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I v a n  R a k o v e c :

H geologiji Ljubljane in njene okolice.
S 3 profili.

Opis geoloških razmer v območju L ju b ljan e  in njene oko
lice, ki ga bom skušal podati v naslednjih vrsticah, nima samo 
namena pokazati, kako mnogovrstno je  bilo dogajan je  na razme
roma majhnem prostoru v najm lajših  geoloških dobah, temveč 
tudi v neki meri prispevati k rešitvi najvažnejših  problemov, ki 
se tičejo geneze L ju b ljan ske kotline in B ar ja  ter n jihovega med
sebojnega razm erja. Za podlago naslednjim izvajan jem  so mi 
služili predvsem številni profili, ki so bili napravljeni ob priliki 
raznih vrtan j, ko so kopali vodnjake, gradili tem elje za v išje 
stavbe, poglab lja li L jubljan ico itd. Pri zbiranju gradiva so mi 
šli gospodje raznih državnih in mestnih uradov ter zasebnih pod
je tij, kamor sem se obrnil po inform acije, zelo radi na roko ter 
mi poleg tega dali na razpolago še mnogo važnih podatkov, za 
kar se jim  ob te j priliki najiskreneje zahvaljujem .

Geološke razmere ljubljan skih  tal so proučevali doslej geo
logi le v toliko, v kolikor je  bilo potrebno za geološko kartira
nje, zlasti pa za razum evanje nastanka L ju b ljan sk e kotline od
nosno L jub ljan sk ega barja . Zato so njihovi podatki večinoma 
samo splošnega značaja, le tu pa tam je  najti važnejše opazke, 
ki se neposredno tičejo tudi ožje ljubljan ske okolice.1 Nekoliko 
več pozornosti sta posvetila geološkim razmeram L ju b ljan e  in 
njene bližnje okolice edinole S e i d l  in W e n t z e 1. Ko so našli 
v viški terasi čeljust širokočelnega losa, S e i d l  ni le opisal ge
oloških razmer najdišča samega, temveč nam je  podal v pregledni 
obliki tudi geološko zgodovino B a r ja  ter se pri tem dotaknil prav 
tako razmer na L jubljanskem  polju, ki jih  je  vzporejal z onimi 
na Barju , poudarja joč pri tem velike razlike med obema p re

1 A. v. M o r l o t ,  Ueber die geologischen Verhältnisse von Oberkrain. 
Jahrb. d. geol. R. A. Wien 1850.

M. Y. L i p o i d ,  Bericht über die geologischen Aufnahmen in Ober- 
Krain im, Jahre 1856. Jahrb. d. geol. R. A. Wien 1857.

F. K o s s m a t ,  Überschiebungen im Randgebiete des Laibacher Moo
res. Comptes-rendus IX. Congrès géol. internat, de Vienne 1903.

F. K o s s m a t ,  t)ber die tektonische Stellung der Laibacher Ebene. 
Vhdl. d. geol. R. A. Wien 1905.

E. K r a m e r ,  Das Laibacher Moor. Laibach 1905.
F. K o s s m a t ,  Die adriatische Umrandung in der alpinen Faltemre- 

gion. Mitt. geol. Ges. Wien 1913.
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deloma.2 W e n  tz  e l pa je  objavil precej obširno zasnovano raz
pravo o nastanku L ju b ljan sk ega p o lja  in B arja , v kateri je  ob
delal snov ne toliko z geološkega kot z m orfološkega vidika.3 
Prav tako so motrili probleme z istega vidika tudi vsi kasnejši 
avtorji, ki so se več ali m anj om ejili na lju b ljan sk i teritorij.4

Golovec, Grad, Rožnik in deloma tudi Utiška brda ločijo 
L jubljansko  polje od B ar ja  in so bili, kot je  že K o s s m a t do
gnal, nekdaj še strn jeni z ostalim gričevjem , ki obkroža L ju b 
ljansko polje.5 K asneje je  ugotovil W e n t z e 1, da se je  razčle
nitev prvotno sklenjenega zapadnega dela posavskih gub pričela 
in izvršila v teku pliocena.6

Pravilno sliko geoloških razmer ravninskega predela, na 
katerem leži danes L ju b ijan a, dobimo šele tedaj, ko se dobro se
znanimo z geološko - tektonskimi razmerami Golovca, Gradu in 
Rožnika.

