve. Pobočje
je na obeh straneh zelo položno in v njem se vidijo terase, znaki starejših
erozijskih faz v genezi doline. Tu nimamo opravka z razpadom doline radi
skrševanja, marveč s preložitvijo vodne struge v horizontalni smeri. Ravnik
z nadaljevanjem do Begunj potemtakem niti ne pripada tipu pravih kraških
suhih dolin, marveč tipu suhih dolin v obče, opuščenih radi preložitve rečnega toka, kakor jih imamo prav tako v nekraškem terenu.

2.
Med pliocensko dolino Cerkniščice odnosno Ljubljanice na eni in Borovniško dolino na drugi strani imamo visok predel, kjer segajo najvišji
vrhovi le še nekoliko nad 800 m (Ljubljanski vrh 813 m, Mali Trebevnik
814 m, Veliki Trebevnik 807 m, Kamni vrh 810 m i. t. d.). Šele dalje na jugu
se vzpenjajo najvišji vrhovi nad 900 m (n. pr. Vin ji vrh 984—1000 m, Stražišče 954 m). Dobro pregleden je ta visoki svet le tam, kjer so njive in
travniki. Tako površino i m a m o samo okrog vasi Fokojišče, Padež in Zavrh.
Tu se vidi valovita planota v višini 700—750 m. Pri podrobnem ogledu pa
se izkaže, da i m a m o na njej suhe doline, razjedene z vrtačami, a med dolinami nekoliko višje hrbte. Prva suha dolina poteka v dinarski smeri m i m o
Pokojišča, ki stoji že na njenem zapadnem pobočju. Dno doline pričenja
neposredno nad strmimi pobočji, ki prehaja v njih olanota v deber Pekla;
pri Pokojišču se nahaja 725 m, pod Zavrhom pa 724 m visoko. Vas Zavrh
(770 m ) stoji že višje na njenem vzhodnem pobočju, kjer zapira Trebevnikov hrbet suho dolino na borovniško stran. Tik zapadno od Padeža poteka druga suha dolina v smeri SSE—NNW;
padeške hiše stoje še na njenem vzhodnem pobočju in na ploščatem hrbtu nad njo (do višine 750 m).
Dno padeške doline je globlje nego dno pokojiške, a enako z vrtačami
razjedeno. Padeška dolina se zapadno od Zavrha združi s pokojiško; oblika spoja priča, da sta vodi tekli v smeri od SE. Proti SE se padeška
dolina nadaljuje do severnovzhodnega pobočja Vinjega vrha, kjer neha
nad pobočji, nagnjenimi proti gornjemu Peklu. Tudi hrbet med obema
suhima dolinama končuje precej odsekano nad globeljo Pekla.
Če iščemo na SE možnega nadaljevanja suhe doline, vidimo v precej
isti smeri tok Otavščice, ki teče od izvorov pri Olavah v dinarskem pravcu
" ) N. K r e b s , o. c., p. 69.
" ) K o s s m a t , o. c., p. 653.
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profi NW, a zaokrene proti NNW, N in pofem NE ravno v onem oddelku,
kjer tvori slapove fer skakavce Pekla.
S tem se nam nudi tolmačenje za genezo Pekla. Slapovi v kraškem
svetu sicer niso redek pojav, a slovenski kras vendarle ni obdarjen z
njimi. Ako primerjamo Pekel s tipi kraških slapov, kakor jih navaja C v i j i č 1 5 ),
vidimo, da nima genetične zveze s kraškimi pojavi, marveč da spada po svoji
prirodi v ono vrsto slapov, ki nastajajo tudi v normalnem terenu, na krasu
pa le redko. — Vsa Borovniška dolina se odlikuje po zelo strmih pobočjih,
lzžlebljena je izrazito v dinarski smeri, in sicer v antiklinali ; u ) njeno zapadno krilo tvori gornjeirijadni glavni dolomit in bolj proti W jurski apnik.
V antiklinali so načeti tudi (rabeljski) škriljevci, ki so sedaj razgaljeni na
obeh straneh ob aluvijalnem dolinskem dnu. 15 ) Vsekakor so mehki škriljevci
vzrok, da se je Borovniška dolina zarezala tako globoko in tako daleč na SE ;
eden njenih dotokov je vrezaval svoje izvorne grape vedno višje gor, potiskal razvodje med Borovniščico in Otavščico čimdalje bolj v bližino
Otavščice, načel naposled njeno dolino ter potegnil vodo nase. Gornji del
Otavščice je prešel s tem v rečni sistem Borovniščice. Greda (703—738 m )
tik vzhodno nad Peklom je bržkone orografsko nadaljevanje Trebevnika.
Ali k nastanku slapov in skakavcev Pekla je moralo bistveno pripomoči tudi dejstvo, da erozija v trijadnem dolomitu ni mogla tako hitro
napredovati kot v škriljevem spodjem delu doline.
Severno od Vinjega vrha imamo sled še ene suhe doline. Tu je pa»
deška dolina načeta od zapada, tako da se od njenega dna v višini 713—
718 m spušča dolinska globel na zapad, se naglo znižuje in doseže z
znatnim strmcem suho dno pliocenske Cerkniščice.
Na zapadnih pobočjih Borovniške doline, tik severno od Pekla, i m a m o
na široko razvite terase v višini 470—490 m ter ožjo v višini 450 m . Na
glavni terasi stojita vasi Lašče in Pristava. Pliocenska Ljubljanica je dosegla Barsko kotlino pri Vrhniki v višini 450—460 m. Terase Lašč in Pristave bi bile potemtakem ostanek dna Borovniške doline iz srednje pliocenske
dobe. Slapovi so se morali razviti izdatno kesneje, zakaj ptve skakavce
i m a m o že brž, ko neha aluvijalna dolina in prične tesna grapa, to je kmalu
nad višino 360 m ; prvi slap je z vznožjem nekako v višini 400 m, drugi
430 m, a gornji trije med 505 in 610 m. 16 ) Velika večina Pekla je tedaj
pod višino pristavske terase.
,a

) J o b a h L^ b h j h h, KapCT. Eeorpafl 1895. p. 93 si.
) F. K o s s m a f , Über die (ektonische Sfellung der Laibacher Ebene. Verh. geol.
R. A. 1905. p. 76. Isti, Die adriafische Umrandung in der alpinen Falfenregion. Mitf. geol.
Ges. Wien 1913. p. 69 in karfa.
15
) Prim. geološko karto v knjigi: Kr a m er, Das Laibacher Moor. V isti knjigi se
na str. 16 in 21 popravlja stara Lipoldova geološka karta igeol. spec. k. list Višnja
gora—Cerknica), kjer so navedeni škriljevci označujejo kot werfenski.
" ) Slike vseh petih glavnih slapov je objavil A n t o n L e b e z s č l a n k o m : . P e k e l '
pri Borovnici. Plan. Vestnik XVII. 1911. p. 58-6?.
14
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Gornji konec Borovniške doline je zaokrenil iz dinarske smeri proti
S in potok Prušnica prestavlja svoje povirje vedno bolj na S. Opasno se
je jel bližati Ofavščici in le prav ozko in nizko sedlo (kota 679 m, komaj
12 m nad strugo Ofavščice) še loči obe porečji med seboj. Končno bo
Prušnica erodirala tudi še neznatno sedlo in Otavščico potegnila nase,
Pekel pa bo ostal brez tekoče vode.
3.
Predel med Borovniško dolino, Iško ter Barjem sestoji pretežno iz
gornjetrijadnih apnikov in dolomitov ter je visok kraški svet s Krimom
(1107 m ) kot najvišjo vzpetostjo. Tu i m a m o obilo suhih, povečini zagatnih
dolin, ki so obvisele visoko zgoraj nad današnjo spodnjo erozijsko b a z o ;
povečini so vrezane v dinarski smeri.
