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A n t o n M e l i k : 

Bohinjski ledenik. 
(Z 1 karto v prilogi.) 

ledovi ledene dobe v Julijskih Alpah so se ugotovili raz-
meroma kasno in dolgo je trajalo, preden so se dognali po-

glavitni obrisi diluvijalne glaci jaci je.1) Tudi Brücknerjeva raz-
iskavanja, izvršena v 1. 1887. in 1907., so imela le smoter, dobiti 
pregledne podatke o velikosti poledenitve, posebno o dolžini ter 
višini diluvijalnih ledenikov. Za Brückner jem se je diluvijalna 
glarijacija Julijskih Alp, vsaj kar se tiče savskega porečja, pro-
učevala samo v neznatni meri, za manjša posamezna področja in 
domala vedno le v zvezi z drugačnimi raziskovanji. Nihče se še 
ni lotil sistematičnega raziskovanja sledov, ki jih je diluvijalna 
ledena doba zapustila v vzhodnih Julijskih Alpah. 

Morfološko proučevanje Alp je pokazalo, da se sme pripiso-
vati učinkovanju ledenikov manjši pomen, nego se je računalo 
prvotno. Ostane pa nesporno dejstvo, da je v raznih ravnih pre-
delih, kakor so na pr. Bohinj, Pokljuka in posebno Blejsko-
radovljiška kotlina, kjer se je udejstvovala glaci jalna in fluvio-
glacijalna akumulacija, diluvijalna glaci jaci ja prav močno vpli-
vala na nastanek sedanjih površinskih oblik. Zato je za morfologa 
neizogibno potrebno, da si napravi najprej sliko o obsegu in 
podrobnostih poledenitve. En del slike naj poda pričujoča studija 
o sledovih diluvijalnih ledenikov v Blejsko-radovljiški kotlini 
ter v Bohinju. 

Morene okrog Blejskega jezera. Dosedanji raziskovalci po-
pisujejo morenske nasipe, ki se vlečejo na V in SV v loku okrog 
vzhodnega dela Blejskega jezera. Najnižji od njih je že na no-
tranjem pobočju jezerske kotanje in je moral biti v dobi prve 
postglacijalne faze še pod jezersko gladino.2) Pričenja tik severno 

1) O zgodovini glacijološkega proučevanja Juli jskih Alp poroča E. Brück-
ner v delu: Penck-Brückner, Die Alpen im Eiszeitalter, str. 1045. 

s) Ivan Rakovec, Postglacialne terase Blejskega jezera v zvezi z nje-
govo morfogenezo. Geografski Vestnik IV. L jubl jana 1928, str. 21. 
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od ceste Lesce-Bled v bližini Rusove trgovine in se vleče v prav 
izrazitem nasipu zadaj za vrtovi vil SV-no od Parkhotela. Staro 
domače ime za to vzpetino je Tine brda.3) Za njo se širi široka 
terasa, ki se nadaljuje proti zapadu; na njej stoji hotel Jekler 
in del vasi pri cerkvi. Zelo je verjetno, da se je tudi morenski 
nasip Tine brda nadaljeval na njenem spodnjem robu proti 
Gradu. 

Morenski nasip Tine brda pomeni zadnjo fazo würmske 
glacijacije; višje gor ob jezeru se niso našle čelne morene in 
prav tako tudi ne v dolini Bohinjske Save okrog Bohinjske Bele. 

Prvo starejšo fazo wiirmskega ledeniškega stanja predstav-
lja morena, ki jo je najboljše imenovati po Pecovci, kôpi pri 
posestvu Vovk, sestoječi iz žive skale, ki moli za spoznanje iz 
morenskega nasipa. Tu imamo opravka z dvema fazama, zakaj 
morena sestoji iz dveh vzporednih nasipov, ki potekata prav 
blizu skupaj.4) Najboljše sta razvita in ohranjena od hotela Beo-
grad (ob cesti Lesce-Bled) do blejskega pokopališča. Ta dva na-
sipa predstavljata najvišji okvir jezerski kotanji in tvorita raz-
vodje med njo in Rečico. Do tega okvira je segalo Blejsko jezero 
v svojem najvišjem vodnem stanju, kakor je ugotovil dr. Ivan 
Rakovec.5) Pri pokopališču je vnanji morenski nasip deloma 
odstranjen, v vasi Grad pa precej zabrisan, vendar se na cesti 
Grad-Zasip še dobro pozna v klancu pri Sekovaniču. Tu se je 
tedaj naslanjal na skalni grič Bledeč in posredno na hrib Grad. 
Y vsem opisanem sektorju sta morenska nasipa pokrajinsko 
dovolj markantna — označujejo ju kot Brda — in nudita lep 
pogled na pokrajino na obe strani; zato je razumljivo, da so na 
njih domala v vsem obsegu vile. 

Od hotela Beograd, odnosno od ceste Bled-Lesce do Straže 
se vidi samo en nasip; na njem se je naselil glavni del vasi 
Zagorice. Y bližini Straže je v nasipu širša vrzel, v višini 495 m; 
tu pričenja namreč Dindol, suha struga prvotnega jezerskega 
odtoka, ki drži v dobro vidnem poteku na vzhodni strani Straže 
proti Ribenski gori (Strgavniku). 

Onstran navedenih dveh nasipov se širi ravnica, ki ni nikjer 
nagnjena proti jezeru, znamenje, da ni participirala na jezer-
skem hidrografskem sistemu. Pač pa teče po nje j Rečica, o ka-

3) Po nekdanjem posestniku kmetu Tini. 
*) Prim. Jos. Wentzel, Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte des Thaies 

der Neumarktler Feistritz. Jahresber. Oberrealschule in Laibach 1900/01, p. 5; 
O. Ampferer, Über die Saveterrassen in Oberkrain. Jahrb. geol. R. A. Wien 
1917, str. 416; Rakovec, Postglacialne terase, str. 13. 

6) Rakovec, o. c. p. 18. 
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teri Wentzel pravilno naglasa, da j i je blejska morena zapirala 
pot proti jezeru.6) Morenska nasipa Pecovških Brd sta tedaj dolo-
čila višino jezeru v prvi postglacijalni dobi, sa j sta stvorila pre-
grajo od Gradu do Straže in v njej je prvo vrzel napravil šele 
prvotni jezerski odtok tik za Stražo. 

Enako vidna sta dva vzporedna morenska nasipa onstran 
Rečice, SV od jezera. Tudi ta dva se vlečeta v lepem loku, ki 
ponavlja ločni zavoj Pecovških Brd. Pričenjata šele tik vzhodno 
od Gmajne za cesto Bled-Zasip, ali slediti jima moremo v bližino 
ceste Lesce-Bled. Prvi, to je notranji nasip, ki mu pravi prebi-
valstvo R e b e r , je najvišji in najširši od vseh blejskih moren; 
na notranjo stran je položen, na vnanjo pa povečini precej bolj 
strm. Vleče se neprekinjeno domala v vsem delu; šele v bližini 
ceste Lesce-Bled se zniža in hkrati se pojavijo v njem presledki. 
Drugi, to je vnanji nasip se v pričetku pri Gmajni naslanja do-
cela na notranjega, potem pa se brž odmakne od njega in se 
vleče v slični obliki in višini prav tako neprekinjeno vzporedno 
z njim. V južnem delu razpade nekoliko poprej nego notranji 
nasip na niz podolgovatih slemen in kôp, ki so med njimi večji 
presledki. Še ti pa nehajo precej pred imenovano cesto. Južno-
vzhodno odtod imamo po ravnini t ja v bližino Save in spodnje 
Rečice množico kratkih slemenskih nasipov smeri Z-V in raz-
tresenih kôp, ki se v njih ne da konstatirati nikaka smer raz-
poreditve. V golicah se jim vidi morenska sestavina. Med njimi, 
že na južnem robu, stoji nekoliko večji griček (kota 512 m avstr. 
spec, karte), ki kaže na severnovzhodni strani skalno pobočje, 
napravi ja joče vtis žive skale. Pridružujem se popolnoma Rakov-
čevi domnevi, da imamo tu opravka z živoskalno osnovo.7) Sličen 
vtis napravi ja griček tik zraven na vzhodu. 

Vidi se, da je Reber v vsej dolžini vplivala na smer Rečice, 
ker teče vodica ves čas vzporedno z njo in zavije v južnem 
sektorju z njo vred proti jugu. Tu pa se Rečica nenadoma obrne 
proti vzhodu; predrla je morenski nasip in teče skoro po naj-
krajši poti v Savo; cesta z Lesèc na Bled je porabila njeno grapo 
za svojo traso. Južno od Rečičinega kolena se morenski nasip 
Rebri nadaljuje še nekaj časa, a je zelo nizek, postaja brž neznat-
nejši ter kmalu izgine med njivami. Morda ga je v južnem delu 
porušil stari odtok Blejskega jezera, katerega terase pričenjajo 
nedaleč na JZ. 

Morenski nasipi pri Bodeščah in Ribnem. Razen opisanih, 
že doslej znanih morenskih nasipov okrog Blejske jezerske ko-

e) Wentzel, o. c. p. 6. 
7) Rakovec, o. c. p. 13. 

i * 
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tanje so ohranjene morene tudi pri Ribnem in Bodeščah. Njih 
popis se najboljše razvrsti, ako pričnemo na južnem koncu. Tu 
imamo na planoti, razprostranjeni v isti višini kot Blejsko polje, 
v obliki polotoka med Bohinjsko in Dolinsko Savo, dva vzpo-
redna morenska nasipa. Oba pričenjata takoj na južnem robu 
planote, tik nad debrijo Bohinjske Save, ki ima tu najožji del 
svoje doline, pač ker je živa skala, tvoreča osnovo planoti, po-
menila premočno oviro eroziji. Notranji nasip pričenja tik 
vzhodno za zaselkom Na Pečeh (Skale na avstr. spec, karti) in 
se vleče proti S vzhodno od Bodešč; tu zavije proti SZ ter postane 
še višji in širši. V vsem obsegu je popolnoma izrazit in kaže v 
golicah morensko sestavino z mnogimi oraženci, obilno ledeniško 
kašo in razmeroma malo debelejših skal. Vnanji nasip prične 
pravtako tik na južnem robu planote, vzhodno od Peči (kota 489 m 
na avstr. spec, karti) in se vleče kot lep slemenski nasip proti S. 
Tik na njegovi vzhodni strani pričenja strmo pobočje, pripa-
dajoče grapi Dolinske Save. Savska erozija je nekoliko bolj 
proti S izpodjedla morenski nasip in ga južnovzhodno od Bodešč 
že popolnoma odstranila. VSV-no od Bodešč se nasip pojavi 
znova, že v smeri JY-SZ, in se potem s krajšimi presledki vleče 
tja do kote 501 m (avstr. spec, karte), vzporedno z notranjim 
nasipom. Dobro se vidi, da je vnanji nasip vplival na ustalitev 
toka Dolinske Save v dobi, ko še ni imela izžlebljene svoje glo-
boke struge, zakaj pobočje gornje savske terase prehaja ravno 
v morenski nasip, ki je očividno v prvi postglacijalni dobi tvoril 
mejo savski vodi. 

Lega bodeških morenskih nasipov kaže, da ju je naložil 
bohinjski ledenik in sicer poseben njegov jezik, ki je prihajal 
po glavni dolini Bohinjske Save navzdol. Bohinjski ledenik se 
je moral tedaj v zadnjih fazah würmske glacijacije cepiti na 
blejski in bodeški jezik, ki ju je ločila Straža z Dobro goro. 

Nadaljevanje bodeških moren imamo tudi na južni strani 
Bohinjske Save. Tam se je ohranila ozka terasa nasproti Pečem, 
predstavljajoča nadaljevanje Bodeške planote (na avstr. spec, 
karti je označena okrog kote 497 m; domačini j i pravijo Na 
Kamniku). Na površini, ki pomeni tedaj wtirmsko ravnino, se 
vidijo „groblje", morenske kôpe in nasipi. Prav določno sta na 
nje j ohranjena dva vzporedna nasipa. Notranji gre povprek čez 
teraso od pobočja savske debri do vznožja Jelovice; ob njem se 
obrne proti Z in se da dobro zasledovati ob pobočju proti Z v 
gozdnem zemljišču. Ne more biti dvoma, da je moreno naložil 
bohinjski ledenik; vrh tega priča smer, da je samo nadaljevanje 
notranjega bodeškega nasipa. — Vnanji nasip je ohranjen samo 
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v krajšem južnem oddelku v bližini Jelovičinega vznožja; se-
verni del je že porušila erozija malega dotoka Bohinjske Save. 
Jasno je, da pomeni nadaljevanje vnanjega bodeškega mo-
renskega nasipa. 

Bodeška morenska nasipa končujeta na SZ ob suhi dolinski 
globeli, ki poteka v smeri Z-Y tik južno od vasi Koritno. Prav-
zaprav zavije notranji nasip že malo poprej proti Z in potem 
JZ, tedaj v smeri proti Ribnemu, a brž neha v znižujočem se 
terenu. Vnanji nasip neha ob imenovani suhi dolini. Vmes med 
njima se pojavi samostojen tretji nasip, ki se vleče v izraziti 
slemenski obliki do suhe doline, se ob nje j prekine, a se onstran 
nadaljuje v isti smeri. 

Koritenska suha dolina prereže oba morenska nasipa; njen 
severni breg je bolj strm, tako da je označen tudi v avstr. spec, 
karti. Po njej je morala nekdaj teči voda v Dolinsko Savo. 
Katera voda je bila to, je težko reči. Od notranjega morenskega 
nasipa dalje proti JZ ni videti nadaljevanja suhe doline, kar pa 
ni čudno, zakaj tu pričenja položno pobočje široke globeli, ki 
se pri Ribnem v nje j razvije grapa malega potočka Ribnjeka, 
tekočega v Boh. Savo. Pač pa se vleče proga nižje površine proti 
Z (Južno od kote 483 m avstr. spec, karte) tja do Selškega Brež-
nika, okrog katerega se vidi nadaljevanje Dindola, starega 
odtoka Blejskega jezera. Vendar ta globel nima značaja suhe 
doline, marveč kaže le njena severna stran položno teraso. Ko-
ritenska suha dolina bi mogla biti tedaj spodnji del Dindola; 
Direktna kontinuiteta pa se ne da več dokazati. Da bi bila nek-
danja struga Bohinjske Save, j e manj verjetno. 

Na severni strani koritenske suhe doline je ohranjeno samo 
nadaljevanje notranjega bodeškega morenskega nasipa, ki kaže 
zavoj proti ZSZ; sredi polja se zniža in končno neha v bližini 
ceste Zagorice-Ribno. 