Na jugozapadnem  vznožju Golovca se p o jav ijo  ob D olen j
ski cesti v bližini Jelačinove gostilne n ajn ižje  plasti, ki sem jih 
opazil na tem delu Golovca, segajočega v mestni teritorij. To so 
temnosivi, včasih celo orni, debelopločasti peščenjaki, ki so tako 
žilavi, da se dajo  kom aj drobiti. Na nekaterih mestih p osta ja jo  
tenkopločasti, skoraj bi rekel, skrilavi, katerih plošče dosežejo 
kom aj У2—1 cm debeline. P rekrivajo  jih  temnosivi glinasti skri
lavci, ki tvorijo m anjšo amtiklinalo, slemenečo v smeri SW-NE. 
Nedaleč odtod pri hiši št. 80 na Rudniku je  celo opaziti izrazito 
fleksuro, ki jo  tvori jugovzhodno krilo omenjene antiklinale. 
Sicer je  skozi ob D olenjski cesti in nad Gruberjevim  prekopom 
opaziti v najn ižjih  legah edinole temnosive glinaste skrilavce, 
ki so seveda povsod na površju že močno prepereli in svetlosive 
oziroma svetlorjave barve ter zelo krušljivi. Za hišo št. 25 na 
D olenjski cesti blizu vojaškega strelišča je  vznožje Golovca pre
ce j razgalijeno, ker p rip rav lja jo  prostor za novo zgradbo. Temno
sive glinaste skrilavce, ki se n ak lan ja jo  proti N, prekriva 1*20 m 
debela plast peščene ilovice, ki je  pom ešana pretežno s skri

2 F. S e i d l ,  Širokočelni los (Alces latifrons) v diluvijalni naplavini 
Ljubljanskega barja. Carniola 1912.

3 J. W e n t z e 1, Zur Bildungsgeschichte des Laibacher Feldes und 
Laibacher Moores. Lotos. Prag 1922.

4 J. R u s ,  Prirodne osnove v selišču ljubljanskega mesta. Geogr. v. 
IV, 1928. » ,

A. M e l i k ,  Razvoj Ljubljane. Geogr. v. V—VI, 1930.
5 F. K o s s m a t ,  Über die tektonische Stellung der Laibacher Ebene. 

Yhdl. d. geol. R. A. Wien 1905, pp. 77—79.
6 J. W e n t z e l ,  1. c., pp. 67—68.
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lavci, deloma pa tudi is peščenjaki. Peščeno ilovico prekriva 
ca 40 cm na debelo grušč, nad katerim  sledi še ca 60 cm debela 
plast bolj prstene peščene ilovice. Iz tega gradiva, ki tvori na 
tem k raju  krov glinastim skrilavcem, obstoja v rša j, na katerega 
kaže že oblika pobočja.