Najinteresantnejša od njih, pa tudi največja in najgloblje vrezana je
Brezoviška suha dolina, ki prihaja do Barja pod Preserjem, med gričem
Sv. Jožefa in Žalostno goro. Tu i m a m o precej širok zatok Barske ravnine
o obliki dolinskega ustja. Po njem teče potok, ki prihaja na dan kot tipičen
kraški izvor na gornjem koncu doline, pod vasjo Kamnik. Nad dolino je
na široko ohranjena izrazita terasa v višini 355—360 m, v nivoju, ki igra
na obrobju Barske kotline zelo važno vlogo. Na terasi stoje vasi Kamnik,
Preserje in Prevalje. Vanjo je v smeri Brezoviške doline 295 m globoko
vrezana podolgovata kraška kotlinica Ponikve z dvema ponikalnicama in
debelo plastjo ilovice v dnu. Tudi poplave nastopajo perijodično, tako da je
kotlinica zares prava minijatura kraškega polja. Od Ponikev navzdol je
ohranjena med Kamnikom in Preserjem, v smeri proti izvoru Kamniščice,
suha dolina, vrezana v teraso, očividno nekdanja nadzemska zveza
med njima.
Ponikve se zaključujejo navzgor v strmim dolinskim sklepom, ki pa
preide v višini 366 m zopet v ravno, toda suho dolinsko d n o ; vas Dolenja
Brezovica stoji na njem. Predstavlja tipično kraško zagatno dolino, zakaj
zgoraj se zaključuje s strmim in zelo visokim dolinskim sklepom. Toda
v višini 480 do 490 m preide strmina zopet v ravno, dasi nekoliko bolj
nemirno dno, ki je prav tako brez tekoče vode; Gorenja Brezovica stoji
na njem. Nad vasjo v dinarski smeri dolina nima nadaljevanja, marveč se
tu vzpenjajo strma pobočja v skupino Krima neposredno do višine 800—
900 m. Ali v smeri proti jugu vodi nad položnejšo stopnjo suha dolina, ki
je zopet tipična kraška zagata, razširjena na gornjem koncu v višini 560—
580 m v precej ravno prostornejše d n o ; pobočja ob njenem zaključku se
dvigajo strmo do 700—800 m visoko. — Neznatnejša stopnja tvori na S U ?
prehod v širšo suho dolino, ki pa poteka odtod navzdol vzporedno z Brezoviško dolino, a drži v smeri navzgor kot izrazit suhi dol tja do Rakitniške
kotline.
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Posamezni deli Brezoviške suhe doline kažejo prav insfrukfivno zaporedne faze v morfogenezi Barske kotline odnosno Ljubljaničinega porečja.
Suho dno doline pri Gorenji Brezovici v višini 480 — 490 m se mora pač
smatrati za časovni ekvivalent terasam Lašč in Pristave v Borovniški
dolini; takrat je tu izvirala kraška voda, ki je izdolbla dolino do tedanje
lokalne erozijske baze. Suha dolina pri Dolenji Brezovici v višini 366 m
priča o nadzemskem vodnem toku v kesnejši fazi, ko se je tvorila ravnina,
ki nam je ohranjen njen obrobni del v kamniško-preserski terasi; tudi v
tej dobi je moral biti močan kraški izvor ob gornjem zaključku suhe doline.
— Zagatna dolina nad Gorenjo Brezovico v višini 560—580 m je znak in
sled starejše faze.
Razen Brezoviške suhe doline i m a m o v imenovanem ozemlju, osobito
v zapadnem delu, še obilico suhih dolin, ki niso izdobljene do tolike globine in nehajo spričo tega mnogo višje nad Barjem. Po večini so razporejene v dinarski smeri, ki se kaže izrazito tudi orografsko, v slemenih
in hrbtih. Znaki suhih dolin se kažejo do neke mere tudi v oblikah barskega oboda med Borovnico in Žalostno goro. Pri Pakem i m a m o tak
dolinski zatok; nad njim se vleče suha dolina proti SE, v smeri proti
Rakitni. Njen gornji del je načet po dotoku Borovniške doline pri vasi
Sobočevo. Z smeri te suhe doline leži onstran 834 m visokega sedla prostrana Rakitniška kotlina, ki ima nadzemsko tekoče vode in ponikvo na
severnozapadnem robu. Dno ravnine leži 785 m visoko, obod gorskih
slemen, ki kažejo dinarsko smer, se dviga 900—1000 m visoko, širša
okolica pa dosega višine med 800 in 900 m. V smeri proti NW vodi do
sedla 834 m tesna dolina. Mnogo prostornejša pa je druga suha dolina, ki
gre onstran visokega sedla v višini 813 m proti N, kakor že navedeno;
cesta na Preserje drži po njej. Zdi se, da je bil prvotni odtok od Rakitne
usmerjen proti Pakemu ter da je odtok proti severu kesnejši. Ljudje trdijo,
da prihaja voda z Rakitne na dan v Ponikvah.
Preden pridemo v smeri od Rakitne na pravo Bloško planoto, imamo
poseben predel. Zanj je karakteristično, da se vrši v njem vodno odtakanje
nadzemskim potom. Tu so na več mestih razgaljeni nepropustni mezozojski
škriljevci in tu se je razvilo normalno vodno omrežje gornje Cerkniščice
ter gornje lške. Spričo tega napravlja pokrajina mnogo bolj razgiban, živahen vtis. Značilno je, da v tem predelu le še malokafera višina seže čez
900 m. Presenetljivo dosledno se javljajo največje višine v kopah 800—
850 m in sicer v razvodnem predelu med Iško (Zalo) in Cerkniščico, okrog
Sv. Vida. Vrhovi tvorijo po večini ravne ploskve, kakor pričajo že imena
naselij, na pr. Ravne (820 m ) in Ravnica (831 m). Južno od Krvave peči
imamo tik nad Iško v višini 8 2 0 - 8 5 0 m izrazito kraško planoto Mačkovec.
Ne more biti dvoma, da imamo v njih ostanek spodnjepliocenskega nivoja.
Važen je tudi za geografijo kultur in naselij; na njem stoje dovolj na
gosto najvišje vasi in njive.
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V živahno razrezanem ozemlju se ponavljajo ob Vidovski planoti
(Sv. Vid) največ ploščate ali celo ravne kope ter terase, najčešče v višini
750 do 760 m. Tudi ta nivo je zelo važen za kulture in naselja. Še nižje
imamo v porečju Cerkniščice ohranjene mnoge terase, ki si jih je prav tako
človek izbral za naselja in obdelovanje.
Kakor hitro zapustimo porečje Iške in Cerkniščice v smeri na jug, se
morfološka slika zopet spremeni. Kakor okrog Krima imamo tudi tu zastopane le trijadne apnence in dolomite, kar nam pokrajinsko lice izdaja
že na prvi pogled. Pred seboj i m a m o pravo Bloško planoto, ki je mnogo
enoličnejši svet. Na njej i m a m o pravzaprav dolge, jako prostorne doline z
zelo visokim, ravnim dnom v širini 720—750 m. Med njimi se dvigajo
vzpetosti, povečini podolgovati hrbeti, ki zopet presenečajo po enakomernosti višin; 900 m ne dosežejo nikjer, pač pa najčešče 800—870 m.
Orografska razvrstitev vzpetosti in smer dolin kažeta skladnost z dinarskim
pravcem NW—SE.
Dno dolin, prekrito z debelo plastjo ilovice, je razmeroma vlažno in tekoče vode v njem močno vijugajo. Glavni dolini sta si
vzporedni; v svrho razlikovanja bi mogli zapadno, ki so v njej vasi Ulaka,
Vel. Bloke, Nova vas i. t. d. imenovati Spodnjo, vzhodno z vasmi Ravnik,
Runarsko in Ravne, pa Gornjo Bloško dolino. Prebivalstvo take razlike seveda ne pozna, ker so višinske razlike preneznatne.
Ne more biti dvoma, da so sedanje orografske in dolinske oblike
učinek globinske ter bočne erozije, ki so jo izvršile normalne, nadzemsko
tekoče vode in sicer vode, ki so tekle prvotno v dinarski smeri proti NW.