S katerimi od blejskih moren naj se časovno vzporedita 
bodeška nasipa, se ne da popolnoma zanesljivo ugotoviti. Zakaj 
nadaljnji nasipi manjkajo. Verjetno pa je, da se vjemajo s fazo 
dvojnega nasipa Rebri. Zdi se, da je notranje nasipe uničila 
erozija tekočih voda, pred vsem Bohinjske Save, pa tudi Rib-
njeka in Dindola. Na to kažejo slabi ostanki morenskih nasipov, 
ki so ohranjeni zapadno od notranjega bodeškega loka. Severno-
zapadno od Ribnega sta ohranjena na ravnini dva vzporedna, 
a kratka in nizka slemenska nasipa, ki se vlečeta v smeri SZ-
JV. Južno in zapadno od Bodešč imamo prav tako dva kratka 
kosa morenskega nasipa. 
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Zapadno od Dindola sta ohranjena konca dveh morenskih 
nasipov; prvi se naslanja na Dobro goro in se vleče odtod naj-
prej v severni smeri, potem pa zavija proti SV. Drugi se na-
slanja na vzhodno pobočje Straže in zavije potem proti SV in 
končno proti V. Vidi se, da je nasip vplival na tok Dindola, — 
ta pa ga je prodrl in odstranil nadaljevan je obeh nasipov. Oblika, 
v kakršni se naslanjata moreni na hrib, priča, da ju je naložil 
glavni bohinjski ledenik. 

Dindol predstavlja spočetka, v Želečah, ožjo, a v srednjem 
delu zelo široko strugo, ki pa se v nje j še pozna stržen nekda-
njega vodnega toka. Tu je mogla voda vrezati celo dve, tri 
obrežne terase. V spodnjem delu, ob Dobri gori in Selškem Brež-
niku, je struga zopet zelo ozka; v njej je končno razvita re-
centna struga, ki teče po nji mala vodica SZ ob Ribenski gori 
(Strgavniku) proti Bohinjski Savi. 

Morene pri Rečici. Imamo končno še morene tretjega je-
zika bohinjskega ledenika, in sicer pri vasi Rečica. Tudi tu se 
vlečeta dva vzporedna morenska nasipa blizu skupaj in naložil 
ju je nedvomno odcepek bohinjskega ledenika, ki je segal čez 
zapadni konec jezerske kotanje v manjšem jeziku proti Rečici. 
Prvi, to je notranji nasip se opazi najdoločneje pri Mulejevi 
žagi, tamkaj, kjer gre prva cesta severno od blejske postaje 
čez železniško progo. Cesta sama je zgrajena na vrhu moren-
skega nasipa, ki je naložen povprek čez dolinko in ga je mo-
rala tudi železniška proga prerezati. Na zapadni strani se na-
slanja morena ob grič Bala, ki pa kaže v vzhodnem pobočju 
razgaljeno živo skalo; nadaljevanje morenskega nasipa je šele 
na južnem delu, posebno pa v južnem podaljšku griča, kjer se 
vleče morena ob vznožju hriba vzporedno z železniško progo. 
Na vzhodni strani železniške proge zavije morenski nasip proti 
JV; lesno skladišče Mulejeve žage stoji na njem. Potem se na-
slanja na južno pobočje osamljenega griča Prdanca (med Re-
čico, železnico in glavno cesto na blejsko postajo). 

Vnanji nasip se vleče vzporedno z opisanim. Opazi se naj-
prej v zapadnem delu malega grička Bale, se razvije tu v prav 
izrazit morenski nasip, ki se spušča na severnem pobočju na-
vzdol proti SV. Tu je pri novi Cundričevi hiši odprta gramozna 
jama v moreni ter jo razgaljuje na široko in kaže posebno 
mnogo porfirskega drobirja. Cundričeva hiša sama stoji na 
moreni. — V smeri proti SV se morenski nasip zniža; v neznatni 
obliki gre čez železniško progo, tu pa postane večji, zavije proti 
JV severno od Mulejeve žage in se v izrazitem slemenu naslanja 
na hrib Prdanco. Vidi se tudi vrhu hriba v precejšnji debelini, 
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z velikimi skalami sredi ledeniške gline. Vzhodno od Prdance se 
vleče v smeri od SZ proti JV morenski nasip, ki pa ne kaže tako 
izrazite slemenske oblike. 

Tudi ta dva vzporedna morenska loka sta delo bohinjskega 
ledenika iz zadnjih faz wiirmske glacijacije, in sicer njenega 
posebnega reČiškega jezika, ki je bil potemtakem od vseh treh 
najmanjši, kar je povsem v skladu z orografskim reliefom. 

Rečiška ali Mulejeva morenska nasipa nam nudita gene-
tično razlago za bifurkacijo Rečice, ki jo je popisal Rakovec/) 
Morena je stvorila pregrajo za najbližji odtok proti jezerski 
kotanji. Zato je ostala na razpolago le pot proti vzhodu in dalje 
med tretjim ter četrtim blejskim morenskim nasipom. Mnogi 
momenti pričajo vrh tega, da se je razvilo zadaj za Mulejevim 
vnanjim nasipom jezero, katerega zadnji ostanek je današnje 
močvirje ob železniški progi. Pa o tem še pozneje. 

Zdi se, da bi se Mulejeve morene mogle spraviti v zvezo z 
nasipoma Pecovških Brd. Pri graščini Grimšice imamo namreč 
pravokotno na vzhodno pobočje Rečiškega Brda, t. j. hriba z re-
čiško cerkvijo (točka 558 a. sp. k.), naslonjen morenski nasip, ki 
se vleče le na kratko razdaljo proti vzhodu, potem pa izgine v 
močvirni ravnini. Zdi se, da je nadaljevanje Rebri. Pri blejski 
ubožnici na Gmajni (zapadno od kote 506 m a. spec, k.) imamo 
širšo, a nizko kopo, ki služi za gramozno jamo. Ta pa ni morena, 
marveč ima sortiran in sedimentiran fluvioglacijalni materijal 
z oraženci, deloma celo spri jet; največ je proda in debelejšega 
peska, a s plastmi mivke. V slojih se menjava vodoravna s po-
ševno stratifikacijo, plasti kažejo nagnjenost proti SZ, tu bolj, 
tam manj. Da je ravnica, ki je še danes zelo močvirna, imela 
svojo jezersko fazo, ne more biti dvoma. 

Morenski nasipi pri Lancovem. Za nadaljnji studij wiirm-
ske glacijacije je najprikladnejše izhodišče planota pri Lanco-
vem in Brdih na severnovzhodnem vznožju Jelovice. Brückner 
je pri Pustem gradu, Lancovem, Voščah in Brdih naznačil čelne 
morene savskega ledenika, ki pomenijo največjo fazo würmske 
poledenitve9) in Ampferer mu pritrjuje.10) Podrobno morenskih 
nasipov povečini nista označila. Okrog Lancovega imamo na-
slednjo situacijo. 

Prav nad spodnjim tokom Bohinjske Save imamo na južni 
strani še majhen pas würmske ravnine. Na nje j se vzdiguje prvi 
morenski nasip, ki se na Z naslanja na pobočje Jelovice, potem 

8) Rakovec, o. c. str. 26. 
®) Penck-Briickner, Die Alpen, str. 1048. 

10) Ampferer, Uber die Saveterrassen, str. 427. 
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pa se vleče proti VSV ter neha nad savsko debrijo tik severno-
zapadno od vasi Selce (kota 507 avstr. spec, karte). Tik zraven na 
J se vleče vzporedno drugi nasip v približno enaki dolžini, ven-
dar s to razliko, da sta v srednjem delu v njem razviti dve vzpo-
redni morenski slemeni in da se v vzhodnem delu zavije proti 
JV ter se polagoma močno razširi, tvorec zgoraj malo ravnico, 
ki stoji na n je j lancovska cerkev z mežnarijo (kota 514 avstr. 
spec, karte). Pri vasi Lancovo je nadaljevanje prekinila erozija. 

Južno od lancovskega morenskega nasipa imamo na Brdski 
planoti več vzporednih nasipov. Najlepše se vidijo pri vasi Brda 
(kota 599 m avstr. spec, karte in južno odtod), kjer so ohranjeni 
trije izraziti vzporedni nasipi, a vmes se vidita mestoma še dva 
manjša. Pričenjajo nad grapo, ki poteka tik JZ-no pod vasmi 
Brda, Vošče in Kolnica proti JV, in se vlečejo spočetka v smeri 
Z-V, a zavijejo brž proti JV, vedno vzporedno med seboj. Ne-
kako na črti Lancovo-Kolnica se močno znižajo in polagoma 
toliko oslabijo, da se njihovemu nadaljevanju ne da več slediti. 
Tudi talne morene je tu inalo; valoviti površini Brdske terase 
se povsod v globljih zarezah vidi konglomeratna osnova. To je 
del one diluvijalne terase, ki jo je Ed. Brückner uvrstil kot 
visoko teraso (Hochterrasse),11) to je kot učinek predzadnje 
poledenitve. Kakor drugod na istem terasnem nivoju se vidijo 
tudi tu precej številne kraške vrtače. Med njimi so tu in tam 
položni hrbti in kope, kjer pa se spričo pomanjkanja golic ne 
da ugotoviti, ali je le valovita površina terase ali so zadnji mo-
renski sledovi. 

Vzhodno od Lancovega se vleče vzporedno s Savo suha do-
lina lancovska, ki jo popisuje Rakovec.12) Z njo so brdski mo-
renski nasipi prekinjeni in na njeni vzhodni- strani se nadaljuje 
samo lancovski nasip. To je dolgi hrbet s koto 548 m (avstr. 
spec, karte) in Pustim gradom. Tako ga vsaj pojmuje Ampferer, 
ki samo ta nasip navaja posebej in ki se mu zdi „der schönste 
und stattlichste Wall" ter pravi: „Der Wall selbst besteht aus 
einer Mischung von Block- und Grundmoräne und liegt auf Na-
gelfluh.13) Brückner govori manj določno in sicer samo o nasipu 
pri vasi Lancovo. Navajam to, ker se ne morem pridružiti na-
ziranju, da je pustograjski hrbet ves iz morene. Morenskega gra-
diva je na njem videti zelo malo. Pač pa se vidi na več mestih 

" ) Penck-Briickner, Die A l p e n . . . skica str. 1052. 
12) Ivan Rakovec, Doneski k geomorfologiji Ljubl janske kotline, Ljub-

ljana 1927, str. 1052. Pripomnim naj, da imamo slično dolino tudi zapadneje 
mimo Brd, Vošč in Kolnice. 

13) Ampferer, Uber die Saveterrassen str. 427. 
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v hrbtu živa skala, zdi se, da tudi tercijerna. Predvsem naj 
opozorim, da sem videl v severnozapadnem pobočju pod koto 
548 m živo apniško skalo; še važnejše je, da se vidi apnik tudi 
na južnem pobočju tik pod vrhom z razvalinami Pustega gradu 
(586 m). Res pa je, da se vidijo na površini porfirski balvani, 
kakor sta konstatirala že Morlot in Diener in kar navaja po njih 
E. Brückner.14) Izključeno je tedaj, da bi bil pustograjski hrbet 
v celoti morenski nasip, marveč more biti to samo deloma. S to 
rezervo sem ga začrtal v karto ter ga prepustil še nadaljnjemu 
raziskovanju. 

Južno od Pustega gradu preide hrbet v valovito ravan vi-
šine 540 m (na S) do 520 m (na J) ; predstavlja nadaljevanje 
Brdske ravnine, ki je po Brücknerju „visoka terasa". Sestoji iz 
konglomeratne osnove, ki je prekrita z obilno rjavo prstjo;15) 
v površino so izdolbljene mnogoštevilne vrtače. Izven dvoma je, 
da je bila vsa terasa še pod ledenikom, zakaj v vsem obsegu so 
po nje j raztreseni porfirski balvani. Treba je pri tem naglasiti, 
da se lancovske morene odlikujejo po veliki množini porfirskih 
skal. Razumljivo; zakaj severno pobočje Jelovice Y od Kupljenika, 
osobito Tolsti vrh (885 m), sestoji iz porfir ja. Porfirski bloki se 
vidijo prav do južnega konca terase, še do skrajnih raztresenih 
hiš Zgornje Lipnice (pri koti 521 m avstr. spec, karte), to je 
skoro do široke globeli, ki drži od Kamne gorice proti S do po-
bočij savske dolinske grape. Drugačnega morenskega gradiva tu 
nisem mogel konstatirati; vidita se sicer dva široka, a zelo nizka 
hrbta, ki se vlečeta vzporedno v smeri Z-V, toda nikjer se ni 
mogla dognati morenska vsebina spričo pomanjkanja golic, pač 
pa se vidi v osnovi konglomerat. Vsekakor pa je s porfirskimi 
balvani ugotovljeno, da je savski ledenik tu dosegel svoj naj-
večji obseg in segal v bližino Kamne gorice, tedaj nekoliko dlje, 
nego ga je začrtal E. Brückner.16) 

Morene v okolici Radovljice. Na ravnini okrog Radovljice 
je ohranjenih zelo malo morenskih nasipov. Tik severno od me-
sta se vleče izrazito morensko sleme v smeri od S proti J, v 
srednjem delu zelo široko. Prijaznemu osamljenemu gričku pra-
vijo O b l a g o r i c a . V Radovljici sami ni videti sledov moren-
skega nasipa, pač pa imamo SSZ-no od Oble gorice majhno in 
kratko morensko sleme v smeri SSZ-JJV; označujejo ga kot 
Ž g a n j a r j e v (poprej Volčev) hrib. Na avstr. spec, karti se 

" ) Penck-Briickner, Die Alpen, str. 1048. 
15) Brücknerjeva karta v del« Penck-Briickner, Die Alpen, str. 1052 

ima to teraso označeno kot „Grundgestein", kar je napačno. 
l e) Penck-Briickner, o. c. str. 1052. 
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oba grička označujeta nekako zapadno od znamenja s koto 495. 
Še dalje proti SSZ se vidi v zemljišču prav neznatna vzpetina, 
ki se vleče s presledki blizu do Lesec. 

Vzhodno od Radovljice navaja E. Brückner morenski nasip 
tik V-no od križa ob državni cesti in pravi, da se ta nasip na-
daljuje proti S v Ledevnici („Leteunca, 537 m, SV-no od Vr-
benj).17) Ampferer je označil Brücknerjev popis kot pravilen.18) 

Naznačene morene pri znamenju V-no od Radovljice tvo-
rijo nekoliko širši pas. V njem se razlikujejo trije vzporedni 
nasipi, ki pa niso posebno izraziti, marveč le nizki in se mestoma 
razpustijo v niz podolgovatih kop. V enako malo učinkoviti 
obliki se vlečejo proti J ter zavijajo v bližini južnega roba rav-
nine, ki so naloženi na njej, bolj proti JZ. Južni odsek terase 
napravi seveda konec tudi morenam. — Severno od državne ceste 
postane srednji nasip, ki je v vsem predelu najizrazitejši, višji 
in bolj strm, stranska dva pa slabša. Malo severneje postanejo 
vsi trije nasipi, ki kažejo tu že zavoj proti SSZ, bolj enaki, do-
kler nekako na črti Radovijica-Vrbnje nenadoma ne prenehajo, 
tako da se v smeri nadaljevanja širi le ravan. Jasno pa je, da ta 
trojni morenski nasip ne more pomeniti nadaljevanja morene 
na Ledevnici. 