Na poti, ki vodi mimo W estrove vile na Visoko, segajo  
glinasti skrilavci precej visoko navzgor. Pri podrti hiši nad We- 
strovo vilo pa se  po jav ijo  nad njimi svetlosivi sljudnati pešče
njaki, k i vpadajo  za 55° proti E in preidejo kmalu zopet v glina
ste skrilavce. Peščenjaki so nato še dvakrat vrinjeni med skri
lavce. Proti gostilni na Visokem p ostaja jo  glinasti skrilavci ve
dno bolj peščeni in v njih se p o jav ijo  večjii ali m anjši kreme
njake vi prodniki. Slednji im ajo 1—2 om premera. Nad terni kre- 
menjakovimi konglomerati, ki pa zavzemajo le tanko plast, 
slede navzgor svetlosivi in bledordečkasti peščenjaki, ki so zlasti 
v kamnolomu pod gostilno na Visokem na široko razgaljeni. Tu 
je  prav tako videti, kako preprezajo  peščenjak v raznih smereh 
različno debele kremen jakove žile. Prav blizu navedene gostilne 
postaja peščenjak nekoliko bolj grobo zrnat, tako da preide po
lagoma v krem enjakov konglomerat, ki se strmo naklan ja proti E. 
Nato posta ja jo  skladi zopet drobnejše zrnati, a mlnogo temnejše 
rdečkaste barve, kar že nekoliko spom inja na grödenski pešče
njak. Ker je  na površini peščenjak že precej preperel in hema- 
titova zrnca večinoma že sprem enjena v limonit, ga je  zato na 
prvi pogled težko ločiti od svetlosivega peščenjaka, katerega pre
perelo površje zavzame sčasoma tudi slično rjavkasto  barvo. Ko
likor sem mogel ugotoviti, nastopa rdeči peščenjak le na tem 
mestu in v razmeroma majhnem obsegu.

Ob poiti piroti Orljemu, tedaj na slemenu Golovca, so vri
njeni med svetlosivim peščenjakom , ki ise nadalju je  vzhodno od
tod in ki je  mestoma tudi bolj grobozrnat, večkrat sivi glinasti 
skrilavci. Vrinjene plasti skrilavca so tako tanke, da stopijo sko
ra j popolnoma v ozadje in prevladu jejo  le peščenjaki.

K jer se daleč na okrog ne pokaže živa skala, se da v mno
gih slučajih  že iz kakovosti tal sklepati, ali se nahaja pod po
vršjem  glinasti skrilavec ali peščenjak. K je r prevladu jejo  gli
nasti skrilavci, so tla na potih navadno ilovnata in sk ora j vedno 
vlažna. Tudi humozna odeja kaže v tem slučaju  močno primes 
ilovice. Peščenjaki pa se nasprotno ja v lja jo  po razmeroma su
hih prašnih tleh, na katerih se svetlikajo tu pa tam sljudina 
zrnca. Če so tla že zelo izsušena, se napravi na izhojenih potih 
precejšn ja  plast prahu, ki obstoja poleg sljudinih zrnc tudi še 
iz kremen jakovih zrnc.
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V rakovniški dolini in v eni izmed malih dolinic nad Hra- 
deckega vasjo  sem opazil nekako v sredi med vznožjem in sle
menom Golovca ca 3 m debele sklade krem enjakovega konglo
merata, k i je  temnosive oziroma celo črne barve. Y kolikor so 
na nekaterih mestih krem enjakova zrnca drobnejša, je  možno 
govoriti že o grobozrnatem peščenjaku. Nad Hradeckega vasjo  
se naklan jajo  skladi za 25° proti E. Skladi so tako odporni, da 
tvorijo na tem mestu v obeh dolinah pragove, čez katere brzi 
potoček v kaskadah.

Na severnem pobočju Golovca prevladu jejo  zgoraj povsod 
svetlosivi sljudnati peščenjaki, ki segajo  precej globoko navzdol.
Y smeri proti Stepan ji vasi navzdol in potem ob vznožju Golovca 
proti H radeckega vasi se p o jav lja jo  zopet pretežno glinasti 
skrilavci.

Kakor na Golovcu tako prevladuje tudi na Ljubljanskem  
gradu svetlosivi sljudnati peščenjak. Opaziti ga je  skozi ob Štu
dentovski poti do gra jskega obzidja. Nekako sredi pota Na ovin
kih se nahaja večji kamnolom, k je r  je  dobro razločiti, kako se 
debelopločasti peščenjaki n ak lan ja jo  za 55° proti SW. Ker se 
skladi ko lje jo  v več smereh in so take razkolne ploskve večkrat 
vzporedne med seboj, je  na mnogih mestih prav težko določiti, 
v katero smer vpadajo  skladi. Le ob strmi M ačji stezi, ki vodi 
od Študentovske poti naravnost proti vrhu, se pojavi tik pod 
grajskim  obzidjem ca 10 cm debela plast že precej preperelih 
glinastih skrilavcev, ki se nak lan ja jo  proti SE, torej pravokotno 
na vpadno smer ostalih skladov. Ker je  na obmejnih ploskvah 
glinastih skrilavcev opaziti tudi drse, ni nobenega dvoma, da po
teka tu prelom in sicer v smeri NE-SW.