Tudi način, kako se slikajo z glavnima dolinama stranske, priča, da je bil
prvotno ves odtok usmerjen proti NW. Tekočih voda ima Bloška planota,
posebno v severnovzhodni polovici precej, a vse so ponikalnice in nobena
ne odhaja nadzemskim potom s planote, ako jo vzamemo v navedenem
pravem obsegu. Vsi potočki imajo zelo neznaten strmec in njih erozijsko
delo že silno dolgo ne gre v globino, marveč v širino; v širokem delu je
erozijo zamenila akumulacija. V naplavljeno ravnino so ob tekočih vodah
vrezane 10—15 m visoke terase, toda tudi ta globinska zareza se je morala dovršiti že pred davnim časom, ker se pod terasami, na široko ob
vodah, širi ravno aluvijalno dno. V morfološkem pogledu napravlja tedaj
planota vtis stare ravnine.
Smer vodnih tokov se je morala v kraški dobi predrugačiti. Najočitneje
se to vidi pri Bloščici, ki prihaja iz „Gornje" doline, od Runarskega, teče
sprva v dinarskem pravcu, zaokrene po kratkem prečnem toku v manjšo
srednjo dolino (v smeri od Volčjega), kjer teče zopet nekaj časa v dinarskem pravcu proti NW. Nato zaokrene v bližini Sv. Trojice v zelo ostrem
ovinku proti S in naposled SE, ter ponikne pri Velikih Blokah. Da bi bil
v tako zavitem poteku zasnovan prvotni odtok vode, temu nasprotuje že
celotna orografska konfiguracija. — Voda z Blok odhaja podzemskim potom
v Cerkniško kotlino.
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ju2no od Bloške planole se precej neposredno prične drugačen pokrajinski tip. Tu je visok svet nadaljevanje Velike gore in Kočevskega višavja, ki sega tja do Loškega polja in izvorne doline pliocenske Ljubljanice.
Mnogo vrhov se dviga tu nad 1000 m, zopet v presenetljivo enaki višini;
nekateri celo že čez 1100 m. Najvažnejša morfološka in orijentacijska oblika
v tem predelu je dolga, a ozka dolinska zareza, potekajoča v dinarski smeri,
nedvomno suha dolina. V njej stoje vasi Loškega potoka, v bližini edine
ponikalnice. Pri vasi Podpresko se združuje z njo druga, tudi nenavadno
ravna suha dolina, potekajoča od NNW;
v nekoliko širšem nadaljevanju
te doline na jugu stoje vasi Draga, Trava in Srednja vas. Dolina konča
strmo odsekano, visoko v pobočju nad Čabranko. Vse kaže, da je Potoška
suha dolina s stranskim delom pri Podpreski v času nadzemskega odtakanja tvorila del Kolpinega porečja in tako jo uvršča tudi K r e b s na svoji
skici pliocenskega Kolpinega rečnega sistema17)- Najvišje mesto v Potoški
suhi dolini je danes brž nad Bloško planoto v višini 862 m. Ponikalnica
Loškega potoka pa oddaja dandanes svojo vodo podzemskim potom v
v kraške izvore Loškega polja 18 ).
V višavju okrog Loškega potoka je moralo biti pliocensko razvodje
med Ljubljanico in Kolpo. Bloški dolini se zaključujeta na S v višini 720
odn. 790 m v obliki zagate z dovolj strmim sklepom, kar sili k domnevi,
da je voda s Pofoškega višavja že zgodaj prihajala v izvore bloških potokov podzemskim potom. Po Bloški planoti je tekla v dinarski smeri in
se odtekala z nje proti NW, v pliocensko Cerkniščico. Ker pa imamo v
predelu ob gornji Otavščici domala vse orografske oblike v smeri
NW-SE,
ni izključeno, da nam je tod iskati prvotnega nadaljevanja bloških dolin in
vodotokov. Hidrografsko kontinuiteto bi bilo prekinilo skrševanje, orografsko
pa erozija Cerkniščice in Iške, ki sta s svojimi pritoki napredovali v bočni
smeri in si naposled razdelili vse ozemlje; razvodje med njima je danes
pri Ravniku, Pajkovem (Nadlišek), Sv. Vidu in Koščakih. 19 )
" ) N o r b . K r e b s , Zur Geomorphologie von Hochkroaiien und Unferkrain. Z. d.
Ges. 1. Erdk. Berlin. Sonderband 1828-1928. p. 227.
18
) Dr. A. E. F o r s i e r , Hydrographische Forschungen in Inner- und Unferkrain.
Mift. geogr. Ges. Wien 1922 p. 20.
,9
) Glede slarosfi planoi v pliocenskem porečju Ljubljanice naj navedem naslednje.
F. K o s s m a t uvršča Pokojiško plauolo (vrhove Ljubljanski vrh in dr.) v morfogenelskem
pogledu v isti red kot Hrušico ter Trnovski gozd. Vravnenje feh dveh pripisuje dolgotrajni stabilnosti erozijske baze v pontijski d^bi, V srednjem pliocenu je sledilo vrezovanje doline nadzemske Ljubljanice, a v gornjem pliocenu radi prevlade skrševanja razpad
Ljubljaničine doline na niz kraških polj (Die morphologische Entwicklung der Gebirge im
Isonso- uud oberen Savegebief p. 649,665 si.). S Kossmatovo časovno določitvijo se strinja
tudi N. K r e b s na osnovi svojih študij v gornjem porečju Kolpe (Zur Geomorphologie von
Hochkroatien und Unferkrain. Z. d. Ges. ]. Erdk. Berlin. Sonderband 1828-1928. p. 229).
K o s s m a t je odločno mnenja, da je treba staviti Dolsko planoto (800-900 m) nad Zidanim
mostom v isto vrsto z zgoraj navedenimi kraškimi planotami (o. c., p. 667); jasno je potemtakem, da moramo tudi planote in vrhove v višini okrog 850 m, ki jih imamo obilo okrog
Krima in v ostalem področju pričujoče študije, prištevati pontijski dobi in v skladu s tem
časovno uvrstiti ostale morfološke tvorbe. K o s s m a lovi časovni opredelitvi se pridružuje
tudi A r t u r W i n k l e r (Geomorphologische Studien im mittleren Isonzo- und im unteren
Idricatale. Jahrb. geol. Bundesanstalt 1922, Bd. 72, 1. in 2. zv.
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4.
Ozemlje vzhodno od Iške kaže mnogo analogije z opisanimi odnošaji, z genefičnimi značilnostmi predela zapadno od nje. Tudi tu je najvišji
svet na severu. Mokrec kaže morfološko sličen značaj kot Krim; tam kot tu
je najvišji vrh samo eden izmed vrhov, ki so si blizu po višini in se dvigajo nekaj nad 1000 m. Ne gre tedaj za osamljene vrhove, marveč za množino vrhov približno enake višine, za nekdanjo planoto, razjedeno na posamezne kope. Zato kaže posebno Krim, kjer je naznačeni orografski značaj
osobifo izrazit, od vsake strani drugačno podobo. Ker so kope v višini
1000—1107 m razvrščene v smeri od N proti S, se značaj planote pokaže
najbolje pogledu od bočne strani, n. pr. pri Grosupljem, dočim pride slika
kopastega vrha do veljave le pogledu v vzdolžni smeri, n. pr. od Ljubljane.
Deber dolnje Iške ki loči planoti Krima in Mokrca 20 ), kaže prav v tem
sektorju svoj kanjonski značaj najizraziteje. Ostanki širšega dolinskega dna
s položnejšimi pobočji so ohranjeni v obliki teras šele 300- 400 m višje,
v višini 700—850 m ; v ta pliocenski nivo je tedaj izžlebljena skalna deber,
ki jo je mogla ustvariti alogena voda.
Tudi predel okrog Mokrca se odlikuje po suhih dolinah. Najizrazitejša
med njimi je vrezana v dinarski smeri ob severnovzhodnih pobočjih samega Mokrca („Velike senožeti"). Na njeni desni t. j. severnovzhodni strani
se dvigajo osamljene kope: Kurešček (833 m), Goleč (766m) in Vrhič (657m).