Zapadno ob opisanem morenskem pasu je visoka terasa, po-
tekajoča vzporedno ob moreni; o njej bo kesneje še govor. V 
bližini državne ceste se pod njeno ježo razvije suha globel grape, 
ki po nje j le ob času velikega deževja teče voda v Savo. To 
grapo imenujejo Š m i d o 1. Morenske nasipe za njim naj ime-
nujem šmidolske. 

Glede Ledevnice navaja Brückner samo, da pokriva moren-
sko gradivo njene višine (kota 537 avstr. spec, karte, SV od 
Vrbenj).19 F. Seidl na svoji geološki karti Kamniških planin te 
morene ni vrisal.20) Ledevnico res pokriva morensko gradivo. 
Morenski nasip se najboljše vidi vrhu hrbta severno od kote 
537 m — mestoma se razločita dva vzporedna nasipa —; tudi 
kosi porfirja so primešani morenskemu drobirju. Toda podrobno 
raziskovanje, kako poteka morenski nasip, je zelo oteženo z 
gostim gozdom, ki pokriva hrib. Vsekakor pa se opaža morensko 
gradivo tudi v severnem delu Ledevnice in na jugu še nad Vrb-
njim; nisem pa mogel najti morenskih znakov v vasi Gorica in 
južno odtod. Pri Gorici prične hrib prehajati v teraso, ki se 

17) Penck-Briickner, o. c. str. 1048. 
l s ) Ampferer, o. c. str. 427. 
19) Penck-Briickner, o. c. p. 1048. 
20) F. Seidl, Kamniške ali Savinjske Alpe, geološka karta v prilogi. 
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vleče tja proti Savi. Briicknerjeva skica21 jo označuje kot visoko 
teraso, toda iz konglomerata sestoji samo v južnozapadnem in 
južnem delu, v vzhodnem delu pa se javl ja miocen (glina in 
lapor), kakor pravilno označuje Seidl na svoji geološki karti. 
Vendar je tudi v tem pogledu potrebna majhna omejitev; Le-
devnica, ki jo ima imenovana geološka karta vso označeno kot 
miocensko, sestoji pri Vrbnjem iz diluvijalnega konglomerata 
in drugod se ponekod, na pr. v vzhodnem delu (nasproti Dvorski 
vasi) vidi konglomeratna terasa, ki ima za osnovo miocen. 

Vzporedno z Ledevnico teče na zapadni strani potok Zgoša. 
Zapadno odtod se širi sama ravnina wiirmskega nivoja. Edino 
na J imamo med cesto, Savo in Spodnjo Zgošo majhen kos višje 
konglomeratne terase, ki jo Briicknerjeva skica označuje kot 
visoko teraso,22) Ampfererjev geološkomorfološki profil kot mo-
reno („kota 513 m").23) Ta terasa, ki ji pravijo B r a t r a n i c a . 
ima res v severnem delu slabo izraženo sleme v smeri S-J, ki 
bi moglo biti morena. Toda vsebina se ne da videti nikjer, ostali 
del terase pa je gotovo konglomerat, kakor se vidi na severnem 
pobočjn. tik nad cesto. Morena na Bratranici bi bila nadaljevanje 
ledevniške. 

Vsekakor pa imamo pri Šmidolu in na Ledevnici dva raz-
lična, vzporedna pasova morenskih nasipov; njih nadaljevanje 
je onstran Save pri Lancovem in Brdih. 

Morene pri Hrašah in Rodnah. Obe skupini navaja E. Brück-
ner. Morene pri Hrašah predstavljajo velik kompleks, nekako 
med Hlebcami, Hrašami, Studenčicami in državno cesto Zapuže-
Žirovnica. V južnem sektorju se dobro ločita dva oddelka. Za-
padni oddelek predstavlja samostojen, zelo širok in visok nasip 
s strmim zapadnim in položnim vzhodnim pobočjem. Vleče se v 
smeri SZ-JV. Prav tako kot končuje odsekano pri Hrašah, pri-
čenja nenadoma iz ravnine na JV. Severnovzhodno odtod se on-
stran širše dolinske globeli, posejane z morenskimi kopami brez 
reda, vleče drug morenski pas v vzporedni smeri, pričenjajoč v 
severnem delu vasi Hlebce. V njem se dado v glavnem razlikovati 
trije več ali manj vzporedni morenski nasipi, toda združeni s 
stranskimi kopami in slemeni. Prebivalstvo jim pravi tudi tu 
Brda. Proti S se slemenski značaj morene močno predrugači; v 
nasipih postajajo presledki številnejši in tudi smer se nekoliko 
spreminja. Posebno je značilno, da imamo na S namesto moren-
skih slemen vedno več kop in severno od ceste Hraše-Rodne 

21) Penck-Briickner, o. c. str. 1052. 
22) Penck-Briickner, o. c. str. 1052. 
23) Ampferer, o. c. str. 428, drugi profil zgoraj. 
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prevladajo kope popolnoma. V njihovi razporeditvi pa se ne 
morejo konstatirati posebni nizi, niti sploh kak sistem. Kope so 
tudi po velikosti različne med seboj. Hraško-hlebške morene se-
stoje povsod iz gradiva talne morene, osobito mnogo je tu lede-
niške kaše; debelejših blokov je malo, vidijo pa se povsod raz-
treseni na površini. 

Tik vzhodno od Hlebe sta na ravnini še neznatna ostanka 
dveh vzporednih morenskih nasipov. 

Morena pri Rodnah predstavlja zelo izrazit morenski nasip, 
visok, toda kratek. Vleče se na ravnini južno od vasi Rodne v 
smeri SZ-JV in je povsem enoten. Pač pa imamo vzporedno z 
njim na južni strani še manjši in krajši slemenski nasip. 

Na vznožju Peči med Žirovnico in Begunjami nisem našel 
morenskega gradiva. Morda se še najde in je le prekrito z gru-
ščem, ki se je v obilni množini nasul navzdol z izredno strmih 
skalnih pobočij Peči, tvorec sestavino teras na njihovem vznožju. 
Široka terasa 568 m tik S nad Breznico kaže na pr. sam zelo po-
ševno sedimentiran grušč z debelimi skalnimi bloki. Enako se-
stavino kaže terasa 566 m med Smokučem in Doslovčami. 

V ravnini SZ od ceste Studenčice - Rodne do Žirovnice in 
Brega ni morenskih nasipov; tudi raztresenih nizkih, okroglih, 
eliptičnih morenskih kop, o katerih govori Brückner,24) je ka j 
malo videti. Morenskemu nasipu sta podobna le dva neznatna 
vzporedna hrbta severno od Studenčic, v smeri SZ-JV, kot po-
daljšek hlebških moren. Ali vprašanje je, če nista le preostanek 
erozijskega delovanja. — Nekoliko močnejši je nasip v Vrbi, ki 
stoji cerkev na njem in se vleče v smeri SZ-JV vzporedno z ro-
bom tamkajšnje terase. 

Morene pri Zasipu ter Podhomu. Zapadno od Save, v se-
vernem delu Blejske kotline, imamo najvidnejše morenske na-
sipe na severnem robu. Ob cesti Bled-Zasip se dvigajo tik južno 
od Zasipa dolge, precej visoke kope ter kratki hrbti, ki očitno 
kažejo razvrstitev v nize in sicer v glavnem v smeri Z-V. Prvi 
niz kop se vleče proti zaselku Muž je, ki stoji še na njem; nad 
ostalo ravnino se vzdigne tako odrezano, da napravlja mestoma 
vtis terase. Kope in hrbti drugega niza gredo tik južno od vasi 
Zasip. Še malo severneje odtod, že v vasi, imamo določno teraso, 
toda na vzhodu se iz njenega južnega roba razvije prav določen 
morenski nasip-ter se vleče tja do vrh pobočja savske grape; 
zasipska cerkev stoji na njem in hiše s cesto vzhodno od nje. 

Proti Z od ceste Zasip-Bled se kope kmalu razvijejo v dva 
povsem določna morenska nasipa; najlepše se vidita pri Sebe-

2 i) Penck-Briickner, o. c. str. 1048. 
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njah, kjer stoji cerkvica na južnem od njih. Tu se prav jasno 
vidi, da ni mogoče govoriti samo o zasipski t e r a s i , kakor se 
izraža Ampferer,25) marveč da imamo prav določno dva vzpo-
redna zasipska morenska nasipa, dočim se tretji, to je oni z za-
sipsko cerkvijo, na Z ne uveljavlja dovolj, kar je morda po-
sledica denudacijskega učinkovanja na pobočju. — Mimo Sebenj 
se vlečeta morenska nasipa še dalje proti Z, zavijeta ob Pod-
homu, kjer stoji spodnji vaški del ter železniška postaja še na 
moreni, proti JZ. Odtad se vlečejo morenski nasipi mimo spod-
njega konca suhe doline Megre; tu se morejo razlikovati naj-
manj trije nasipi. Zapadni, ki je največji, se naslanja na vzhodni 
konec griča Radeljca in gre morda čezenj. Ostala morena se 
nadaljuje proti jugu nekako ob železniški progi in se naslanja 
na vzhodno pobočje Radeljce, doseza pa še severni konec Re-
čiškega Brda. To moreno omenja mimogrede tudi Ampferer, a 
jo označuje kot tvorbo radovinskega ledenika,26) kar pa se spričo 
celotne razporeditve morenskih nasipov ne more sprejeti. Na 
vzhodnem pobočju Radeljce se pri tem razvije terasa, ki se na-
daljuje tudi na južni strani tja proti Spodnjim Gorjam; tu se 
moreta v nje j razlikovati dve terasi druga nad drugo. Na obeh 
so se odprle v zadnji dobi gramozne jame, ki kažejo sortiran 
in sedimentiran fluvioglacijalen drobir, in sicer plasti proda, 
peska in mivke, nagnjene precej močno proti močvirju Travniki 
na J. Oboje dovoljuje sklepati na jezersko fazo, bržkone v oni 
dobi, ko je bohinjski ledenik še segal do rečiškega Brda ter vodi 
zapiral odtok proti V. Pripomnim naj, da se vidijo terase tudi 
na zapadni strani vlažne kotlinice, to je vzhodno od Poljšice. 

Na ravnini med Zasipom in Gmajno ter Rečiškim Brdom 
imamo naslednjo situacijo. 

Nekako na sredi pota med Gmajno (kota 506 m avstr. spe-
cijalne karte) in Zasipom gre pravokotno čez cesto široka, a zelo 
nizka vzpetina, ki se nadaljuje proti Y in Z. Vzpetina je tako 
nizka in tako položnih pobočij, da j i niti ne moremo prisoditi 
imena hrbet; je kot rahlo napet zemeljski val. Na južno stran se 
precej bolj zniža, nego proti severu. Vendar je severno pobočje 
toliko izrazito, da se vzpetina ne more smatrati za teraso. Na nje j 
se mestoma dvigajo osamljene kope, povečini nekoliko podolgo-
vate v smeri vzpetine, to je Z-V. Bližje savski debri postaja vzpe-
tina še neznatnejša, a ko doseže gornji rob savske dobri, prične 
zavijati proti JV in postane hkrati višja. Tu se tik nad ježo zgor-

25) Ampferer, o. c. str. 32. 
2e) Ampferer, o. c. str. 433 ( „ . . . die niedrigen Randwälle des Rotwein-

Gletschers zwischen Buchheim und Retschitz.") 
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nje savske terase razvije nekoliko določnejši nasip z eratskimi 
skalami in oraženci (na avstr. spec, karti kot 517 m; „Dobravca"). 
Nadaljuje se v nizu gostejših položnih kop proti JV, dokler ne 
neha ob robu strmega pobočja savske grape. — Na zapadni strani 
ceste Zasip-Bled se vzpetina vleče sprva še v smeri V-Z, potem 
pa zavije proti SZ, v smeri proti sebenjski cerkvi in sicer nad 
teraso Sebenje-Gmajna; tu se v zadnjem oddelku razvije v nje j 
višji, a ozek morenski nasip. 

Druga podobna vzpetina poteka malo južneje vzporedno z 
opisano, ki je slična v vseh značilnostih. Čez cesto Bled-Zasip 
gre na ovinku pri žagi tik SV od Gmajne in poteka potem v 
vzhodni smeri, v nizki in zelo široki obliki. Dalje na V se razvije 
v njej, odnosno na njej niz višjih kop; nekatere med njimi so 
podolgovate, povsem v obliki morenskega slemena, povečini pa 
okroglaste, z eratskimi bloki vmes. Vzpetina j e v vsem obsegu 
na južno stran bolj strma nego na severno. Končno zavije proti 
VJV, a postaja v bližini Save neznatnejša. Južno od nje se pojavi 
suha dolinska globel, potekajoča vzporedno z njo proti Savi. 
Suha struga je v zgornjem delu hkrati vzporedna z vnanjim na-
sipom rebrske morene. Veže široko močvirno ravnico, ki se širi 
v nekoliko nižji legi med Gmajno, Sebenjami in Rečiškim Brdom 
in je morala nekdaj predstavljati odtok vode iz te depresije. 
Zdi se, da je bilo to v oni dobi, ko je bohinjski ledenik še segal 
do reberske morene in so se odlagali deltasti sedimenti pri ubož-
nici. Ko se je pozneje ledenik umaknil do Pecovških Brd, se je 
razvil odtok sedanje Rečice, gmajnska suha struga pa je ostala 
izven funkcije, jezero je polagoma odteklo in ostalo je po njem 
le močvirje Blata, kjer še dandanes ni nikakih njiv, marveč le 
prav vlažni travniki. — Vzpetina ob suhi strugi se nadaljuje proti 
Z severno ob Gmajni, kjer stoje na nje j tri kope. Drži povprek 
čez teraso, ki se vleče nekako vzporedno s potjo Sebenje-Gmajna, 
a se ob nje j zniža. Vendar pa ne preneha ob terasi, marveč se 
vidi njeno nadaljevanje v smeri Z-V čez močvirje B l a t a , ki se 
razprostira t ja proti Sebenjam, Podhomu in Rečici. Vzpetina čez 
močvirje ni posebno izrazita. Vendar se vidi določno napeta, bolj 
suha proga; morenski drobir z oraženci se pokaže, kjer so za-
rezane v tlo struge vodic, pritekajočih od Sebenj in Podhoma na 
J proti Rečici. Onstran močvirja se dviga v nadaljevanju vzpe-
tine višji griček, nekoliko podolgovat s smeri Z-V; v sveže iz-
kopanem jarku na severnovzhodnem vznožju se je pokazala 
tipična morenska vsebina, ne sortirana in ne plastovita. — Za-
padno od grička se vidi ožji morenski nasip, ki se vleče v smeri 
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SSV-JJZ ter se naslanja pri grajskem ribniku na severni konec 
Rečiškega Brda. 