Glinasti skrilavci so vrinjeni med peščenjake tudi še ob 
M ačji stezi, ko se prevali na južno stran, in sicer nedaleč pod 
vrhom, k je r  vpadajo proti NW, malo d alje  pa se že zaobrnejo 
tako, da vpadajo  naravnost proti N. Prav tako nastopajo skri
lavci ob sosednji poti, ki vodi mimo gostilne Na Osojah narav
nost navzdol. Nad sedaj že usahlim studencem so precej razga
ljeni, k je r  se n ak lan ja jo  proti NE. Plast glinastih skrilavcev je  
na obeli teh mestih skoraj prav tako tanka kot ona ob pravkar 
omenjenem prelomu. Sicer pa je  opaziti sk ora j na vsem južnem 
oziroma jugozapadnem  pobočju G rada le svetlosive sljudnate 
peščenjake. Nad gostilno Na O sojah vpadajo peščenjaki proti 
NNW, tak o j pod gostilno pa že proti SW. Proti jugovzhodu pre
v laduje že bolj severna smer teh skladov. Tako je  na primer ugo
toviti proti N nagnjene sklade peščenjaka nad Samassovim po
sestvom.
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Y vzhodnem in jugovzhodnem delu Grada se zdi, da so 
razmere nekoliko drugačne. Tu je  dobiti vtis, da prevladuje 
temnosivi glinasti skrilavec. N a jp re j ga je  opaziti ob Vozni poti 
na Grad približno na onem mestu, k je r  se začenja gozid. Skladi 
se naklan jajo  ves čas proti N. To sm er ohranijo skrilavci tudi še 
tam, k je r  zavije pot naravnost proti jugu  na Karlovško cesto. 
N ekaj časa je  nato še slediti skrilavce, potem pa se p o jav ijo  pe
ščenjaki, ki se izmenoma večkrat (6—7 krat) vrste z glinastimi 
skrilavci. D alje  zahodno odtod proti Samassovi vili so nato za
stopani sami peščenjaki, medtem ko vzhodno od tu prevladu jejo  
glinasti skrilavci. Slednje sem opazil tudi pod cesto Za Gradom, 
ki so jo  letos ob priliki tlakovanja precej na globoko razkopali. 
Glinasti skrilavci se n ad alju je jo  potem, kot bomo pozneje videli, 
še dalje  pod Gruberjevim  prekopom in onstran na vznožju 
Golovca.

Pas, v katerem  se m enjavajo glinasti skrilavci in pešče
njaki, poteka približno od NW proti SE, tedaj v dinarski smeri, 
v kateri slemeni tudi Grad sam. A li segajo  peščenjaki skozi do 
jugozapadnoga vznožja oziroma glinasti skrilavci do severo
vzhodnega vznožja Gradu, je  težko ugotoviti, ker v nižjih legah 
radi vsestransko kultiviranega sveta ne pride živa skala n ikjer 
več do površja.