Zareza mokrške suhe doline je ločila navedene vrhove od gorskega bloka
in povzročila njihovo osamljenost, ki stopi, vsaj kar se tiče Kureščka, gledalcu prav dobro pred oči. Suha dolina se najboljše pregleda izpod Kureščka, kjer gre cesta Golo-Krvava peč čeznjo v višini 700— 720 m ; dol
se vleče v ravni črti proti dolini Iške južno od Iške vasi. Voda, ki je tekla
po nji, je bila pritok Iške.
Ako iščemo mokrški suhi dolini možnega nadaljevanja na SE, opazimo točno v isti smeri aktivno dolino med Robom in Karlovico. Pod Robom
teče kaka 2 km daleč po njej Črna voda, ki je v spodnjem delu znana pod
imenom Rašice. Tam, kjer zavije proti NE, se združi z njo Velika voda,
ki je odtok ostalega dela podolžne doline, znanega pod imenom Mišja dolina. Pri Karlovici napravi potok oster ovinek, pravo koleno; z njim stopi
iz prečnega gornjega toka v dinarsko smer Mišje doline. Njegovi izvori so
na robu Bloške planote pod Lužarji; njegov gornji tek je z r a n tudi pod
imenom Kolpa, Kopajca ali Brloščica, dolina ob njem pa je tudi v prečnem
delu nad Karlovico zelo prostorna in globoka. V smeri nadaljevanja Mišje
,0
) A. W i n k l e r je naziranja, da je smatrati planoto pri Vojskem nad Idrijo (1150m)
ter še nekatere druge vzpetosti, dvigajoče se kakih 200 m nad velikimi staropliocenskimi
(pontijskimi) ravninami, za ostanke predpliocenskepokrajine ( W i n k l e r , o.e., p.24—25).
Na osnovi W i n k l er jevega pojmovanja bi bilo'prisodili tudi planoti Krima'in Mokrca
miocensko starost.
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doline je zarezal Črni potok svojo strugo od Karlovice do Sv. Gregorja, do
Slemen, ki tvorijo razvodje med Sodraško Bistrico in porečjem Rašice.'
lasno je, da mora biti genetična zveza med mokrško suho dolino in
Mišjim dolom. Če je dolinska globel tektonsko predisponirana in se je razvila na prelomnici — kar je zelo verjetno — o tem v geološki literaturi
n i m a m o podatkov. Ako je prvotno tekla po tej progi enotna reka, je bil
njen tok povsem premočrten, kar pa za dinarske predele ne bi bilo prav
nič neobičajnega. Enotnost toka je morala nehati zelo zgodaj, že v dobi
nivoja 7 2 0 - 7 5 0 m, tedaj nekako v isti dobi, ko se je na Bloški planoti
uveljavil podzemski odtok. Bržkone se je ta čas razvila prečna reka, predhodnica današnje Rašice, ki je potegnila nase vse vodovje predela med
Kureščkom, Sv. Gregorjem in Bloško planoto. V mokrškem predelu je vrh
tega prevladalo kraško odtakanje. Iška ne dobiva s te strani niti enega
dotoka; samo pri Krvavi peči se vidijo oblike suhe doline; tu je od SE
pritekala voda v Iško in vas Krvava peč stoji v višini 725 m prav v dnu
suhe doline, fik nad njenim strmo odrezanim koncem.
Presenetljivo raven potek ima tudi Želimeljska dolina od Barja do
zaključka za Turjakom. Dolina obrača nase pozornost tudi po svoji izredni nesimetričnosti, ki se zdi, da ima svoj vzrok le v različni geološki
sestavi tal. V zapadnih pobočjih se javljajo karbonski in werfenski škriIjevci in v njih se je razvila gosta, normalna nadzemska vodna mreža.
Vzhodna pobočja so iz trijadnih apnencev ter dolomitov; spričo tega ni v
vsem obsegu nobenega pritoka, razen pri Turjaku, kjer se javljajo nepropustne plasti, ki jih označuje stara Lipoldova geološka karta s kasijanskim
horizontom, K o s s m a t o v a pregledna geološka karta pa kot rabeljske plasti21).
V smeri nadaljevanja Želimeljske doline i m a m o Ribniško-Kočevsko
polje, ki je imelo prvotno nadzemski odtok v Kolpo 22 ). Od tod se vleče
dolinska globel čez Žlebič in Orfnek proti Laščam. Zapadno od nje, v predelu med Rašico in Slemeni pri Sv. Gregorju ter Starem Ortneku (razvaline,
757 m), imamo več potokov, ki teko nadzemsko, v glavnem od
proti
NE. južne potočke zbira Tržiščica, ki teče v karbonskih škriljevcih proti
SE; kakor hitro pa prestopi pri Žlebiču na spodnjetriadne dolomite, ponikne. Prvotno je morala tvoriti dotok Ribniško-kočevske leke, ki je pripadala porečju Kolpe, sedaj pa prihaja njena voda na dan v Kompoljski
jami v Dobrepoljah 23 ). Pri vasi Finkovo je razvodje v dolinski globeli; severno od tod teko vsi potočki v severnovzhodni smeri in so domala vsi
ponikalnice. Severnejši izvirajo še v karbonskih škriljevcih vzhodno od
" ) K o s s m a t , Die adriafische U m r a n d u n g . . . , geol. pregledna karla v prilogi;
prim.: I s f i , Uberschiebungen im Randgebiele des Laibacher Moores. Compie rendu IX.
Congrès Géol. p. 516.
" ) Dr. ] o ž e R u s , Slovenska zemlja, p. 32; Norb. K r e b s , Zur Geomorphologie
von Hochkroafien und Unferkrain p. 225 in 227.
23

) Dr. A. E. F o r s t e r , o. c., p. 6,12.
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Mišje doline, južni pa v spodnjelrijadnih dolomitih; dolnji tok imajo vsi v
dolomitu. Ponicujejo na progi, kjer prehaja dolomit v zelo propustni gornjefrijadni apnenec, na črti Sv. Trojica-Vel. Lašče— Retje-Finkovo 2 4 ). Pri vseh
potočkih se vidi v nadaljevanju sedanjega toka suha dolina, ki so jo
vode uporabljale nekdaj. Suhe doline se stekajo v glavno suho dolino, ki
je vrezana v ravni črti kot nadaljevanje doline Žlebič—Ortnek mimo Retij
proti NNW, a ne morda m i m o Vel. Lašč, marveč tik pod žel. postajo Lašče
ter vzhodno od Malih Lašč, kjer doseže recenfno dolino Rašice 20 m nad
sedanjim dnom. Navedeni potočki so potemtakem nekdaj tvorili pritoke
vode, ki je tekla v Rašico.
Če smemo tu za prvotno dobo domnevati enoten odtok proti Želimeljščici, je povsem negotovo. Severno od Rašice se vidi v smeri Malolaške suhe doline slična suha dolina, tja čez Laporje pri Turjaku. Vanjo
je zarezana tesna grapa s kraškim potočkom, ki teče proti S in ponikne,
preden doseže Rašico; širše staro dno je ohranjeno v terasah na obeh
straneh, Laporje stoji na njem. Tu je nekdaj Rašica dobivala nadzemski
dotok v smeri od Gradeža-Turjaka. Gornji pritoki Želimeljščice imajo kolenasto zavit potek; gornji tok jim je obrnjen proti SE, kar bi kazalo, da
so nekdaj pripadali porečju Rašice in da jih je šele kesneje Želimeljščica
potegnila nase. Tudi če je kdaj obstojala velika Želimeljščica, — Rašica je
morala že zgodaj prevladati s svojim prečnim tokom.
V geološkem pogledu se porečje Rašice razlikuje od širše okolice.
Površina sestoji v velikem delu iz karbonskih in werfenskih škriljevcev, ki
so razgaljeni tudi v antiklinali doline pri Dragi in v zapadnem krilu Želimeljske doline. Tu smo tedaj v nadaljevanju škriljeve zone, ki pričenja na
robu Barja pri Kremenci 28 ). Skriljev predel ima obilico nadzemskih vod?
in je močneje razrezan nego apniška okolica. Pa tudi v spodnjetrijadnem
dolomitu, ki je posebno na široko razkrit, teko vode povečini nadzemsko.