Opisani dve vzpetini kažeta sicer nekatera svojstva, ki go-
vorijo za morensko prirodo; tudi potek je vzporeden s sosednimi 
morenskimi nasipi. Vendar pa pomanjkanje določnejših znakov 
še ne dovoljuje končne sodbe. Zato sem na karti uvrstil kot mo-
reni samo dva majhna, relativno izrazitejša oddelka, v svrho, da 
se omogoči orijentacija in se kesne je ugotovi, kar še treba. Griček 
na Z sem označil kot kopasto moreno. 

Vprašanje skupnega ledeniškega jezika. Ako pustimo za 
enkrat iz nemar morene, ki jih imamo pri Sv. Katarini nad Za-
sipom, pri Dobravi in okrog Gorij ter na pobočjih Jelovice in 
Pokljuke, smo dobili z navedenim pregled morenskih nasipov v 
ravninskem delu Radovljiško - blejske kotline. Pogled na raz-
vrstitev moren pokaže že na prvi mah nekatere značilnosti, ki so 
za rekonstrukcijo razvrstitve diluvijalnih ledenikov osnovne 
važnosti. 

Najbolj zbode v oči izredna neenakomernost v razvrstitvi 
moren. Opazi se takoj, da imamo zapadno od Dolinske Save ne-
primerno več moren, nego vzhodno od nje. Brez dvoma pri tem 
ne gre toliko za prvotno razliko, nego za razliko, ki jo je po-
vzročila kesnejša destrukcija; vzhodno od Save je erozija mo-
renske nasipe porušila in odstranila, dočim so na desnem sav-
skem bregu ostali ohranjeni v neprimerno večji meri. 

Druga značilnost, ki še bolj zbode v oči, je celotna raz-
vrstitev morenskih nasipov. Za Radovljiško kotlino je E. Brück-
ner postavil naziranje, da je bil tu skupen jezik bohinjskega, 
dolinsko-savskega in radovinskega ledenika.27) Brückner sam pa 
je že naglasil, da v Radovljiški kotlini manjka glaci jalna čelna 
kotanja kot učinek erozije ter akumulacije skupnega ledeniškega 
jezika. Pač pa imamo, pravi Brückner, take čelne kotanje višje 
gor in sicer šele na spodnjem koncu dolin, iz katerih so dotekali 
ledeniki v Radovljiško ravan. To so: dvojna čelna kotanja Blej-
skega jezera ter spodnje doline Bohinjske Save, dalje čelna ko-
tanja pri Javorniku in končno manjša čelna kotanja radovin-
skega ledenika pri Krnici. Iz obeh navedenih dejstev izvaja 
Brückner zaključek, da je morala združitev vseh treh ledenikov 
trajati le malo časa, na kar so se ledeniki skrčili vsak na ustje 
svoje doline.28) Brücknerjevo pojmovanje je veljalo odtlej brez 
ugovora kot nekaj samo ob sebi umljivega. Opozorim naj pa, 

27) Penck-Briickner, o. c. str. 1049. 
28) L. c. str. 1055—1056. 
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kako tudi Ampferer naglasa, da je moral združeni ledenik zelo 
hitro razpasti v svoje tri sestavne dele.29) 

Pogled na karto o razporeditvi moren nam kaže, da mo-
renski nasipi prav nič ne govorijo za skupen jezik združenega 
ledenika v gorenjem smislu. Na vsej Radovljiški ravnini vidimo 
v nasipih smer S-J, z zaokretom proti SZ na S in proti JZ na jugu. 
Ta razvrstitev se prav dobro ujema z domnevo, da jih je naložil 
ledenik, ki je prihajal iz Bohinjske doline čez blejski del ko-
tline proti severovzhodu in vzhodu, ne pa da jih je naložil lede-
nik iz doline Dolinske Save, odnosno iz doline Radovne. Ali z 
drugimi besedami: Zakaj se jezik dolinskega ledenika prav nič 
ne uveljavlja v razvrstitvi morenskih nasipov vsaj v severno-
vzhodnem delu Radovljiške ravnine, kjer bi se vendar morala 
uveljaviti vzboklina dolinske ledeniške komponente? Nemogoče 
si je predstavljati, da je morene pri Rodnah, Hrašah, pri Šmidolu 
itd. naložil dolinski ledenik, pač pa kaže vse, da so tvorba bo-
hinjskega ledenika. Brückner ni navedel niti enega argumenta, 
ki bi zares dokazoval združitev treh ledenikov v skupen jezik. 
Tudi kesneje se taki dokazi niso postavili. Razvrstitev nasipov 
nam ne pokaže prav nobenega argumenta, ki bi govoril za skupen 
ledeniški jezik, pripušča pa možnost, da je segal dolinski ledenik 
v severni del Radovljiške kotline, v ravnino med Vrbo, Bregom 
in Žirovnico, kjer ni videti morenskih nasipov, a jih je morda 
odstranila tekoča voda. 

Gorjanski kot. Najbolj komplicirane probleme nudi diluvi-
jalna ter postdiluvijalna morfologija v kotu med Podhomom, 
Rečico ter Krnico. 

Najboljše je, da si najprej ogledamo morenske sledove. 
Prvi morenski nasip zapadno od vlažne kotanjice Travniki 

je na Poljšici. Vsa vas stoji na moreni. Ta sestoji iz dveh vzpo-
rednih nasipov, ki se vlečeta v smeri od JJV proti SSZ. Zapadni 
nasip je višji in širši; na njem je vaška cesta in glavni del vasi. 
Vzhodni nasip je nižji in je dobro viden samo v severnem delu, 
v južnem delu pa je z zgradbami in kulturami toliko zravnan, 
da ima obliko terase; na njem stoji vzhodni niz poglejskih hiš. 
Na J se morena naslanja skoncema na dolomitno pobočje hriba, 
na S jo odreže strmo vrezana grapa Poglejskega grabna, v kate-
rega se ravno tu združita dve globoki grapi; prva pride izpod 
Zgornjih Gori j, a druga izza Poljšice in je vrezana tik zapadno 
ob poglejski moreni. 

Malo zapadno od Poljšice se vleče nekako v smeri od JZ 
proti SV morenski nasip, ki je v bližini hriba ožji, a prav izrazito 

29) Ampeferer, o. c. 433. 
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slemenski, potem pa se v smeri proti Zgornjim Gorjam močno 
razširi, da tvori zelo vidno podolgovato brdo, ki mu pravijo B o š t. 
Hrbet se odtod znižuje proti Zgornjim Gorjam in izgubi značaj 
nasipa. 

Med Boštom in Poljšico imamo še krajši morenski nasip, 
ki se naslanja na severno pobočje Poglejske planote, se vleče 
spočetka vzporedno z Boštom, potem pa zavije proti Y ter neha 
sredi polja. Nasip je sicer nizek, a izrazito slemenski. Na njem 
stoji ob začetku pri hribu majhen zaselek Z a B o š t o m . 

Obe navedeni moreni sta razmeroma majhni, a presenečata 
po tem, da zavijeta proti SV odnosno V. 

Največji nasip imamo dalje na Z. Tu se vleče visok in širok 
morenski hrbet od pobočja Poglejske planote, kjer stoji na njem 
zaselek Postojno, proti S do ceste Gorje - Krnica pri gostilni 
Emavs. Rakovec ga je imenoval D o l g o b r d o30) in to ime lahko 
obdržimo, dasi imenujejo takó samo severni del z enako imeno-
vanim zaselkom pod njim. Dolgo brdo je od Rečice navzgor prva 
morena, ki drži čez vso dolino. Vendar se tudi ta ob cesti močno 
zniža in se vzpne zopet višje šele malo dalje, ko napravi hkrati 
zaokret proti SV. Vleče se do Mevkuža v lahnem loku tik nad 
grapo Radovne, sesto ječ tu iz dveh, mestoma celo iz treh vzpo-
rednih slemen, od katerih je severni izrazitejši; tu in tam leže 
po njem veliki balvani. Zapadni del ima ime K r a m p e r c a , 
in po njem lahko imenujemo ves morenski pas. 

Zadnja morena v tem kotu je nad vasjo Zabrezno. Tudi ta 
se naslanja na Poglejsko planoto in se vleče kot širok in visok 
hrbet v smeri proti SZ do ceste, ki drži skozi Krnico na Pokljuko. 
Severno od ceste ni videti nikakega nadaljevanja. 

Onstran prečne suhe doline, v kateri je razmeščena vas 
Mevkuž, se dviga gora V i š e v n i c a . Na njenem južnovzhodnem 
pobočju se dobro vidita dva vzporedna morenska nasipa, ki se 
vlečeta sprva v smeri JZ—SV, potem pa zavijeta, prehajajoč v 
nižjo lego, bolj proti SSV, skoro proti S. Oba nehata še malo 
poprej, preden dosežeta vrh pobočja nad debrijo Radovne, malo 
zapadno od široke prečne suhe doline N a F o r t u n i , po kateri 
pelje cesta iz Spodnjih Gorij skozi Poljane na Javornik. 

Končno imamo še široko, dolgo moreno V r š č e , ki se vleče 
od pravkar imenovane suhe doline Na Fortuni vzporedno z Ra-
dovno do Homa. Vzporedno z njo poteka na južni strani med 
Sp. Gor jami in Podhomom globoko vrezana suha dolina M e g r e , 
ki ima le v spodnjem delu neznatno tekočo vodico. 

30) Rakovec, Postglaciàlne terase . . . str. 27. 
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Kakor je razvidno iz navedenega, tudi v Gorjanskem kotu, 
v razporeditvi morenskih nasipov ni podana jasno začrtana meja 
med morenami bohinjskega in radovinskega ledenika. Ed. Brück-
ner pravi, da imamo takoj zapadno od Gorij čelne morene rado-
vinskega ledenika.31) Dolgo brdo bi bilo potemtakem že njegova 
čelna morena. Brücknerjevega mnenja so vsi kesnejši avtorji. 

Morenski nasipi med Krnico in Homom (844 m, Vitingar hrib 
na avstr. spec, karti) so se imenovali najčešče v zvezi z Radovno; 
saj se po pravici smatrajo za ono oviro ali pregrajo, ki je Ra-
dovni zaprla direktno pot proti У, proti Bledu. Brückner pravi 
to prav določno: Der Wocheiner Gletscher verlegte, wie seine 
Endmoränen zeigen, bei Retschitz den direkten Weg nach Osten 
und staute so den Rothweinbach. In malo dalje: Als der Wo-
cheiner Gletscher noch ein gutes Stück über den Veldeser See 
hinausging und bis zur Südseite des Vitingar hrib reichte . . .32) 
„Pri Rečici" je nekoliko nedoločna opredelitev, ali iz navedenih 
dveh stavkov, in vrh tega iz dejanskega stanja izhaja povsem 
nujno, da je mogla biti morena, ki je Radovno prisilila na pot. 
skozi Vintgar, samo — Vršče; druge morene pri Rečici ne pri-
hajajo v poštev. Toda nikakor ne zadostuje, da v skladu z 
Brücknerjem smatramo Vršče kot tvorbo bohinjskega ledenika 
ter kot pregrajo. ki je Radovni zaprla direktno pot proti Blejski 
kotlini. P o g l a v i t n a in n a j v a ž n e j š a o v i r a , k i j e 
R a d o v n i z a p r l a p o t n a V , p a j e ž e z g o r a j p r i 
K r n i c i in s i c e r j e t o m o r e n s k i n a s i p D o l g o b r d o 
s K r a m p e r c o t j a d o M e v k u ž a in V i š e v n i c e . Tu 
se izvrši ostri zaokret Radovne proti SV in vzrok mu more biti 
samo v pregraji imenovane morene. Kdor gleda s katerekoli vi-
šine pri Krnici ali Dolgem brdu ali makar samo na karti potek 
morene, si ne more raztolmačiti, kako bi mogel sam radovinski 
ledenik naložiti moreno v takem loku, ki je proti V konkaven. 
Pač pa se oblika loka popolnoma ujema z računom, da je moreno 
naložil bohinjski ledenik in v tem primeru je tudi edino mogoče, 
da je morenski nasip odvrnil Radovno v ovinek proti SV. Ako 
smatramo, da je Dolgo brdo s Kramperco naložil radovinski lede-
nik, ni pravega vzroka, da bi se Radovna prestavila zadaj za 
moreno, ko je morala vendar v fazi odlaganja iste morene izvirati 
takorekoč izpod nje, pod tajajočim se ledom. Preložitev na se-
verno stran morene in Viševnice bi bila v tem primeru nesmiselna. 

Geološka sestavina morenskega drobirja pri presoji malo 
pomaga, ker sta oba ledenika prihajala iz geološko in petrograf-

31) Penck-Briickner, o c. str. 1048. 
S2) L. c., str. 105". 
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sko prece j , sličnih delov Julijskih Alp. Tu bi bila potrebna prav 
podrobna raziskava morenskega drobirja. Vendar naj opozorim, 
da je v dolgobrdski moreni na Postojnem obilo porfirskih kam-
nov; res je sicer, da imamo porfir tudi južno nad Krnico, ali to 
je vendarle razmeroma majhna proga, ki bi težko raztolmačila 
precejšnjo množino porfirskega morenskega drobirja. 

Dalje naj opozorim še posebej na morenska nasipa zgoraj 
v južnovzhodnem pobočju Viševnice. Nemogoče si je predstav-
ljati, da bi moreno v taki poziciji naložil radovinski ledenik. 
Tu pač ne more biti dvoma, da jo je nakopičil, prav tako kot 
Vršče, bohinjski ledenik. V isti črti z viševniško moreno pa je 
Krampei'ca z Dolgim brdom. 

Sodim po vsem tem. da je do Dolgega brda in Kramperce 
ter Viševnice segal še bohinjski ledenik in odlagal tu svoje mo-
rensko gradivo ter Radovni zaprl direktno pot na V. Zelo pa je 
verjetno, da je tudi radovinski ledenik segal do sem, morda prav 
do Dolgega brda, tu pa ga je odrinil bohinjski ledenik in ga pri-
silil, da si je iskal poti proti SV, zadaj za Viševnico; v smeri da-
našnjega toka Radovne. 

Dolgo brdo bi mogla biti potemtakem morena, naložena na 
stiku obeh ledenikov. Izredno je široka in tudi precej visoka. Na 
njenem zapadnem vznožju se vleče plitva suha dolina s strmcem 
v Radovno, še zapadne je pa se vleče vzporedno še ena neznatna 
vzpetina v obliki slabega nasipa. 

Zelo je značilno, da se je na levi strani sedanje Radovne 
ohranila zgoraj na terasi pri Spodnjih Lazih precej globoko vre-
zana suha struga, ki pričenja nad sedanjo rečno grapo nasproti 
Grabčam in se zopet izteka vanjo nekoliko višje nego nasproti 
Mevkužu. Tu imamo tedaj opravka s starim tokom Radovne, ki 
je bila potemtakem prvotno odrinjena še bolj proti severu. 