Tudi Rožnik je  v nižjih legah, predvsem v vzhodnem delu, 
tako na debelo prekrit s humozno odejo, da ni sk ora j n ik jer mo
goče dobiti vpogleda v tektonske razmere. Zahodno od ribnika 
je  na onem mestu, k je r  se cepita poti proti tivolskemu gradu 
oziroma pod Rožnik, opaziti glinasti skrilavec. Naito sem ga za
sledil šele v bližini vile M arije Vere. Toda šele nad Čadom je  
možno ugotoviti, da vpadajo  skrilavci proti NNE. Glinaste skri
lavce je  slediti potem še do cerkve in hiše „Rožnik“ , k je r  ohra
nijo še isto smer, ter onstran cerkve od gostilne dalje proti Dre
nikovem vrhu. Kmalu pod gostilno se n ak lan ja jo  skladi že proti 
SE. Nedaleč od tu se pojavi peščenjak, ki preide polagoma v 
krem enjakov konglomerat. Slednji skladi vpadajo zopet proti 
NNE. Blizu teh se po jav ijo  tudi temnordeči finozrnati pešče
njaki, k i so še skoraj bolj slični grödenskim peščenjakom  kot oni 
na Golovcu. Na površini, k je r so že precej prepereli, so sveti o - 
vijolčne barve. Malo pred Drenikovo hišo so vrinjeni med pe
ščenjake glinasti skrilavci, ki pa ne sega jo  daleč. Že tak oj pri 
hiši se namreč ponovno p o jav ijo  svetlosivi peščenjaki. Y bližini 
mestne m eje se nato pokažejo glinasti skrilavci, med katerim i 
potekajo številne kremen jakove žile. Skladi se tu nak lan jajo  za 
35° proti NNE, malo naprej pa vpadajo  že sk ora j proti N. Ko pot
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drugič prekorači mestno mejo, so glinasti skrilavci zopet precej 
razgaljeni, k je r  vpadajo proti ENE, nekoliko dalje  pa proti NNE.
V bližini razpotja, k je r  se odcepi ena pot proti restavraciji 
Bellevue, druga pa proti tivolskemu gradu, se po jav ijo  znova 
peščenjaki, katerih smer se že na par korakov zaobrne za 90°. 
N a enem kraku tega loka se n aklan jajo  skladi proti SE, na dru
gem proti NE. Y smeri proti Bellevueu se še vedno p o jav lja jo  
peščenjaki, ki pa  med tem m enjajo svojo  smer. Približno nad re
stavracijo  se nak lan ja jo  piroti SW.

Zapadno od vrta Herzmanskega se glinasti skrilavci več
krat m enjavajo s peščenjaki. M enjajoče se plasti so tako tanke, 
da m erijo kom aj nekaj cm debeline. N ak lan jajo  se proti NNE.

Na zapadni strani Rožnika prekriva sklade precej debela 
plast peščene rum enkastorjave ilovice, ki postaja navzgor vedno 
tan jša, dokler ne stopijo skladi sami do površja. Ob poti, ki vodi 
z zapadnega dela Večne poti na Drenikov vrh, se p o jav lja jo  
spodaj temnordeči finozrnati peščenjaki, kakršne je  najti tudi 
med gostilno na Rožniku in Drenikovim vrhom. V sebujejo 
mnogo m anj sljude nego svetlosivi peščenjaki ter kažejo neko 
skrilavost, tako da sk o ra j nevidno preh ajajo  v temnordeče gli
naste skrilavce, ki jih  sicer drugje v obliž ju  L ju b ljan e ni n ikjer 
opaziti. Vendar se slednji p o jav lja jo  le v podrejeni meri. Skladi 
vpadajo  tu večinoma proti N. Nekoliko navzgor m enjajo nena
doma svojo smer; nak lan ja jo  se za 30° proti SE. Od tu dalje  
proti Drenikovem vrhu prevladuje nato zopet prvotna alpska 
smer. Pri tem se rdeči peščenjaki in skrilavci večkrat m enja
vajo, njih barva pa postaja navzgor čedalje  svetlejša. Pri mestni 
m eji se šele p o jav ijo  temnosivi glinasti skrilavci, ki preidejo 
km alu v svetlosive peščenjake.