5.
V širšem obodu Barske kotline je v morfogenetskem in hidrografskem
pogledu gotovo najinteresantnejši predel na SE, med Šmarjem, Krko in
Dobrepoljami. Orogralska vrzel v gorskem obodu Barske kotline je med
Molnikom in Sv. Ahcem mnogo globlja nego kjerkoli drugje, razen seveda
pri Ljubljani; pa tudi zelo široka je. Iz Ljubljaničinega porečja moremo pri
Šmarju že v višini 356—361 m dospeti v območje voda, ki teko mimo
Grosupljega in Boštanja podzemskim potem v Krko. Najnižji nadzemski
prehod z Barja v dolino Krke pa i m a m o med Luško dolino in izvori Krke
v višini 426 m, a na Peščeniku pri Višnji gori v višini 437 m. Toda v nave" ) Geol. spec. karfa, list Višnja gora—Cerknica.
" ) Prim. L ip o 1 d ovo geol. spec. karlo in geol. karfo Barja pri E, K r a m er j u ,
Das Laibacher Moor.
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denem predelu i m a m o površinske oblike, ki ne kažejo na mejo, marveč na
genefične zveze med Ljubljaničinim in Krkinim porečjem.
Za morfogenetsko raziskavanje tega področja nudi Grosupeljska kotlina najboljše izhodišče. Kotlina ima značilnosti kraškega polja; dno je zelo
vlažno, tako da so na njem le travniki. Po ravnini teko potoki v zelo vijugavih strugah in jo jako pogosto preplavljajo. Vendar povečini ne prihajajo
na dan šele na robu ravnine, marveč po normalnih dolinah z obrobnega
hribovja. Tudi obrisi ravnine ne kažejo one enostavnosti in odvisnosti od
dinarske tektonike, kakor povečini pri tipičnih kraških poljih, temveč imajo
zelo rogovilasfo obliko; ravan sega v zatokih v obrobno hribovje in sicer
tamkaj, kjer pritekajo potoki. Kotlina napravlja v nekih pogledih vtis široke
potopljene doline, slično kot Ljubljansko barje.
Na jugu se Grosupeljska kotlina med Bošfanjem in Dolenjo Slivnico
zelo zoži, tako da se zdi njeno tamkajšnje nadaljevanje, Radensko polje,
kot samostojna tvorba 26 ). Radensko polje je pravo, tipično kraško polje z
zelo vlažnim, redno poplavljanim dnom in izrazito dinarskimi obrisi. Ravnina se z nespremenjenimi svojstvi nadaljuje v Grosupeljske kotlino, odkoder prihaja glavni potok Dobrava (Dobravka), ki ponicuje pod Zagradcem,
v času večje povodnji pa si podaljša nadzemski tok tja do Račne. Vrh tega
so na zapadnem robu ravnine kraški studenci; Šica, največji, teče čez polje
in ponikne na vzhodnem robu. Vsekakor pa govorijo orografski in hidrografski momenti za to, da se Radensko polje pojmuje z Grosupeljskim kot
enota 27 ).
Nekatere morfološke in hidrografske posebnosti Grosupeljske kotline
morajo obrniti nase pozornost geografa. Od zapadne strani ne prihaja vanjo
nikaka znatnejša dolina, pač pa od severovzhodne in še bolj od južne
strani. Preseneča smer dolin in po njih tekočih potokov. Izpod Velikih Lipljen prihaja potoček Krokarica, ki pa na Virju, pod cesto Št. Jur - Vel. Lipljene, izgine v llo triadnega apnika ter privre na dan v studencu pri Tronlelnu (na N pod Taborom) kot dotok Poljanščice. Kadar pa narastejo vode,
teče voda iz Krokarice po sicer suhi strugi proti N v Šentjurski potok 28 ).
Ta zbira številne vodice škriljevega predela zapadno od Št. ]urja, zato kaže
njegovo porečje zelo nesimetrično obliko. Nadalje teče m i m o Ponove vasi
ter zapadno od osamljenega brda Ježe proti N prav do Sela, po katerem
mu je ostalo ime Selnice. Tu pa se obrne proti E in potem celo proti S,
kakor da mu je mala vodica Mali breg, ki prihaja od Sapa, spremenila
" ) Radensko polje je pravilnejša oblika nego Račensko polje. Zakaj prebivalci
Račne so Radenci in svoje polje imenujejo Radensko polje.
" ) Tudi A. G a v a z z i , ki je podal hidrografsko sliko polja v knjigi Die Seen des
Karsfes, Abh. d. Geogr. Ges. Wien V./2., 1904, p. 77—78, — pojmuje Grosupeljsko in Radensko polje skupno, kakor jasno izhaja iz njeg vega morfografskega opisa (p. 77).
Gavazzi imenuje polje po R a č n i ; ako imamo v mislih celolo, se mi zdi prikladnejše
ime po Grosupljem, lako da bi se ime po Račni prihranilo samo za del od Bošfanja
do Račne.
28

) F o r s t e r , o. c., p. 15.
e
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\ smer; vzhodno od ]ež teče na S do Malega MlaČeva prav v nasprotni smeri
kot zapadno od brda, Sličen zaokret napravi Poljanščica, ki prihaja na dan
kot večji kraški izvor pod strmim sklepom zagatne doline pri Podlomu in
teče proti N, dokler se ne izlije v Selnico, ki pride v nasprotni smeri. Slično
prihaja na vzhodni strani potok Stari breg od SE, se združi z Velikim bregom 29 ), ki teče od NE) šele od Perovega dalje se obrača potok proti S i n
od Grosupljega naprej, pod imenom Dobrava ali Dobravka, proti SE. Malokje
i m a m o tako počasen tok in tako mnogoštevilne ter tipične meandre kot na
teh vodah.
Smer proti SE dobijo potoki Grosupeljske kotline šele v diluvijalnoaluvijalni ravnini; pravec njihovih tokov v obodnem delu pa kaže, da so
se morali razviti kot pritoki reke, ki je tekla proti NW.
Ako se ogledamo v tej smeri, nas preseneča široka dolina, ki drži od
Grosupljega med Selom in Paradiščem mimo Sapa in Šmarja na NW. V
južnem delu teče po njej mala vodica Mali breg proti Selnici, a je mnogo
preneznatna za široko dolino in vrh tega periferna. V srednjem delu je dolina povsem suha, na N pa so se v njenem dnu razvile kraške oblike. Tu
so jo že načeli dotoki Škofeljščice; eden priteče izpod Pleše in prereže
dolino v prečnem toku. Toda v njenem dnu si je stvoril kraški kotlič Ponikve, kjer ponikne ter odhaja šele po kratkem podzemskem toku pod vasjo
Razdrto v Barje. Nad sedanjim dnom doline se vidijo sledovi in ostanki
starejšega višjega in širšega dna v obliki teras v višini 365—370 m. Na
tej terasi stoji vas Veliki vrh, ohranjena pa je tudi tik NE nad Š m a r j e m ;
na zaključku na NW pa je ohranjeno celo staro dolinsko dno in na njem
stoji vas Mali vrh. — Razvodje med Ljubljanico in Krko je sedaj natančno
v vasi Šmarje.
Okrog in okrog na obodu Grosupeljske kotline so ohranjene terase v
višini 346 - 348 m, sesloječe iz obilne, ponekod po več metrov debele rdeče
ilovice, ki spominja na kraško rdečo prst in ne kaže nikjer znakov sedimentacije. Na njih so njive in vasi, ki je zanje na ravnini prevlažno (Selo,
Brezje, Grosuplje [pri novem Sokolskem domu], Mala vas i. t. d.)80].
Višje terase si sledijo v manjših višinskih razlikah. Ker nameravam
obravnavati terase v območju pliocenske Ljubljanice v posebni študiji ter
'•) V območju Grosupeljske kofline, pa (udi okrog Višnje gore in Stične, se vpotrebljava naziv breg za označbo tekoče vode, potemtakem nekako v islem pomenu, kol
se rabi običajno beseda potok. Celo kraška tekoča voda v podzemskem svetu se označuje kot breg.