Bohinjski ledenik je ob krčenju v postopnih fazah odlagal 
morene Bošt, Za Boštom, Poljšica itd. Ako računamo, da se je 
nasip Dolgo brdo-Kramperca, pa morda tudi nasip Vršče, naložil 
tamkaj, kjer sta se ledenika drug drugega ovirala, bi bilo razum-
ljivo, da so navedene morene večje od nasipov kesnejših faz 
würmske glacijacije. Za vsakokratnim čelom bohinjskega lede-
nika se je bržkone razvilo jezero, zakaj vodi izpod tajajočega 
se ledu je ledeniški jezik sam zapiral odtok v smeri strmca tal. 
Voda je morala rasti tako visoko, da je dosegla preko morenskih 
nasipov starejše faze odtok proti Radovni, odnosno ob njih proti 
Savi. Radovinski ledenik je poprej zapustil Gorjanski kot nego 
bohinjski ledenik; o tem pričajo že morenski nasipi, ki so ohra-
njeni v dolini med Krnico in Srednjo Radovno. — 

i* 
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pobočju morenskega nasipa na Postoj nem, ob cesti tik SV-no od 
gostilne Emavs (pod Dolgim brdom), zelo na široko v terasi, ki 
stoji na nji cerkev Sp. Gorje in cesta v Zg. Gorje, prav tako ob 
Fortuni in tudi na več točkah v vzhodnem koncu Vršč; tu se vidi, 
da je ali vsa osnova, to je ves hrbet Vršč iz sedimentiranega gra-
diva, ki mu je morenski nasip naložen samo na vrhu, ali pa so z 
jezerskimi sedimenti zadelana le pobočja hrbta. Tudi na levi 
strani Radovne imamo na široko fluvioglacijalen materijal s po-
ševno stratifikacijo. 

Za studij interglacijalne, glacijalne in postglacijalne, pa 
bržkone tudi predglacijalne sedimentacije je teren v Gorjanskem 
kotu in ob Radovni sila interesanten. Prvič je tu odlaganje ka-
menitega in glinenega drobirja spričo zajezitvenih pojavov za-
vzelo zelo velike dimenzije, — pri čemer moramo računati z ana-
lognimi pojavi v dobi prve glacijacije. Drugič so prestavljeni 
vodni tokovi v mehkem, povečini sipkem zemljišču zarezali svoje 
struge zelo globoko in izdelali instruktivne proreze skozi obilno 
diluvijalno naplavino. Akumulacija, ki je morala biti v predelu 
med Krnico, Rečico in Homom zelo izdatna, pa vendar ni pre-
krila še vseh vzpetin, ki pričajo o preddiluvijalnem reliefu. Iznad 
morenske in ostale prodne površine gledajo na več mestih žive 
skale kot del osnove. Tako se vidi živoskalna osnova v vasi Zgor-
nje Gorje, dalje južno odtod pri Boštu, v zapadnem pobočju mo-
rene Dolgo brdo, na več mestih v bližini Sp. Gorij itd. Zdi se 
tedaj, da Gorjanski kot v preddiluvijalni dobi ni tvoril morda 
širše dolinske ravnine, marveč da so bile tod pretežno ožje doline 
z vmesnimi hrbti in vrhovi. 

Ako je bilo čelo radovinskega ledenika zapadno od Dolgega 
brda, odnosno je ledenik severno od Viševnice segal tja proti 
Homu-Vintgarju, se morajo morene kesnejših faz würmske gla-
cijacije nahajati še zapadno od Krnice v tesnejši dolini Radovne. 
Res sem našel morenske nasipe med Krnico in Srednjo Radovno, 
dasi so seveda spričo močne postglacijalne erozije povečini že 
odstranjeni. Podroben opis je treba odložiti za drugo priliko. 

Morene pri Sv. Katarini. Kakor hitro smatramo v skladu z 
Brücknerjem Vršče za moreno bohinjskega ledenika, moramo 
iskati nadaljevanja na južnih pobočjih Homa in pri Sv. Katarini. 
Vrh hriba Sv. Katarine se vleče več morenskih nasipov, več ali manj 
vzporednih v smeri od Z proti V. Ampferer jih šteje vse k do-
linskosavskemu ledeniku,84) ali njihova pozicija kaže, da spadajo 
še k čelni moreni bohinjskega ledenika iz faze največjega stanja. 

34) Ampferer, o. c. str. 433. 
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Hrib Sv. Katarine je na vzhodu v vsem južnem pobočju od 
vznožja do vrha prekrit z debelo plastjo talne morene. Povsod 
v kolovozih, ob stezah in nad savsko grapo se vidi, kako na glo-
boko sega morenska odeja, ki prav do vrha ne kaže nikakih 
vrzeli. Tudi ta moment govori zato, da je moreno naložil bohinj-
ski, ne pa dolinski ledenik. 

Vrh hriba, ki je pravzaprav široka terasa v višini 620 do 
640 m, je prav tako prekrit z morenami, le z razliko, da imamo 
tu opravka z morenskimi nasipi. Vlečejo se v glavnem v smeri 
SV—JZ in se dobro vidijo pri cerkvi Sv. Katarine, kjer gredo čez 
pot Zasip-Sv, Katarina-Šum-Dobrava. Dobro se morejo raz-
likovati štirje več ali manj vzporedni nasipi, ki pa se v smeri 
proti JZ zbližujejo in hkrati zmanjšujejo. Podoba je, da je nji-
hovo nadaljevanje usmerjeno na južno stran Homa; toda na 
strmem južnem pobočju tega hriba je v vsem obsegu morensko 
gradivo popolnoma odstranjeno in pojavi se znova šele spodaj na 
vznožju ter na Z na pričetku Vršč. Severnovzhodno od Sv. Ka-
tarine se vlečejo morenski nasipi s presledki po vrhu terase tja 
do konca, tam pa se spuščajo po pobočju navzdol proti savski 
grapi, kjer nehajo nekako v višini 570—580 m. Posebno širok in 
visok je najsevernejši nasip, ki se prav določno zavija proti SV, 
tako da kaže lahno upognjeni lok svojo konveksno stran proti 
SZ. Tu kaže vsebina prav tako pretežno morensko kašo z drob-
nejšimi kamni kot v ostalih morenah blejske pokrajine. 

Ampferer sodi, da je morenske nasipe pri Sv. Katarini na-
ložil dolinskosavski ledenik. Pravkar navedeni momenti pa go-
vorijo proti temu in kažejo, da pomenijo navedene morene naj-
večjo fazo bohinjskega ledenika. 

Morene pri Blejski Dobravi. Severno od Sv. Katarine imamo 
na široki terasi Blejske Dobrave večji kompleks morenskih na-
sipov, o katerih ne more biti dvoma, da jih je naložil dolinski 
ledenik. Tako jih je karakterizral že Ampferer,35) mimogrede 
tudi Brückner.36) Najgostejši so v severnem delu terase, kjer pri-
čenjajo tik južno od Save nasproti Javorniku. Tu moremo raz-
likovati v smeri Z-V pet več ali manj vzporednih nasipov, od ka-
terih je predzadnji na J v bližini tvornice in železniške postaje, 
najdaljši in najvišji. Južni del terase je sicer tudi prekrit z mo-
rensko odejo, toda tu se ne vidijo slemenski morenski nasipi, 
marveč le širok kompleks visokih in širokih, zelo položnih mo-
renskih kop. Ali težko je razlikovati, v koliko imamo opravka s 
prvotnimi kopami, koliko pa so učinek rečne erozije. Zakaj med 

35) L. c., str. 420. 
3e) Penck-Briickner, o. c., str. 1056. 
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njimi so vrezane prav izrazite suhe doline, po katerih je morala 
nekdaj teči voda proti današnji spodnji Radovni. Tudi med mo-
renskimi nasipi na S se vidijo z njimi vzporedne suhe doline v 
smeri proti V, gotovo sled nekdanjih obledeniških vodnih tokov. 

Šele na skrajnem jugu dobravske terase imamo zopet sle-
menske morenske nasipe. Najizrazitejši je na južnovzhodnem 
koncu, kjer se vleče v loku od J JZ proti SSV, obrnjen s kon-
veksno stranjo proti J V. Zadaj za njim se vleče vzporedno še 
eden nasip, ki pa je precej nižji in se mu slemenska oblika po-
kaže močneje šele v južnem koncu, blizu Radovne. 

Majhen kos morenskega nasipa se pokaže tudi tik severno 
nad vintgarskim Šumom v smeri JZ—SV, kjer prehaja v zapadno 
pobočje terase. Toda v večini terase sestoji zapadno pobočje iz 
grušča. 

Radovna je spodnji del svojega toka vrezala v dobravsko 
teraso, tako da je manjši del police ostal na južni strani (višina 
575—585 m). Na tej terasi so se ohranili kosi morenskih nasipov 
in sicer tako v zapadnem delu kot na vzhodu, kjer se moreta 
konstatirati dva nasipa. Lega nasipov priča, da jih je naložil do-
linski ledenik. 

Na levi strani Save, med Javornikom in Mostami-Žirovnico. 
nisem mogel nikjer najti morenskih nasipov. Potoki, prihajajoči 
iz Karavank, kjer so v obilni meri razgaljeni škriljevci, pri-
našajo s seboj zelo mnogo proda in grušča ter so naložili v dolini 
velike vršaje. Prav tako je z gruščem in prodom na debelo za-
delan spodnji del doline ob Završnici. Nadaljevanje dobravskih 
morenskih nasipov, ki je moralo segati čez Savo, je tedaj deloma 
odstranila vodna erozija, deloma pa jih je očividno prekrila kes-
nejša naplavina. 

Dolinskosavski ledenik je naložil tedaj poglavitne morene 
na dobravski terasi. Če je segal še dalje na severno stran sveto-
katarinske terase, bo moglo dognati še podrobnejše proučevanje 
morenskega gradiva. — Vsekakor pa se je mogel tu stikati z bo-
kom bohinjskega ledenika in se je morda na širše razprostrl šele 
na ravnini okrog Žirovnice; v tem primeru pa bi morali računati, 
da so morene na levi strani Save popolnoma podlegle denudaciji. 

Slično se je moral radovinski ledenik izogniti bohinjskemu 
v prostoru severno od Viševnice ter je morda po tej poti do-
segel pričetek sedanjega Vintgarja. Severno od Grabna imamo 
morene in ob njih poteka v konglomerat vrezana suha dolina 
na vznožju hriba v smeri proti sedanjemu Vintgarju. Zelo je ver-
jetno, da sega prva zasnova Vintgarja v to situacijo. Podrobna 
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proučitev predela na levi od Radovne bo mogla pokazati točnejšo 
sliko. 

Dosedanji raziskovalci se niso bavili s sistematičnim pro-
učevanjem, ki bi pokazalo, v kaki obliki so se sestali ter združili 
vsi trije ledeniki. Vzeli so združitev ter skupen jezik kot samo-
obsebi umevno dejstvo. Ali kako malo trdna je bila ta domneva, 
kaže že moment, da so povsod, kjer so si podrobneje ogledali 
situacijo, prišli do zaključka, da je moral skupen jezik trajati 
samo kratko dobo, na kar so obstajali vsi trije ledeniki ločeno. 

Prav tako važna je naslednja Briicknerjeva sodba o časovni 
zvezi med posameznimi komponentami „savskega" ledenika: Ko 
je segal bohinjski ledenik še dobršen kos čez Blejsko jezero in 
sicer do južne strani Homa, je bila severna stran tega hriba, kjer 
se nahaja danes deber Radovne, že oproščena dolinskosavskega 
ledenika, katerega jezik ni ležal južneje od Dobrave.87) Tudi 
Brückner tedaj ni bil daleč od interpretacije, kakor sem jo podal 
z navedenim. 

Hidrografski razvoj v Radovljiško-blejski ravnini. Geneza 
današnjih površinskih oblik v kotlini naj se osvetli še z očrtom 
postglacijalne hidrografske mreže, ki je na njen razvoj v čelnih 
kotanjah povsod najodločilneje vplival ravno razpored moren-
skih nasipov. 

Spodnja dolinska grapa Bohinjske Save je ožja nego grapa 
Dolinske Save med Mostami - Žirovnico ter Radovljico in ne 
spremljajo je rečne terase v tako širokem obsegu, kakor ono. Ne-
dvomno je temu poglavitni vzrok v osamelih gričih, ki se dvigajo 
med Blejskim jezerom in Bohinjko; k njim pa je računati tudi 
vzpetine pri Bodeščah in Pečeh, ki so iz žive skale in le na po-
vršini v neznatni meri prekrite z morenskim gradivom. Tu je 
Ampferer ugotovil, da je moralo v interglacijalni dobi obstajati 
jezero, ki se je polagoma zadelalo s sedimenti. Zdi se pa, da se 
je manjše jezero razvilo tudi v prvi postglacijalni dobi za mo-
renskimi nasipi, zakaj pri Bodeščah sem našel v površini poševne 
sloje fluvioglacijalnega materijala, nagnjene dovolj močno proti 
SV. Bohinjska Sava je jezero s poglobitvijo odtočne struge kmalu 
uničila. Skalna osnova na severni strani je zabranila napredova-
nje bočne erozije ter na ta način očuvala morenske nasipe za 
Ribnim, Bodeščami in Pečmi. 

Med Bledom in vintgarskim Homom ter Zasipom imamo na 
splošno v ravnini strmec od SV proti JZ, proti Rečici in Bledu. 
Z njim pa nekako interferirà, kakor bi se moglo reči, strmec od 
Z proti V, odnosno SZ proti JV. Podoba je, da je obstajala po-

37) L. c., str. 1057. 
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dolgovata kotanja med Gradom in Višcami (k. 553 m zap. od Blej-
skega Gradu) na J in Podhomom ter Sebenjami na S kot relativna 
depresija. Zakaj tu se morenski nasipi ali prekinejo ali pa vsaj 
močno znižajo. Da se je tu v prvi postglacijalni dobi razvilo je-
zero, zato govori že današnja površinska oblika, to je široko 
ravno močvirje, v katerem teko vodice z minimalnim strmcem 
ter neštetimi meandri in dalje deltasto naložene plasti pri ubož-
nici na Gmajni. Iz jezera je morala voda prvotno odtekati v Savo 
po zgoraj navedeni suhi strugi, ki drži od Gmajne proti JV do 
savske debri (gl. karto). Razvila se je očividno še v dobi, ko je 
blejski ledeniški odcepek segal še skoro do Gmajne ter odlagal 
morenska nasipa Rebri. Ko se je ledenik skrčil še nadalje v ko-
tanjo Blejskega jezera ter odlagal pecovški moreni, se je ob nje-
govem jeziku razvila Rečica, ki j e prevzela tudi funkcijo odtoka 
iz Blat, dočim je gmajnska struga postala suha. Rečica se je tudi 
kesneje ohranila, ker ji je skalna pregraja Pecovce, Bledca, Gra-
du, Više in Prdance s tamkajšnjimi morenami otežila preložitev 
toka proti J. Zato je Rečica postala vodni odtok iz vsega predela 
do izpod Poljšice in Podhoma ter Gorij. Da je bifurkacija pri 
vasi Rečica — umetno delo, pač ne more biti dvoma. Še danes teče 
ob večjem deževju večina vode po stari strugi v Blata in južno 
ob Rebri v Savo, preplavljajoč pogosto močvirne travnike. 