Temnosivi glinasti skrilavci, svetlosivi sljudnati pešče
n jaki, ki so na nekaterih mestih tudi temnosivi ali celo črni, in 
kremen jakovi konglom erati pripadajo karbonu. M o r 1 o t po
zna sicer še samo glinaste skrilavce, v katerih, pravi, da se je  
na L jubljanskem  gradu našla praprot Neuropteris tenuifolia 
Ettingsh.7 K asneje n ava ja  L i p  o l  d poleg glinastih skrilavcev 
tudi še peščenjake in krem enjakove konglomerate, ki jih  vzpo
re ja  z ziljskim i sk ladi na Koroškem. Pripom inja tudi, da so se 
na L jubljanskem  gradu našli v peščenih skrilavcih rastlinski 
preostanki Calamités sp. in Equisetites sp .8 K asneje sporoča še, 
da je  našel ob poti iz L ju b ljan e  na Rudnik prav tako rastlinske

7 A. v. M o r 1 o t , 1. c., pip. 402—403.
8 M. V. L  i p o 1 d , I .e ., pp. 208—209.
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ostanke, med temi Nöggerathia n. sp. Ettingsh.9 Podobno ome
n jata  pozneje K o s s m a t  in K r a m e r . 10 V eni poznejših štu
d ij n avaja K o s s m a t  kot prvi, da pripadajo imenovani skladi 
gornjemu karbonu.11 Za korak d a lje  je  šel J  o n g m a n s , ki 
jih  v svo ji tabeli, v kateri prim erja najbolj tipična nahajališča 
karbona v Evropi, šte je  v namurien, medtem ko sklade pri Ja 
vorniku v Stephanien.12 Enakega mnenja je  tudi S a l o p e k ,  
ki prišteva sploh vse sklade, ki so jih  poprej vzporejali in sma
trali za ziljske, v dolnji oddelek gorn jega karbona.13 Ker v teli 
skladih doslej niso dobili drugih okamenin kot omenjene rast
linske ostanke,14 je  končna odločitev v tem vprašan ju  po mojem 
mnenju še vedno prezgodnja. Sicer je  precej verjetnosti, da p ri
padajo  skladi dolnjemu oddelku gorn jega karbona, ker niso tu 
nikjer zastopani ischwageriniski apnenci, ki navadno sprem lja jo  
skrilavce, pripadajoče cora-horizontu. V kljub temu se mi ne zeli 
izključena možnost, da utegnejo biti prav tako ekvivalent ja- 
vorniških skrilavcev in da tedaj pripadajo tudi gornjem u od
delku gorn jega karbona.

Ker prevladuje smer skladov v gričevju, ki p rih aja  za 
nas v poštev, večinoma Е-W in se naklan jajo  proti N, pripadajo 
tedaj Golovec, Grad in Rožnik še severnemu krilu litijske an- 
tiklinale. Toda pripomniti moram takoj, da se more o antikli- 
nali govoriti le v najširšem  pomenu. Kot je  že iz zgoraj nave
denega razvidno, m enjajo  skladi pogosto svojo smer. Sicer je  
K o s s m a t  že sam  svojčas opozarjal na komplicirane tekton
ske pojave na južnem robu paleozojske cone.13 Imejmo pred

9 M. V. L i p o  I d ,  Eericht über die geologische Aufnahme in Unter- 
Krain im Jahre 1857. Jahrb. d. geol. R. A. Wien 1858, p. 266.

10 F. K o s s m a t , 1. c., p. 75.
E. K r a m e r ,  1. c., pp. 10—12.

11 F. K o s s m a t ,  Die adriatische Umrandung in der alpinen Falten
region. Mitt. Geol. Ges. Wien 1913, Taf. III.

12 W. J. J o n g m a n s ,  Tableau comparatif des principaux terrains 
houillers de l’Europe dressé par — —, Compte Rendu Congrès de Strati
graphie Carbonifère Heerlen 1927, Liège 1928.

13 M. S a l o p e k ,  Einige Angaben über das Karbon in Slovenien 
(Jugoslavien). Compte Rendu Congrès de Stratigraphie Carbonifère Heerlen
1927, Liège 1928, p. 648.