" ) O dolenjski rdeči ilovici i m a m o v geološki literaturi na žalost malo študij.
Že L i p o i d , prvi geolog, ki je v družbi s S f a c h e jem, podal 1. 1858. geološki pregled
(s kartami) o Dolenjski, je poslal pozoren nanjo. ( L i p o i d , Die Eisenstein führenden
Diluvial-Lehme in Unter-Krain. Jahrb.d. geol.R. A. 1858). V novejši dobi popisuje F . S e i d l
grosupeljski slično rdečo ilovico pri Črnomlju v Beli krajini ter jo smatra za usedlino
ponfskega jezera (Zemeljski potresi pri Črnomlju v zvezi z geološko zgodovino krajine.
Spomenica v počasi prof. dr. Gorjanovič-Krambergera.Zagreb 1925.). Nasprotno pa K r e b s
isti ilovici prisoja mlajšo starost in jo vrh lega smafra za preostanek preperele površine
(Zur Geomorphologie von Hochkroatien und Unterkrain, p. 212, 213).
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pokazati ogromen pomen, ki ga imajo za geografsko razprostranjenost naselij in kultur, naj tu opozorim le na one nivoje, ki so važni za spoznavanje pliocenskih hidrografskih zvez. V tem pogledu je posebno važen nivo
v višini 390—400 m. Pripadajo mu kopasti griči na vsem obrobju (ježe
392 m pri Ponovi vasi, griči med Šmarjem—Sapom ter Hudo Polico—Gor.
Blatom, 390—401 m, Kopanj 390 m pri Račni, Vrtača 390 m, tik vzhodno
nad Malo Račno, višine na E in N od Grosupljega (Gradišče 401 m), višine
nad Podlomom (395—403 m, pri Žalini 394 - 400 m i. t. d.). Gorski obod
Grosupeljske kotline je na vseh straneh višji od nivoja 390—400 m ; edino
na NW, med Hudo polico in Šmarjem tvorijo najvišjo pregrajo med Barjem
in kotlino ravno še kope te višine, a tako, da so vmes tudi nižje vrzeli.
Bočna erozija je tedaj v dobi, ko so nastajale terase označene višine, razrezane danes v kope, izdelala Široko dolino med Grosupeljsko kotlino in
Barjem.
Smatram, da našteti momenti zadostno dokazujejo, da je morala iz
območja današnje Grosupeljske kotline voda nekdaj teči nadzemsko v območje sedanje Barske kotline in sicer med Hudo polico ter Šmarjem, tvoreč
dotok Ljubljanice. Po dobi, ki jo označuje nivo 390—400 m, se je nadzemska zveza še držala nekaj časa ter se je končno skrčila na ožji pretok
doline pri Šmarju, ki je vrezana do višine 365—370 m. Potem pa je kraški
podzemski odtok prevladal v toliki meri, da se je nadzemska hidrografska
zveza proti Barju prekinila.
V zapadnem obodu Grosupeljske kotline so zastopani werfenski škriljevci, o čemer pričajo že številne tekoče vode. Osrednji del kotline ima v
obodu srednjetrijadne dolomite, ki so za vodo manj propustni. Na južnem
obodu, nekako na črti Št. ]ur—Ponova vas—Dol. Slivnica—Boštanj—Luče,
pa začenjajo na široko gornjetrijadni apnenci in se vlečejo kompaktno tja
do Dobrepolj ter Krke in še dal^č naprej"). V tem apniku, ki silno nagiba
skrševanju, se je pričela voda nadzemskim potom odtakati v Krko in ves
vodni odtok je spremenil svojo smer.
Nad višinami 390—400 m je najvidnejši in tudi najbolj zastopan nivo
v višini 490 - 500 m. Pripadajo mu na pr. ploščati hrbet med Predolami
in Dol. Slivnico (485—490 m), hrbet med Ponovo vasjo in Vel. Lipljenami
(484— 495 m) i. t. d. V obodu Grosupeljske kotline imamo v tej višini že
več znatnejših vrzeli, ki so za morfogenetsko proučavanje zelo važne. Najširša je vrzel proti Barju; sega od Smerjan (NW od Šentjurja) do Pleše.
Kotlina je tudi v tej višini še zaprta na južnozapadni in severnovzhodni
strani; več ožjih prehodov pa je v dinarski smeri proti SE. Nadaljevanje
" ) Za ozemlje južno in |užnovzhodno od Ljubljanskega barja smo glede geologije in ieklonike še vedno navezani edinole na L i p o l d o v a in S f a c h e jeva raziskavanja, izvršena še v 1. 1857 (Jahrb. d. Geol. R. A. Wien 1858). Po Lipoldovi spec. geološki
karli (lisi Višnja gora - Cerknica) so vzeli domala vsi geološki podatki za navedeno
ozemlje. Kar D i e n e r loži, da za ta predel nimamo nikakih novejših geoloških študij
(Bau und Bild der Ostalpen und des KarstgCbiefes. Wien-Leipzig 1903 p. 237, 239), isto
velja tudi še danes.
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Šentjurske doline se izgubi v planoli pri Vel. Lipljenah v višini 4 8 0 - 5 1 0 m.
Zelo določno pa se vidi nadaljevanje Podlomske doline v smeri, odkoder
prihaja Poljanščica. Tu imamo zgoraj v planoli 490 m, tik zapadno pod
Malim Ostrkom (483), izžlebljeno ožjo suho dolino z dnom v višini 455 m.
Tik severno od kope 506 m (vzh. od Vel. Lipljen) je dno suhe doline v višini 369 m. Odtod proti S se jako razširi. Njeno široko dno dobi značaj
dolinske ravnine in dasi je po vrtačah in uvalah zelo deformirano ter mestoma poglobljeno pod 460 m ali celo pod 450 m, se vidijo v njem terase.
Višina dna se v smeri proti S polagoma zvišuje ter znaša vzhodno od
Malih Lipljen ter Škocjana 477—489 m. Še naprej se dolina širi vedno bolj
in preide končno v široko kamenito ravan okrog Ponikve v višini 460 m.
Ohranjena je tedaj določna sled, da je voda od današnjih Ponikev nekdaj
tekla nadzemsko do Podloma. O poteku pliocenske Poljanšice pričajo tudi
male ponikalnice, ki se javljajo spričo nepropustnih rabeljskih plasti med
Rožnikom in Malimi Lipljenami ter pri Škocjanu 32 ) in ob prestopu na gornjetrijadni apnik brž poniknejo; njihov tok je usmerjen proti E, proti suhi
glavni dolini, ki pa je več ne dosežejo. Skrševanje je moralo v južnem delu
nastopiti kesneje, ker je imela tu bočna erozija časa, da ustvari široko kamenito ravan okrog Ponikev: nadzemska reka se je tedaj krčila vedno bolj
proti jugu.
Pri Ponikvah ponicuje Rašica. Nekdaj je morala potemtakem teči po
sedanji suhi dolini proti Podlomu ter se v območju sedanje Grosupeljske
kotline družiti z drugimi vodami v reko, ki je tekla proti Barju v Ljubljanico. S tem je za vse porečje Rašice ugotovljena udeležba na pliocenskem
rečnem sistemu Ljubljanice.
Toda problem rekonstrukcije nekdanjih hidrografskih zvez se tu komplicira. Kamenita ravan pri Ponikvah ima po izraziti, dasi ožji suhi dolini
zvezo z Dobrepoljami; tjakaj je usmerjen strmec in tja odhaja ob času
zelo visokega vodnega stanja del Rašlčine vode, poplavlja zapadne dele
in izgine v tamkajšnjih požiralnikih. Gladina dobrepoljske ravnine znaša v
severnem delu 445 m, je tedaj za 15 m nižja od ravnine pri Ponikvah;
njena skalna osnova mora biti vrezana še globlje. Proti jugu se Dobrepolje
še bolj znižajo in ravnina je v najnižjem predelu pri Strugah 420 m visoko.