Kako se je razvil gornji tok Rečice, se je že omenilo po-
sredno, v zvezi s suho strugo pri Mevkužu, Na Fortuni in v Me-
grah. Nadaljevanje Megr je sedaj zabrisano in sicer spričo 
gradbenih del v vasi Podhom in novo železniško progo, ki ima 
ravno tu vhod v večji predor. Opozorim naj pa, da je že Rakovec 
konstatiral „še danes dobro vidno suho strugo mimo Sebenj do 
Zasipa, k i . . . najbrž ni ostanek predglacijalne doline."38) 

Drugačno, ali v nekih pogledih ipak slično sliko hidrograf-
skega razvoja nam kaže ravnina med Žirovnico in Radovljico. 
Tudi tu imamo tako nekoč interferenco med strmcem SZ-JV in 
SV-JZ. Višinska razlika od Most-Žirovnice do Radovljice znaša 
dobrih 60 metrov. Hkrati se uveljavlja strmec od SV na JZ, kakor 
kaže že smer potočkov v vzhodnem delu ravnine. 

Predvsem so za zapadno polovico Žirovniško-radovljiške 
ravnine značilne terase, ki spremljajo savsko deber. Prva terasa, 
visoka do 10 m, pričenja takoj med Mostami in Žirovnico ter se 
vleče proti JV mimo Vrbe in Studenčic, — obe vasi stojita tik nad 
njeno ježo. Navaja jo že Rakovec, ki pa pravi, da je njen nadalj-
nji potek pri Studenčicah zabrisan.39) Široka struga male vodice 

3S) Rakovec, o. c., str. 28. 
39) Rakovec Ivan, Doneski h geomorfologiji L jubl janske kotline, str. 4. 
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Blatnice pa teraso v tej vasi samo prekine in polica se onstran 
Studenčic nadaljuje v povsem isti smeri mimo Hraš, ki stoje prav 
tako nad njeno ježo, se vleče na zapadnem vznožju hraškega 
morenskega nasipa in gre čez cesto Lesce-Hlebce pri znamenju. 
Toda v tem sektorju se vedno bolj znižuje in na južni strani 
imenovane ceste se nekako pri koti 509 (križ v avstr. spec, karti) 
izgubi. Ali pojavi se znova zapadno od vasi Vrbnje, nekoliko 
SZ od ceste Radovljica-Zapuže, sprva kot prav neznaten pregib 
v ravnini, a se potem onstran ceste naglo zviša ter se vleče, ob-
robljajoč na Z šmidolske morene, do pobočja savske debri. Pod 
njeno ježo se razvije že omenjeni Šmidol, ki dobi vodo samo ob 
velikih povodnjih. Prereže jo samo manjši žleb, ki je suha struga, 
potekajoča skoro od Nove vasi, kjer pričenja sredi travnikov. 

V terasi se vidi vrh ježe na več mestih vodoravno naložen 
ter sortiran prod, tako nad Šmidolom, pri Hrašah, med Studen-
čicami ter Vrbo itd. 

Vrbenska terasa se veže tedaj s savsko debrijo pri Mostah 
ter pod Radovljico in tik nad njo se vlečejo vzporedno morenski 
nasipi, ki so morda fungirali kot ovira bočnemu izpodkovanju 
savskega vodovja. 

Zapadno od vrbenske terase imamo še nadaljnje sledove sta-
rejših faz savskega toka. Predvsem poteka vzporedno z vrben-
sko terasa zapadno od Hraš in sicer ji je mogoče slediti nekako 
od ceste Lesce-Hraše čez železniško progo, kjer zavije proti S 
ter preide v prvo teraso na ovinku severnozapadno od Vrbe. 
Ježa je v njej sicer izdatno nižja nego pri vrbenski, a znaša 
po večini vendarle še dobra dva metra. — Nedaleč od nje na JZ 
se vidi v severnem sektorju še ena nižja terasa, potekajoča 
vzporedno. 

Končno imamo še četrto teraso z zelo visoko ježo (do 10 m 
in še čez). Ta se opiše najboljše, ako pričnemo na J. Tu doseže 
vrh pobočja savske debri zapadno od Radovljice, se vleče potem 
nekoliko vijugavo do Lesèc, ki stoje na njej in deloma še na 
ježi, — kolodvor je že pod njo — ter se nadaljuje proti SZ. Od 
poprej navedenih teras se razlikuje po tem, da se je pod njeno 
ježo ohranila lepo vrezana suha struga, ki poteka vzporedno z 
njo. Pričenja JJV od vasi Breg in tamkaj je tudi pričetek te-
rase. Suha struga je zelo široka in tudi precej globoka; ob njej 
so se celo vrezale fluvijalne terase. Dela ovinke in dobiva v 
nekoliko višjem nivoju, nego je njeno dno, dva suha žlebova 
od severne strani; ob prvem poteka terasa do Brega. Nekako 
2 km SZ od Lesèc napravi drugi večji ovinek proti V in odtod 
dalje je izpeljana po njej železniška proga, ki dela tu pač radi 



26 ANTON MELIK : 

nje edini ovinek med Žirovnico in Lescami. Suha struga se po-
tem nalahko vije pod opisano ježo — kolodvor Lesce je v njej 
in proga proti Radovljici. Zapadno od Radovljice se izteka v 
pobočje savske debri, a tu izvira v njenem dnu, malo nižje od 
železniške proge, vodica ter teče proti Savi. Suha struga je, ka-
kor že rečeno, zelo široka, posebno na nekaterih mestih, kjer 
se da v celotni strugi razlikovati globlja in ožja proga, stržen 
nekdanjega vodnega toka. — Leška suha struga pričenja ob 
savski debri in se izteka vanjo; ne more biti potemtakem dvoma, 
da predstavlja starejšo fazo savskega toka. Sava je morala v 
oni dobi teči zelo divje, zakaj na več mestih vežejo v istem 
nivoju prečne suhe struge stari tok in sedanjo deber, tako po-
sebno zapadno od Lesèc na obeh straneh ceste Bled-Lesce, in 
slično severno od kote 500 (avstr. spec, karta, znamenje ob potu 
Studenčice-Bled) itd. Sava se je tedaj cepila v rokave in delala 
vijuge, dokler se ni končno zarezala toliko globoko, da je ostala 
ujeta v svojo deber. 

Naglasiti j e še, da je levi breg suhe savske struge v vsem 
obsegu višji nego desni z izjemo SZ od Lesc, o kateri bo še go-
vor; vzhodni breg je ravno ježa leške terase, ki je povsod višja, 
nego ravan zapadno od suhe struge. 

Nadalje je še značilno, da o ekvivalentih navedenih štirih 
teras na sedanjem desnem savskem bregu ni nikakih sledi. Od 
Mužja odnosno Zasipa do Bodešč in Peči ni nikjer drugih teras 
nego one, ki pripadajo že recentni savski grapi. Savske terase 
so tedaj izven grape razvite povsem nesimetrično in pričajo 
potemtakem, da se je savski tok, ki se je moral prvotno raz-
livati v divji razbrzdanosti zelo na široko, prestavljal vedno 
bolj na desno, da je mogel preložiti strugo reke od Vrbe, Hraš 
in Šmidola do sedanje debri. Zelo verjetno je, da je Sava pri 
tem popolnoma odstranila morenske nasipe, ki so vsekakor mo-
rali biti prvotno tudi med vrbensko teraso in sedanjo savsko 
strugo. 

Končno še nekaj o zemljišču med leško suho strugo in 
recentno savsko debrijo. Tu imamo SZ od Lesèc, vzporedno s 
suho strugo in poprej omenjenim edinim železniškim ovinkom, 
do 12 m visok, proti V napet ločni hrbet, ki dela vtis morenskega 
nasipa. Ampferer ga omenja, ali le zato, da opozori, kako ima 
le navidezno obliko nasipa, a je le preostanek erozije spričo 
vreza suhe struge.40) Na ekskurziji geografskega instituta je bilo 
mogoče dognati s kopanjem, da se Ampferer ni zmotil, zakaj 
pokazalo se je, da tvori vsebino „nasipa", vsaj v zgornjem delu, 

40) Ampferer, Uber die Saveterrassen, str. 426. 
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vodoravno sedimentiran in sortiran drobir. SZ-no odtod, med 
zgornjim koncem suhe struge in sedanjo debrijo, imamo nemirno 
površino ravnine v istem ali še malo višjem nivoju kot je ravan 
vzhodno od suhe struge. Pokrita pa je s precej številnimi, pretežno 
neuglajenimi večjimi skalami, — tudi s porfirskimi! — ki ne 
morejo biti drugo nego ledeniški balvani. Dalje se dvigajo tu 
podolgovate majhne kope in končno se vidi v površini ob suhih 
žlebovih, ki preprezajo dele zemljišča, nesortiran kameniti dro-
bir z oraženci in z ledeniško kašo. Vsekakor je to morena bo-
hinjskega izvora. 

Vse navedene savske terase potekajo vzporedno s smerjo 
morenskih nasipov na ravnini in tudi suha savska struga gre z 
njimi paralelno. Če si mislimo morenske nasipe pri Zasipu in 
Sv. Katarini podaljšane in sklenjene z onimi na Brdski planoti, 
nam zaokret teras Z-no od Vrbe ter pričetek suhe doline pokaže 
neutajljiv paralelizem smeri. Ali z drugimi besedami: Podoba 
je, da je Sava prestavljala svojo strugo postopoma proti Z v 
razmerju s fazami, kakor se je umikal bohinjski ledenik proti 
JZ in da je vrezala v vsaki fazi posebno teraso na vzhodni 
strani, dočim je na desnem bregu dotekala vanjo voda izpod 
ledeniškega jezika. Na črti Vrba-Zasip je skoro v pravokotni 
smeri prerezala morenske nasipe. Pod ježami se na mnogih me-
stih vidi vzporedna globel, podobna prav plitvi, a široki suhi 
strugi. 

Logično je, da predpostavljamo v skladu z izraženo do-
mnevo v fazi najširšega obsega bohinjskega ledenika tok Save, 
ki je prihajala izpod dolinskega ledenika, še bolj na V, pri Rod-
nah in potem vzhodno od hlebških moren ter Ledevnice. In res 
imamo vzhodno od Ledevnice, to je med Zapužami ter Gorico 
na eni in Dvorsko vasjo ter Otokom na drugi strani široko do-
lino, ki je v vsej širini odprta v Radovljiško-žirovniško ravan 
med Begunjami, odnosno Zgošo ter Zapužami; v savsko dolino 
se izteka čez Mošnje in Globoko. Danes teče na njenem vzhod-
nem robu neznaten potoček, ki je tako majhen, da nima drugega 
imena nego (Otoški) graben. Ta potoček, ki izvira vrh tega iz-
pod hriba Mengrad (vzhodno od Zgoše), tedaj še pod spojem 
suhe doline z ravnino, ni mogel vrezati tako široke doline, ka-
tere dno je ostalo neizpremenjeno. Tu je morala delovati aloh-
tona voda in sicer ali Zgoša, ki je samo drugo ime za Begunjski 
potok, ali pa, kar je mnogo verjetneje, Sava sama, v dobi, ko 
je ledenik vrh Ledevnice nalagal moreno. Verjetno pa je, da je 
prva zasnova otoške suhe doline še starejša, zakaj sedanja 
prodna ravnica je naložena v širokem dolinskem žlebu, vreza-
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nem v tercijernetìi gričevju. Toda strmec v dolinski ravnini 
priča, da je sedanjo obliko ustvarila voda, tekoča od Zgoše 
proti J. 

Dalje imamo med rodensko moreno in Hlebcami na vzhodni 
strani hlebških moren dolgo in široko dolinsko depresijo, ki je 
tako vlažna, da ni v njej nikakih njiv in jo ob velikem deževju 
zalije voda na široko. Zato ima značilno ime B l a t o . Iz nje teče 
neznatna vodica Blatnica in sicer ob severnem robu hlebških 
moren proti JZ skozi Studenčice ter se tik južno izgubi v vlaž-
nem tlu pod teraso. Ali zdi se, da je bil odtok iz Blata nekdaj 
usmerjen proti ЈУ. Na to vsaj kaže suha struga, ki je ohranjena 
v ravnini zapadno od Roden ob državni cesti Zapuže-Zabreznica 
in ki ima smer proti JV v Blato (prim, karto). Po nje j moramo 
sklepati na prvotni vodni odtok v smeri proti Hlebcam. Na se-
verni strani ceste imamo še eno slično, a manjšo suho strugo. 
Dolinska depresija Blata se vleče proti Hlebcam, dasi teče sedaj 
voda v njej v obratni smeri. Da je njeno dno pri tej vasi na-
peto, temu je očividno vzrok v majhnem potočku, ki priteka od 
Pol jč in teče skozi Hlebce ter ima označeno svojo bližino z rahlo, 
a širšo akumulacijsko progo. 

Med Hlebcami in Ledevnico poteka zelo široka, dasi le 
prav plitva dolinska depresija, ki kaže strmec proti Radovljici. 
Y nje j niso le prekinjeni vsi morenski nasipi, marveč tudi sav-
ske terase. Tod je morala nekdaj teči večja voda, dasi se sledovi 
struge same ne poznajo. Če je bil tod usmerjen savski tok v eni 
prvotnih postdiluvijalnih faz, zato se ne dado navesti nikaki 
konkretni argumenti. Da pa je imela nekaj časa Žgoša tu svoj 
tok, za to se more navesti dejstvo, da imamo zapadno od vasi 
Žgoša ohranjen del suhe struge, ki gre od bregov potoka Zgoše 
tik pri Kristanovem domu v smeri proti Hlebcam (prim, karto). 

Morene med Slamniki in Gorjanskim kotom. Eden od pre-
izkusnih momentov za pravilnost gornjih razmotrivanj glede 
velikosti bohinjskega ledeniškega jezika mora biti odgovor na 
vprašanje, kako se ujema nadaljevanje bohinjske robne morene, 
ki jo je Brückner ugotovil pri S l a m n i k i h , z morenskimi na-
sipi Gorjanskega kota. 

Z gospodom R. Gradnikom, šolskim upraviteljem na Bledu, 
sva sistematično preiskala hriboviti teren med Gor jami, Bledom 
in Slamniki ter našla naslednjo situacijo. 

Morena pri Slamnikih se vleče po vzhodnem pobočju Po-
kljuške planote proti S; njeni nasipi se najlepše vidijo pri pla-
nini R e č i t n o , kjer zapirajo planinsko kotanjo (kota 892 m na 
avstr. spec, karti). Tu se more z vso določnostjo razlikovati vsaj 
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šest vzporednih morenskih nasipov, ki zavijejo v loku okrog 
kote 1066 m proti У. Morensko zono prereže Belica, ki je s svojo 
globoko grapo ustvarila ogromno morensko golico, vidno daleč 
na okoli. Vzhodno od te zareze se vidi samo eden morenski nasip, 
ki pa je zato eden največjih, kar jih poznam v Julijskih Alpah. 
VJV od kote 1066 m zavije zopet proti SV. Popolnoma ohranjen 
je od Belice do vzhodnih pobočij K o z j e g a h r b t a (kota 
834 m avstr. spec, karte), v vsem obsegu kot veličasten hrbet, brez 
najmanjših presledkov; še na avstr. spec, karti 1 : 75.000 se dobro 
razloči ob poti Rečitno-Tratovec-Poljšica. V razliko od blejskih 
moren je v njem precej več debelejših, lepo poliranih skal in 
sploh debelejšega gradiva. Na pobočjih zapadno od Rečitnega 
in okrog kote 1066 m nisem našel morenskih sledov; spričo tega 
se zdi, da predstavlja navedena morenska zona — najvišje robne 
morene bohinjskega ledenika. Na vzhodnih pobočjih Kozjega 
hrbta se glavni morenski nasip polagoma zmanjša, tudi je v go-
stem gozdu težje slediti morenam. Ali povsem določno se v istem 
zemljišču, tedaj še vzhodno od Kozjega hrbta, pojavi vrsta vzpo-
rednih morenskih nasipov, ki prehajajo na Poglejsko planoto, 
ohranjeno tu zelo dobro in jako na široko v višini 720—750 m.41) 
Vsega skupaj je na planoti najmanj šest morenskih nasipov. 
Nekateri med pjimi so zelo visoki in napravijo vtis morene že 
na prvi pogled; na mnogih mestih (na pr. na kolovozih) je raz-
galjena njihova morenska vsebina. Domala vsi nasipi nehajo 
na severnem robu Poglejske planote, ki je tu s precej strmim 
robom v višini 700—720 m odrezana proti nemirni ravnini Gor-
janskega kota. Samo v vzhodnem delu, kjer se v severni odsek 
planote uvrsti terasa Trate (Tratovec) in Stoviča (tik zapadno 
od prve, (650—680 m), se vidi, da gredo nasipi še po pobočju 
navzdol do terase, kjer pa so ohranjene samo velike morenske 
kope. Ali tudi ta terasa se dviga s strmim skalnim pobočjem nad 
gorjansko ravnino in v strmem odseku ni nikjer moren. 

Z navedeno proučitvijo je ugotovljeno, da se vlečejo nasipi 
robnega morenskega pasu s Slamnikov proti S na Poglejsko pla-
noto v višino 700—750 m in da se niti na tej planoti ne uveljav-
ljajo znaki radovinskega ledenika. S tem je tedaj ugotovljeno, 
da je bohinjski ledenik s svojim levim bokom še pokrival Po-
glejsko planoto, ki je samo kakih 120—150 m nad wiirmskim 
dnom gorjanske doline. Kontinuiteta med nasipi na planoti in v 
dolini se spričo strmo odsekanega pobočja sicer ni našla, ali tudi 
brez tega je komaj še mogoče dvomiti o genetični zvezi med mo-
renami na planoti in v dolini. 

41) Rakovec, Postglacialne terase, str. 6 si. 
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Morenski nasipi so ohranjeni tudi bolj vzhodno od Kozjega 
hrbta, na planoti, n. pr. eden tik SZ-no nad Zako. Podrobno raz-
iskovanje v tem gozdnem ozemlju bo morda našlo kake nasipe, 
ki se bodo dali spraviti v zvezo z morenami v dnu Blejske 
kotline. 

Morene na Jelovici. Na desni strani Bohinjske Save je 
Brückner ugotovil robne morene razen pri Lancovem in Brdih 
edinole na severnem pobočju Jelovice pri koti 896 m.42) Ampferer 
je odločno zanikal možnost, da bi robne morene pri Brdih v vi-
šini 586 m in pri Završanu (to je namreč kota 896 m)43) pripadale 
isti glaci jalni fazi, ker se mu zdi strmec ledenika (nad 300 m na 
2 km razdalje) prevelik in tudi zveze med obema morenama 
pravi, da ni.44) Ampferer računa za gotovo, da so to morene dveh 
različnih glacijacij, zgoraj pri Završanu starejše in večje, a spo-
daj pri Brdih mlajše in manjše. V soglasju s tem pričakuje, da 
se bodo med Radovljico in Kranjem našle še čelne morene sta-
rejšega ledenika, odgovarjajoče robnim morenam pri Završanu.45) 

Vzel sem si za nalogo, da dozen em, kdo od obeh ima prav. 
Našel sem naslednje. 

Od Brdske planote se vlečejo morenski nasipi navzgor čez 
severni del terase L e d i n i c a , ki je razvita na široko ob Jelo-
vici v višini 620—630 m, (severno od kote 624 m avstr. spec, karte). 
Odtod se vleče pas morenskih nasipov po severnem pobočju Je-
lovice polagoma navzgor. Zelo dobro se da pregledati v zemljišču 
ob kolovozu, ki pelje s severnega konca Brdske planote na T a -
1 e ž , široko travno teraso — ravnino v višini 700—720 m (okrog 
kote 708 m na avstr. spec, karti). Malo poprej, preden se pride na 
Talež, se vidijo na obeh straneh kolovoza v gozdnem pobočju 
zelo lepi morenski nasipi. Z g. Gradnikom, ki me je spremljal 
na teh potih in mi ves čas z izredno podjetnostjo in vztrajnostjo 
pomagal preiskovati težaven, z gostim gozdom porastel teren, 
sva mogla razlikovati najmanj pet določnih nasipov. Najvišji 
nasip obroblja v višini 700 m lepo taleško planino; kolovoz z 
Ribnega na Talež gre čezen j ravno pri križu ob pričetku ravnine. 
Nasip se vleče naprej proti Z in se zvišuje počasi do 740 m, potem 
pa se njegovo nadaljevanje izgubi v strmem pobočju. Taleške 
morene vsebujejo obilo debelejšega kamenitega gradiva. Osobito 
značilna je zanje zelo velika množina porfirja, med njimi ne-

42) Penck-Briickner, o. c., str. 1047. 
43) Tu je bila nekdaj samotna kmetija, kmetski dom z njivami. Sedaj 

je opuščen in namesto njega je le še planina z rovti. 
44) Ampferer, l)ber die Saveterrassen, str. 427. 
« ) Ibid. 
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Blejsko-radovljiška ledeniška čelna kotanja. — Le bassin terminal du glacier de Bled-Radovljica. 

1. Celni in robni morenski nasipi. 
2. Kopas te morene brez reda . 
3. Z morenskim drobir jem ter eratskimi ska-

lami pokrito zeml j i šče pred glavnimi čel-
nimi ter robnimi morenami. 

4. T e r a s e na Radovl j i ški ravnini. 
5. Suhe doline. 

L e s moraines frontales et la térales . 
L e s buttes morainique arrondies sans ordre. 
Terra ins converts de dépôts devant les prin-

cipales moraines frontales et la térales . 

T e r r a s s e s de la plaine de Radovl j i ca . 
L e s va lées mortes . 

Merilo 1 : 75.000. Echelle de 
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kateri naravnost ogromni skalni bloki, ležeči na površini; bal-
vane v enaki velikosti sem opazoval malokje drugje. Sličnost z 
lancovsko-brdskimi morenami je tedaj očitna. Obilna primes por-
fir ja je razumljiva, zakaj ves kompleks zapadno od Taleža, s 
Tolstim vrhom (885 m) v središču, sestoji iz same porfirske ka-
menine. Na Taležu samem ni nikjer videti morene. Vsa površina 
je prekrita z debelimi sloji ilovice; očividno se j e tu razvilo 
jezero za morenskim nasipom, ki je vôdi zajezil odtok. Vzhodni 
rob Taleža je že iz apnika in tu sedaj voda, dotekajoča od Z, iz 
porfirskega terena, ponicuje. 

Brückner navaja moreno pri Završanu (kotu 896 m). Našel 
sem tu le neznatne množine morenskega gradiva, ne pa morenskih 
nasipov. Severno pobočje Jelovice je v vsem predelu t ja čez 
Kupljenik zelo strmo in zelo verjetno je, da je morena, v kolikor 
se je mogla sploh naložiti v strmo nagnjenem zemljišču, naglo 
podlegla denudaci ji. Nad višino 900—950 m nisem mogel tod ni-
kjer zaslediti ničesar morenskega. 

Morena se pojavi znova šele zgoraj, že na zapadnem ob-
robnem pasu širne planote Jelovice. Opazi se najprej južno od 
Bab,46) kjer obroblja proti Z podolgovato travno kotanjo pla-
nine R i c m a n (JJV od kote 1128 na spec, karti). Tu je morena 
že v višini 1060—1075 m. Nadaljuje se v gozdnem terenu proti J 
ob koti 1152 m in se južno od nje razločijo morenski nasipi v za-
padnem obrobju planine O b l a k o v o (ali V Ravnéh). Ali naj-
lepše se vidi morenski pas še malo južneje, ob planini T a m a r 
SZ od Vršana (1273 m). Tu se razločijo v planini sami ter v po-
bočju zapadno pod njo morenski nasipi. V celoti imamo najmanj 
pet izrazitih vzporednih nasipov, ki se jim more vsebina dobro 
pregledati ob novem kolovozu, izpeljanem čez nje za prevažanje 
drv. Morensko gradivo kaže razen oražencev posebno lepo po-
lirane debelejše bloke, a nima prav debelih skal, pač pa obilo 
morenske kaše. Morene so videti povsem sveže. Podobno je tedaj 
gradivu v morenah na Rečitnem. Navedeni nasipi se vlečejo 
vzporedno v višini 1060—1140 m; nadaljujejo se na pobočju 
Vršana proti J. Najvišja morena sega tedaj do višine 1140 m. 

Z upraviteljem Gradnikom sva prehodila planoto Jelovice 
vzhodno od navedenih planin in prav tako njeno severno po-
bočje nad Završanom, nad Taležem in nad Ledinico ter Brdsko 
planoto tja v največje višine, in sicer v več prečnih pregledih. 
Kot rezultat pa moram navesti konstatacijo, da nikjer nisva našla 
nikakih sledov morene. Težko si je misliti možnost, da bi se v 

46) To je pravilno ime za severnozapadni ogelni del Jelovice; Bab ji zob 
Imenujejo le veliko skalno iglo. 

2 
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tem predelu našle morene izven spredaj označene zone najvišjih 
robnih morenskih nasipov. Brdsko-lancovske morene, ki se vzpno 
z višine 540—599 m navzgor na severni rob Taleža v višini 680 
do 740, so morale biti na Završanu ter tik pod njim v višini 820 
do 894 m (dolina v porfir ju južno od Tolstega vrha je brez mo-
ren!) Nadaljujejo se na zapadnem robu Jelovice do višine 1075 m 
tik južno ob Babah ter se vzpno do 1140 m ob Vršanu. Vrzeli v 
morenski progi so nastale radi prestrmih zapadnih in severnih 
pobočij Jelovice. 

S tem se je pokazalo, da se Ampfererjevi pomisleki niso ob-
nesli. Strmec bohinjskega ledenika je res velik in sicer med 
Završanom ter Ricmanom še večji nego med Završanom ter Brdi, 
dočim se južno od Ricmana zelo manjša. Ali zdi se mi, da s kon-
figuracijo tal ni težko raztolmačiti tega dejstva. Med Babami 
na Jelovici (1128 m) in vzhodnim robom Pokljuške planote pri 
Pleši (1331 m) imamo tudi še v višini 1100 m najožje mesto v vsej 
Bohinjski dolini. Tu je pravo grlo, ki so se morale skozenj zba-
sati ogromne množine ledu. Tu se je ledeni tok zadrževal in led 
je moral spričo tega v Bohinju naraščati v višino. Za mnoge alp-
ske doline se računa, da je ledena masa narastla više, nego bi 
bilo pričakovati po klimatskih pogojih, in sicer ravno spričo za-
jezitve ledeniških tokov.47) Tak primer imamo tudi v Bohinju. 
Onstran grla med Babami in Plešo se je mogel led na široko raz-
prostreti po Blejsko-radovljiški kotlini. Zato se zdi naglo po-
večanje strmca v ledenem toku med Babami in Brdsko planoto 
povsem umljivo in utemeljeno. 

Višina ledu v Bohinju. Za določitev višine diluvijalnega ledu 
v Bohinju naj navedem samo nekatere momente. 

V predelu Rovtarice pod Selsko planino in Ledine, kjer je 
pod morenami, močvirjem in debelimi skladi pasovite gline za-
suta pliocenska prečna dolina, segajo na J morene skoro do raz-
vodja med močvirno kotanjo Ledine in dotoki Selške Sore. Bo-
hinjski ledenik je moral tu segati do 1215 m visoko. Ker imamo 
v tej višini že dva nižja prehoda med Bohinjsko in Selško dolino, 
in sicer prvega v višini 1130 m (na potu med Rovtarico in Draž-
gošami) in drugega vzhodno od Ledine v višini 1155 m, je gotovo, 
da je moral bohinjski ledenik tod skozi pošiljati dva odcepka 
v gornji del doline ob potoku Češnjici. 

Ob potu iz Bohinjske Bistrice v Sorico se vidi v prostorni 
prečni dolinski depresiji na sedlu med Črnim in Kozjim vrhom 
(SV-ni del Možica) v višini 1287 m še obilo morenskega gradiva. 
Še več: tik, preden zapusti pot planoto med Donerskoglom in 

47) P rim.: Heritsch, Die Entstehung der Hochgebirgsformen, str. 22 si: 
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Travhom ter se prične pri koti 1207 m spuščati dol proti Sorici, 
imamo na robu planote ob Donerskoglu v višini okrog 1250 m 
morenski nasip, kjer se v starem rezervnem strelskem jarku vidi 
morenska vsebina (apniški drobir ter bloki), a tudi po površini 
leži obilo balvanov. 

Ker leži ta morena povsem na robu nad dolino, se je sama 
od sebe silila domneva, da je bohinjski ledenik poslal svoj od-
čepek celo dalje, navzdol proti Sorici. 

Okrog Sorice se je pokazala ta-le situacija. 
Ves gornji konec doline, nad izvirkom Sorice, je prekrit z 

ogromnimi množinami kamenitega drobirja. Toda drobir sestoji 
ves le iz grušča, pomešanega z nenavadno veliko množino silno 
debelih skal, ki tvorijo površino na široko. O morenah v tem 
zemljišču ni sledu; debeli kameniti drobir se je moral nakrušiti 
in navaliti s strmih apniških sten, ki obdajajo v polkrogu izvirni 
del Sorške doline. 