Ali podoba je, da sta tudi tu nagnjenost ravnine in strmec sedanjih voda
šele učinek novejšega razvoja in da sta imela oba prvotno obratno smer.
Dobrepolje, ki ležijo podolgem v dinarski smeri, se zožujejo proti SE.
Izpod naplavljene ilovne površine pogleda še pred vasjo Rapljevo skalna
osnova, ki se proti SE zvišuje čimdalje bolj in dobi kmalu tipično lice izvornega dela normalne doline, preoblikovane po kraških pojavih. Najvišja
točka, ki jo doseže globel, znaša 520 m, na kar sledi v isti smeri dolga
,a
) Rabeljske plasti na osnovi pregledne geol. karte pri K o s s m a t u , Die adriatische Umrandung in der alpinen Faltenregion. L i p o l d o v a geol. spec. karta označuje
tu kasijanske plasti.
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kraška kotanja Kuke vasi (440 m), še dalje, onstran sedla 460 m, pa triogljata globel z Vrbovcem, zaprta na kočevsko stran z obodom višine okrog
540 m. Ni tedaj znakov, ki bi kazali, da je bil prvotni nadzemski odtok iz
Dobrepolj usmerjen proti SE. Ker tudi na vzhodni in prav tako na izredno
strmi zapadni strani ni nikakih suhih strug, preostane samo severna stran, kjer
je mogel obstojati nadzemski odtok. Tu imamo razen suhe doline proti Ponikvam še eno vrzel; Radensko polje se nadaljuje proti SE najprej v enako
širokem obsegu, potem pa se suha dolina precej zoži, a škrati se ji dno
zvišuje. Najvišje mesto doseže v višini 476 m, a odtod se znižuje v ravninski zatok Dobrepolj pri Zdenski vasi. Železnica in cesta od Račne v
Dobrepolje držita po suhi dolini.
Ne preostane tedaj drugega, nego si misliti, da so imele Dobrepolje
nadzemsko vodno zvezo z Grosupeljsko kotlino. V pošfev prihajata obe suhi
dolini, ki sta se vrh tega ohranili v precej enakih višinah. Gorski pomol
pri Sv. Antonu nad Zdensko vasjo kaže nadaljevanje v gričih pri Podgorici (470 m), kar bi dalo sklepati na nekdanjo pregrajo sredi današnjega polja. Mogoče je, da sta bili tu prvotno dve dolini, z ločenim odtokom, od katerih bi bil eden usmerjen proti Rtični, a drugi proti PonikvamP o d l o m u ; bočna erozija bi bila šele v kasnejši dobi, ko se je oblikovalo
polje, odstranila večino pregraje. Oblika dobrepoljskega oboda kaže, da je
bila vzhodna dolina, kakor jo predpostavljamo po navedeni domnevi, precej
krajša od zapadne in da je pričenjala morda pod Planskim vrhom (NE od
Kompolj).
Za vzhodnim obodom Grosupeljske kotline imamo še manj jasne hidrografske in morfološke odnošaje; v njih se načenja problem razvoja Krke.
Tu je najprej uvala Luške doline; v njenem dnu (314—301 m) teče voda
le v času velikega deževja, seveda proti SE. Luška suha dolina leži povsem v dinarski smeri in točno v nadaljevanju gornje Krške doline. Vendar
jo od njenega pričetka loči dovolj širok prag z višino 426 m, dočim znaša
pregraja v smeri proti kraškim kotličem pri Žalini in Veliki Loki, ki so v
neposredni zvezi z Grosupeljsko kotlino, samo 358 m. Misel, da je suha
dolina pri Lučah del nekdanjega nadzemskega Krkinega toka, se vsiljuje
že na prvi pogled, toda v tem primeru bi si bilo treba misliti nekdanje
razvodje med Krko in Ljubljanico na ozemlju med Lučami in Žalino ali
severno od Žaline.
Vpoštevati je treba še dva momenta. Izpod Suhe krajine prihaja pri
Globokem poleg Zagradca močan kraški izvor Globočec. Prav tam prihaja
iz Suhe krajine izrazita suha dolina, globoko, a ozko vrezani dol. Ta se
razvije iz širše, a globlje kotanje pri Žvirčem ter drži mimo Ambrusa proti
Zagradcu. V višini 380—400 m neha nad strmimi pobočji Krške doline nad
vasjo Malo Globoko. Ambruški suhi dol se tedaj izteka v Krško dolino v
smeri od 5 proti N, kar bi se vjemalo s stanjem, da bi Krka tekla v
obratni smeri, nego teče danes. V Ambruški suhi dol prihaja od SE, od
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Vlšenj, druga suha dolina ter se združuje z njim ravno v veliki uvali pri
Ambrusu, kar bi še bolj potrjevalo domnevo, da je prvotna

hidrografska

•zasnova imela strmec in odtok proti N.
Navedenemu razlogu za inversni relief v območju gornje Krke nasprotuje na prvi pogled Višnjica, ki povsem normalno doteka v Krko od N.
Toda ta potok teče čudno kolenasto, kar je najčešče znak, da so se izvršile
spremembe v pravcu toka. Pravec vodž okrog Višnje gore kaže na prvotni
odtok v smeri proti gornji Temenici ali celo gornji Mirni. Tudi potočki med
Muljavo in Drago pod Višnjo goro kažejo isto smer, še bolj Stiški potok
nad Stično. Kakor Višnjica napravi tudi Stiški potok nenaden zaokret na
jug, dočim i m a m o ob železniški progi še danes strmec v smeri proti E do
predela med Dobom in Radohovo vasjo. Zdi se tedaj, da so se v območju
sedanjega gorenjega Krkinega porečja izvršile znatnejše spremembe v rečni
mreži, smeri tokov in razporeditve razvodij. Vprašanje se da rešiti šele s
podrobnim proučevanjem Krkinega, Temeničinega ter Mirninega porečja.
Doslej se je ugolovilo le, da poteka Krška dolina nad Sotesko v tektonski
prelomnici 83 ).
Kadar se bo v zadostni meri proučila geologija in tektonika Dolenjske,
se bo pokazalo, v koliko je zasnova starih in sedanjih tokov zavisna od
tektonskih črt. Razen mnogoštevilnih podolžnih dinarskih zarez bodejo v
oči nekatere prečne črte, tako na. pr. dolinska globel Stična—Muljava—fiabrovščica in malodane v isti smeri, gotovo pa vzporedno potekajoča skoro
ravna globel Ambruškega dola. Še bolj bode v oči premočrtna prečna dolina Račne, osobito ko se domala na isti črti zaključujejo Dobrepolje in se
še dalje na E pričenja dolina Krke.
Velik del ozemlja, ki je nekdaj pošiljalo svoje vode nadzemskim potom
v Ljubljanico, jih oddaja sedaj podzemskim potom v Krko. Da se podzemski
odtok obrne v drugo smer, nego jo je imel prvotni nadzemski tok, v kraškem svetu ni nič nenavadnega; sličen primer domnevata K o s s m a t in
K r e b s pri Pivki. V koliko so pri spremembi vodnih tokov ter smeri odtakanja sodelovali tektonski pokreti pliocensko-diluvijalne dobe, se bo dalo
še raziskati; nekateri znaki (višine nivojev, strmec v ravninah in suhih ter
potopljenih dolinah) dajejo pobudo za domnevo, da se je severni del ozemlja
dvigal bolj nego južni, da se je ploskev nagnila nekako na poševno v smeri
proti SE. Zakaj poglavitni vzrok za napredujočo prevlado kraških pojavov
in za razvoj erozije moramo iskati v postopnem dviganju vsega predela3*).
Ljubljansko barje je nastalo na oni progi, kjer so se stekale vode iz
dinarske in alpske smeri. Alpsko smer imajo Podlipska, Horjulska in GraS3
) M. V. L i p o i d , Bericht über die geologische Aufnahme in Unter-Krain in Jahre
1857. Jahrb. geol. R. A. IX. 1858. p. 260. - F e r d . S e i d l (und W i l f r i e d von T e p p n e r ) ,
Der diluviale See von Prečna bei Novo Mesto. Carniola 1919. p. 148.