Toda nižje, od Sorinega izvira ter prvih žag in hiš navzdol, 
se pokaže naenkrat izpod grušča, (ki je na pr. zastopan še v ve-
likem kamnolomu nad izvirom), morena ter spremlja zgornji tok 
Sorice tja do sorške cerkve. Na neštetih mestih ob vodi, pa tudi 
v pobočjih na obeh straneh, je razgaljena morenska vsebina z 
izredno obilico oražencev in polirancev, tako da o morenski pri-
rodi ne more biti nikakega dvoma. Ledenik je segal v dolini se-
danje Sorice v ozkem jeziku proti J in naložil zelo izrazit mo-
renski nasip, ki spremlja vodno strugo na obeh straneh; njegovo 
čelo pa je bilo nekako pri šoli. Čelno moreno je sicer Sorica na 
globoko erodirala, ali bočni moreni sta ohranjeni prvovrstno in 
na obeh nasipih leže mnogoštevilni, že od daleč vidni apniški bal-
vani. V času največjega stanja je segal ledenik, vsaj za krajšo 
dobo, še nekoliko dalje, zakaj tja do cerkve v Sorici je površina 
prekrita z morenskim drobirjem. Moreno je v Sorici lahko kon-
statirati, zakaj tlo sestoji tu iz temnega škriljevca zaliloške for-
macije in razlika od morenske odeje se opazi takoj. 

V fazi sorškega ledenika je moral bohinjski led segati še 
znatno nad višino sedla 1287 m, da je njegov jezik mogel doseči 
Sorico. Grušč z debelimi skalami med moreno in stenami je vse-
kakor iz kesnejše dobe, ko ledenik ni več segal v Selško dolino. 

Na Pokljuški planoti je Brückner našel na Goreljeku („na 
Sivcu") morenske nasipe v višini 1230—1250 m.48) Malo zapadno 
odtod sem našel na Jelju, v izvirnem delu potoka Jereka, mo-
renske nasipe v višini 1270—1320 m; v grapi je morena razgaljena 
več metrov na debelo. Ker je kotlič proti S zaprt z višinami Jelja, 

48) Penck-Brückner, o. c., str. 1047. . 

3» 
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je mogel morene naložiti edinole bohinjski ledenik. Bohinjski 
ledenik je tedaj odlagal robno moreno še za 70 m višje, nego 
je računal Brückner po morenah na Goreljeku. Ako je računal 
Brückner za višino ledu sredi pri Boh. Bistrici in Češnjici, spričo 
obločno napete površine, najmanj 1300 m,49) si jo moramo sedaj 
po istem računu misliti najmanj 1370 m visoko. Na osnovi tega 
moramo računati, da se dvigne tudi srednja višina ledenika in 
v skladu s tem se zviša postavka za diluvijalno ločnico večnega 
snega. Ako jo je Brückner določil s 1400 m za würmsko glaci-
jacijo, jo mirno lahko postavimo na okroglo 1300—1350 m, to je 
blizu toliko, kakor se navaja sedaj za Julijske Alpe v celoti.50) 

Že iz navedenega izhaja, da je moral bohinjski ledenik po-
šiljati večji odcepek čez Goreljek proti severu. In res imamo na 
Pokljuški planoti nad Koprivnikom tja do Mrzlega Studenca 
najmanj šest morenskih nasipov, ki so vsi izbočeni proti severu, 
znamenje, da je prihajal ledeniški jezik od južne strani. Mo-
renski nasipi oklepajo tamkajšnja barja, s čimer je dokazana 
zveza njihove geneze z ledeno dobo. Vrh tega imamo na več 
mestih okrog Mrzlega Studenca ilovico, še več pa fluvijoglaci-
jalni prod ter mivko, naloženo v deltasti slojevitosti, iz česar 
jasno odseva, da so bila v prvi postglacijalni, pa tudi v inter-
glacijalni dobi na Pokljuki nastala jezera, prav tako kot pri 
Rovtarici ter Ledini na Jelovici, kjer je v obilni množini ohra-
njena tudi pasovita glina. Toda pri Mrzlem Studencu bo treba 
še ugotoviti območje onih ledenikov, ki so segali daleč na Po-
kljuko s Poljuškega grebena z vrhov od Viševnika tja do De-
bele peči. Vsa Pokljuška planota od vasi Pokljuke pa do Ko-
privnika in Rudnega polja je prekrita z morenskiin gradivom, 
tu bolj, tam manj na debelo; vmes so sicer mesta brez morenske 
odeje, celo prostrana, vendar le kot otoki. Ali rekonstruirati si 
obseg posameznih ledenikov tu ni lahka naloga, zakaj kompak-
ten, povečini zelo gost gozd ter razmeroma debela plast pre-
pereline silno otežuje proučevanje. Navedem pa naj že tu, da 
so se blizu Mrzlega Studenca v moreni našli kosi porfirja, o 
katerih še ni mogoče reči, odkod izvirajo, zakaj niti v Poklju-
škem grebenu, niti v skupini okrog Tosca, odkoder bi ga mogel 
led transportirati, geologi doslej ne javl ja jo porfirskih kamenin. 

Stadijalne morene v Bohinju. Od stadijalnih moren je E. 
Brückner v Bohinju navedel edinole čelno moreno na vzhodnem 
koncu Bohinjskega jezera, to je pri Stari Fužini; uvrstil jo je 

40) L. c., str. 1047. 
50) Prim. Norb. Krebs, Die Ostalpen und das heutige Österreich. Stutt-

gart 1928. II. del, str. 270, k jer se navaja 1300 m. 
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v biihlski stadij. Glede moren gschniškega in daunskega stadija 
je samo pripomnil, da jih je treba iskati v zgornjih delih velikih 
dolin ter v krnicah.51) 

Starofužinska morena se Briicknerju ni zdela posebno dobro 
razvita.") Res je tako, ali kljub temu je gotovo, da pomeni biihl-
ski stadij tudi v Bohinju precej dolgotrajno počivališče ledenika. 
Zakaj razen starofužinske morene imamo tu še zelo mogočno raz-
vite morenske nasipe istega stadija in sicer iz kasnejše faze. 
Našel sem jih v U k a n c i. Tu se dvigajo na travni ravnici za 
Zlatorogom zelo visoke posamezne kope, sestoječe iz morene. 
Nekoliko višje gor imamo povprek čez dolino tri do štiri visoke 
vzporedne hrbte; erozija tekočih voda jih je že močno preobli-
kovala. a vendar oblik nasipov ni mogla uničiti. Končno imamo 
poglavitni nasip, ki gre povprek čez dolino in je zelo visok ter 
širok. Kakor ostali nasipi v Ukanci sestoji tudi ta pretežno iz 
blokov in sploh iz zelo debelega robatega gradiva; ogromni bal-
vani tvorijo hrbet in najvišje kope v njem. Spričo tega ima zna-
čilno ime „Na gvaléh" (Na glavah; kota 600 na avstr. spec, karti). 
To je pač najmogočnejši morenski nasip v območju bohinjskega 
ledenika, visok do 60 m. Na njegovi zapadni strani sega prostorna, 
nizko ležeča kotanja čez vso dolino, predstavljajoča tipično čelno 
kotanjo. Pravijo ji B 1 a t a in se v času večjega deževja spre-
meni v jezero. Savica teče skoz njo v zelo plitvi strugi. Kakor 
hitro pa jo zapusti in prestopi v morenski nasip, se njena struga 
v prodornem oddelku spremeni v pravo deber. ki si jo je vredno 
ogledati radi prav posebne slikovitosti. Stene debri tvorijo 
ogromni svetli balvani, ki prekrivajo tudi dno struge; voda pa 
je med njimi in tudi pod njimi odnesla drobnejše kamenje in 
teče sedaj po vrzelih, tako da se mestoma sploh ne vidi na po-
vršini. — Da je bilo tudi v Blatih v prvi postdiluvijalni dobi 
jezero, pač ne more biti dvoma. 

Morene v Ukanci kažejo, da je v Bohinju biihlski stadij se-
stojal iz več faz. 

Tudi iz ostalih stadijev so se našle morene. M o s t n i š k i 
l e d e n i k je imel svoj biihlski stadij na spodnjem koncu Voj; 
tudi tu se vidi več zaporednih morenskih nasipov. Voje so bile 
velika čelna kotanja, ki se je po ledeniški fazi zalila z jezerom, 
kakor kaže apniška glina na dnu pod prodom in deltasta strati-
fikacija, ki se vidi mestoma v produ — N a V e l e m in M a l e m 
p o l j u so v glavni dolini trije prečni nasipi gschniškega sta-
dija v višini 1700 m. Mišeljska dolina ima na p l a n i n i p o d 

61) Penck-Briickner, o. c., str. 1059. 
" ) Ibid. 
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M i š e l j v r h o m velik morenski nasip gschniškega stadija v 
višini 1683 m. Da je ta morena časovno pravilno uvrščena, o tem 
priča druga morena, ki leži v gornjem delu Mišeljske doline, v 
višini 1950 m, pred neznatno, podolgovato čelno kotanjo, ki jo 
zdaj zasiplje grušč izpod melišč golih skalnih sten. Brez dvoma 
pripada daunskemu stadiju. 

S tem so ugotovljene za največjo izvirno dolino bohinj-
skega ledenika vse faze würmske glacijacije in njenih umikalnih 
stadijev. 

Višina stadi jalnih moren v raznih predelih Alp je pokazala, 
da se je morala ločnica večnega snega med zaporednimi stadiji 
pomakniti vselej za okroglo 500 m na višje. Ako jo računamo 
v območju bohinjskega ledenika v wiirmski dobi v višini 1300 
do 1350 m, jo moramo predpostavljati za biihlski stadij 1600 do 
1650 m, za gschniški stadij 1900—1950 m, a za daunski 2200 do 
2250 m visoko. V višini 2500—2600 m se za Julijske Alpe domneva 
današnja ločnica večnega snega;53) tudi to se precej ujema z 
računom, da je bila daunska snežna črta za 300 m pod sedanjo. 
Morene v krniških dolinah Bohinjskega grebena (planine Za 
Liscem, Za Osredki itd.) bi pripadale potemtakem bühlu. Da so 
v Vojah in ob Bohinjskem jezeru ledeniki segali tako nizko dol, 
za to nam je iskati vzroka v dejstvu, da so bile planote v ozadju 
v biihlu še pod večnim snegom. V gschnitzu so se že popolnoma 
oprostile snega in ledeniki so mogli segati le še v Velo-Malo polje, 
do planine Pri Jezeru in do Govnjača. V daunu kažejo oledenelost 
samo še današnje najvišje visokogorske doline kot je na pr. Mi-
šeljska dolina, ki ima v ozadju visoko planoto okrog Debelega 
vrha in Hribaric. 

Résumé. L'auteur a méthodiquement examine les moraines dans le bassin 
de Bled-Radovljica et les a fait tracer sur la carte adjointe. Suivant l'exemple 
de Brückner, tous les auteurs postérieurs prétendent qu'au quaternaire les 
trois glaciers, celui de Bohinj, de la Sava Dolinka et de la Radovna, arrivant 
des Alpes Juliennes par de vallées séparées, se soient réunis en une seule 
langue glaciaire commune, qui pourtant ne devait pas tarder à se diviser 
dans les trois éléments dont on vient de parler. Ce qui pouvait déterminer 
Brückner et les autres à cette hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de bassin ter-
minal du glacier commun, mais qu'au contraire il y a des bassins terminaux 
particuliers a) à côté de la Sava de Bohinj et du lac de Bled, b) près de Ja-
vornik et c) près de la Krnica. Pourtant la disposition des moraines frontales 
et latérales dans la plaine et sur les bords prouve que les trois glaciers ne 
s'étaient point du tout réunis en un seul glacier comme on le supposait 

53) Krebs, Die Ostalpen II., str. 270. 
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jusqu'ici, mais que le glacier de Bohinj, comme le plus fort et le plus grand 
des trois glaciers, avait envahi la plus grande partie de la plaine de Bled-
Radovljica et y avait déposé les moraines qu'on y voit; le glacier de la 
Radovna fut poussé de côté, vers le côté nord de Radovna entre le Dolgo 
brdo, la Viševnica et le Vintgar, tandis que le glacier de la Sava Dolinka 
s'étendait jusqu' à Sainte Catherine et peut être plus loin vers le sud entre 
Žirovnica, Breg et Rodne. Mais la partie principale des moraines a subi l'éro-
sion fluviale spécialement au côté gauche de la Sava. C' est ici que se sont con-
servés dans la plaine des lits secs et des hautes terrasses, presque toujours 
parallèles aux moraines encore subsistantes; ils démontrent le déplacement 
progressif de la Sava vers 1' ouest, tandis que, d'abord, à l'époque postwur-
mienne, le cours de la Sava devait être plus à l 'est, au bord extérieur des 
moraines frontales, au l 'on voit des traces des vallées mortes. 

Les moraines de la plaine de Radovljica, de même que celles à la périphérie 
nord du bassin de Bled, c'est à dire, près de la S. Catérine, à droite au — 
dessus du Vintgar (Vršče), sur la Viševnica et près de Zgornje Gorje, appar-
tiennent encore au glacier de Bohinj. Cette hypothèse est confirmée aussi 
par la présence des moraines qui s'étendent au dessus de Gorje et au dellà du 
petit plateau de Polj sica vers Slamniki et ne peuvent être autre chose que 
des dépôts du glacier de Bohinj. A l'autre côté du bassin, sur le versant nord 
du plateau de la Jelovica, on peut suivre les moraines à partir de Lancovo 
et Brdo, en passant par Talež vers la cote 896 m, signalée déjà par E. Brück-
ner. Plus loin, à cause des pentes trop raides, les moraines ne se sont pas 
conservées. On ne les retrouve qu'au sud du Mont Babe à une hauteur de 
1060—1140m. Au-dessus de la zone dont on vient de parler, il n ' y a pas 
de moraines latérales, comme O. Ampferer le suppose. Considérant ces faits, 
il en résulte que, sur son passage entre la vallée de Bohinj et le bassin de 
Bled-Radovljica, le glacier devait montrer une chute assez considérable. La 
vallée de Bohinj n'est ici, même à la hauteur de 1100 m (entre les 1128 m 
et la Pleša, 1331m) qu'une gorge de montagne très rétrécie; les masses de 
glace furent retenues par cette gorge et ne purent se répandre en largeur 
et, par conséquent, s'abaisser, qu'au — desous d'elle. 

A l'époque wurmienne le glacier de Bohinj s'étendait 70 m au moins 
plus haut que E. Brückner ne le supposait; car au côté sud du plateau de 
Pokljuka les moraines latérales vont агг moins jusqu' à 1320 m de hauteur. 
Au sud, le gracier de Bohinj avait dépassé les cols les plus bas entre la Je-
lovica et le Možic et s'étendait jusque dans les vallées supérieures des deux 
affluents gauches de la vallée de Selce; l'auteur a constaté les moraines du 
glacier de Bohinj à Sorica, près de la source de la Sora. 

Au-dessus du lac de Bohinj, l'auteur a trouvé 4 à 5 moraines de l'époque 
de Bühl, inconnues jusqu'alors. Dans la région de la Mostnica ou respecti-
vement de Velo polje, à une hauteur de 1700 m, il a constaté des moraines 
datant du stade de Gschnitz, et à 1950 m des moraines du stade de Daun. 
La ligne des neiges éternelles dans les Alpes de Bohinj devait être, à 
l'époque de Wurm, à 1300—1350 m d'altitude. 