34

) Prim. K r e b s , Zur Geomorphologie, p. 230.

Pliocensko porečje

Ljubljanice.

daška dolina 36 ). Pri Dobrovi se stekala Šujica in Gradaščica. Ali zdi se,
da tudi tu n i m a m o več prvotnega toka, zakaj nad gradaškim kolenom nad
Gabrjem so v višini 4 4 0 - 4 5 0 m kraški Ravnik pri Toškem čelu ter Šentvidski hribi na južni strani odrezani točno v smeri srednje Gradaščice, ne
da bi se to popolnoma vjemalo z mejo med apnikom in škriljevci86). Domnevati se more, da je Gradaščica nekdaj tekla tudi v spodnjem loku v
smeri zgradbe alpskega predgorja, torej proti Dolnicam, neposredno v Ljubljansko polje. Šele kesneje se je zaokrenila proti SE, za kar bi mogli iskati
razlage v manjši odpornosti karbonskih škriljevcev dobrovskega predela37).
V njih se je mogel hitreje razvijati dotok Ljubljanice ter potegniti nase Gradaščico in Šujico, ki je očividno prvotno prav tako tekla od Dobrove še
nadalje proti NE.
Porečje pliocenske Ljubljanice je bilo precej večje nego današnje. Na
račun soškega porečja je Ljubljanica izgubila le malo v območju gornje
Idrijce, več pa je pridobila s Pivko. Pridobila je na račun Kolpe v območju
Loškega potoka, a zelo mnogo izgubila na korist Krke. Razen pri Idrijci
so se vse spremembe smeri izvršile v obliki preložitve toka potom kraškega odtakanja. Prevlada kraške hidrografije ni samo po veliki večini porušila nadzemsko kontinuiteto tokov in dolin nekdaj zelo prostranega Ljubljaničinega porečja, marveč je tudi odtok usmerila drugam, povsem neodvisno od prvotne nadzemske hidrografije.
R é s u m é . B a s s i n p l i o c è n e d a l a L j u b l j a n i c a . L'auteur s'attache
à reconstruire le système fluvial de la Ljubljanica dans le terrain karstique, au
sud du Marais de Ljubljana, et cela pour 1' époque pliocène où 1' écoulement
des eaux s'effectuait à la surface. D'autres, Fr. K o s s m a t , J o ž e R u s , Norb.
K r e b s ont constaté que, dans le pliocène, la Ljubljanica prenant sa source
près de Prezid (E de Snežnik) coulait à la surface à travers les poljés de
Lož, de Cerknica, de Planina et de Logatec pour atteindre le Marais de Ljubljana et se jeter dans la Save. L' évolution karstique faisant des progrès, la vallée
de la Ljubljanica, lors du premier pliocène, s' est brisé en une enfilade de poljés karstiques. A la suite de 1' écoulement karstique souterrain, la Pivka ayant
primitivement appartenu au bassin de la Vipava, ou de la Reka, s' est mise à
envoyer ses eaux vers celui de la Ljubljanica. Mais, elle a perdu le bassin supérieur de 1' Idrijca dont les flots jusqu' alors se dirigeaient par Godovič et Hotedršica vers la Ljubljanica.
L'auteur a reconstruit les affluents droits de la Ljubljanica pour l'âge
pliocène. La Cerkniščica, sortant de Begunje, longeait Bezuljak pour entrer dans
le bassin de Logatec, et Ravnik (de Logatec) est le fond large desséché de sa
vallée délaissée. La Borovniščica, dont la vallée est creusée en anticlinale, a très
vite fait d'éroder la base schisteuse pour attirer sur elle 1' Otavščica ; voilà
pourquoi les cascades de Peke! se sont formées sur le passage du terrain do" ) Dr. F r a n z K o s s m a t , Über die tektonische Stellung der Laibacher Ebene.
Verh. geol. R. A. 1905. p. 76.
" ) Prim. geološko karto pri K o s s m a t u , Überschiebungen im Randgebiete des
Laibacher Moores ter geol. karto pri K r a m e r j u , Das Laibacher Moor.
" ) Prim. geološko karto pri K o s s m a t u , o. c., in K r a m e r j u , o. c.
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lomitique vers les couches schisteuses. Le plateau de Bloke, expédiant à présent
ses eaux par voie souterraine vers Cerknica, les faisait probablement écouleur
vers NW, La vallée sèche de Brezovica, audessus de Preserje, montre les
phases successives de 1' abaissements de la base d'érosion. Du poljé Grosuplje —
Račna à 1' époque pliocène, une rivière passait par Šmarje, où subsiste une
vallée sèche, dans la Ljubljanica au Marais; cette rivière recevant des affuents
par la Poljanščica du pliocène, du côte de Ponikve, n' elait probablement que
la continuation de la Rašica. A Dobrepolje, long p o l j é karstique, il y a deux
vallées sèches, 1' une allant jusqu'à Ponikve et l'autre, au p o l j e de Račna;
par conséquent, il a dû appartenir au bassin de la Ljubljanica. Tout ce territoire
karstique jusqu' à Šmarje fait partie du bassin de la Krka vers où l'eau s'ecoule
par des voies souterraines. En comparaison de 1' âge pliocène, ce n' est qu' une
petite partie du bassin de la Ljubljanica qui s' est conservée à la surtace ; quant
à la partie souterraine, les cours d'eau ont dans bien des cas changé de direction pour devenir tributaires de la Krka.
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BITEN].
(Historično • geografska študija).

Vas Bitenj, ki leži na Gorenjskem ob cesti med Škofjo Loko in Kranjem,
je bila od 10.—19. stoletja last freisinškega škofa. Zanimiva je predvsem
radi svoje o b l i k e in z e m l j i š k e r a z d e l i t v e . Bitenj je tipična v r s t n a
v a s . Vse hiše stoje v lepi vrsti druga ob drugi ob prvotni cesti in sicer
večinoma tako, da je na eni strani ceste stanovanjsko, na drugi strani pa
gospodarsko poslopje. Današnja glavna cesta, ki drži iz Škofje Loke v Kranj,
nas ne sme motiti, ker je novejšega postanka.
Pa tudi zemljiška razdelitev v Bitnju ni za naše kraje navadna. Tu
se namreč razprostirajo takozvane g o z d n e h ü b e (Waldhufen), za katere
je v splošnem značilno, da leži v prvotnem stanju vsa zemlja posameznega
kmeta v eni progi in sicer takoj od poslopja v enaki širini. Tik za poslopjem,
na drugo stran, pa leži gozd, ki je bil spočetka skupna last. Po gozdu so
dobile hübe svoje ime*). Kako obliko imajo specijelno bitenjske hübe, o
tem bomo govorili spodaj.
Postanek freisinškega loškega gospodstva sega v 10. stoletje. S prvo
daritvijo 30. junija 973. je daroval cesar Oton II. freisinškemu škofu Abra*) Tip vasi, kakor je Bifenj, je v geografiji naselij znan pod imenom g o z d n a
v a s (nem, Waldhufendorf, frc. village de forêt). Vendar tu nimamo opravka s čistim
tipom, zakaj razen zemljišča, razdeljenega v progah, so imeli vaščani na pr. tudi skupen
vaški pašnik. S i d a r i f s c h opisuje za Štajersko zemljiško razdelitev tega tipa, označujoč jo z malo prikladnim nazivom Streifengewannflur (Geographie des bäuerlichen
Siedlungswesens im ehemaligen Herzogtum Steiermark, Graz 1925. p. 17). Tudi je tipična
gozdna vas najčešče dvostranska, s simetrično na obeh straneh ceste razporejenimi
hišami in progami. Bitenj se je ustanovil kot enostranska gozdna vas, ki tudi drugod,
posebno po ravninah, ni redek pojav. Po talnem načrtu se šteje gozdna vas v skupino
vrstnih vasi ali morda boljše : vasi v vrsti (Reihendorf, village en ligne).