14 V okolici Litije so v teh skladih rastlinski ostanki tudi pogostni, med 
temi zlasti sigilarije in kalamiti. Y Spodnjem Mamolju so svojčas našli 
Calamités comunis Ettingsh. (cf. M. V. L i p  o 1 d , 1. c., p. 266 in A. T o  r n - 
q u i s t , Die Blei-Zinkerzlagerstätte der Savefalten т о т  Typus Litija (Littai). 
Berg- u. Hüttenmann. Jb. 77, 1929, p. 4).

15 F. K o s s m a t ,  Überschiebungen im Randgebiete des Laibacher 
Moores. Comptes Rendus IX. Congr. géol. intern, de Vienne 1903, p. 507.
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očmi samo narive, ki so tako lepo izraženi v severnem delu B ar ja  
pri Notranjih in Vnanjih goricah. Pričakovali bi, da je  bila tudi 
vzhodno odtod paleozojska cona podvržena učinkovanju tekton
skih sil, le da nam barske plasti zakrivajo  vpogled na posledice 
takratnih procesov. Edinole že omenjena fleksura ob D olenjski 
cesti nam da slutiti, da so se v tem delu tudi vršili podobni pro
cesi. Ker so skladi tu nagubančeni proti jugovzhodu, je  jasno, da 
je  moral priti pritisk od nasprotne t. j. severozapadne strani, 
slično tedaj kot je  to opaziti v zapadnem delu južnega roba pa- 
leozojske cone.

Dolina med Golovcem in Gradom ali kakor jo  R u s  ime
nuje, zagrajsko  sedlo,16 bržkone ni tektonskega značaja. Sicer 
imamo iz skalnate podlage v Gruberjevem  prekopu ohranjenih 
mnogo kosov glinastega skrilavca, ki kažejo na močnejša tek
tonska prem ikanja. Med številnimi eksemiplar ji, ki so bili iz
kopani v G ruberjevem  kanalu in so sed a j shranjeni v lju b ljan 
skem Narodnem muzeju, imamo na primer žlebasto upognjene 
skrilavce, dalje  peščene sljudnate skrilavce in črne glinaste 
skrilavce, ki so bili nagubani ali pa prepognjeni vsled stran
skega pritiska, potem sljudnate peščenjake z značilno grafitasto 
drso, slednjič pa zlasti skrilavce z blestečo drso, na kateri kažejo 
še dobro vidne praske smer tektonskega prem ikanja. Kot dokaz 
nam ti eksemplar ji  seveda nikakor ne m orejo služiti, ker je  opa
ziti slično nagubane skrilavce (v kamnolomu pod gostilno na 
Visokem se še celo dobe skrilavci z drso in dobro ohranjenimi 
praskami) tudi na vec mestih Golovca, k je r  o prelomu ni govora. 
Posebno važino pa se mi zdi pri tem to, da im ajo skladi na obeh 
straneh G ruberjevega prekopa skoraj isto (alpsko) smer.

Na Gradu prevladuje smer Е-W, predvsem v jugovzhod
nem delu, na severozapadmi strani se p a  alpska smer obrne v 
dinarsko smer, NW-SE. Razen že navedenega preloma, ki se na
h a ja  ob M ačji stezi tik pod grajskim  obzidjem, ni opaiziti na 
Gradu drugih dislokacij.

Ali je  dolina med Gradom in Rožnikom tektonsko predispo- 
nirana, kakor meni R u s , 17 mi ni bilo mogoče ugotoviti. Morda je  
precej verjetnosti v tem, da poteka dolina vzporedno z g ra j
skim prelomom, ki najbrže ni bil osamljen, in ker je  na pobočju 
Rožnika, ki se spušča proti te j dolini, opaziti tudi precejšn je 
upognitve skladov. Zanimivo je  nadalje tudi dejstvo, da je  bilo 
pri zadnjem večjem  potresu 1. 1895 v dolini med Gradom in

16 J. R u s , 1. c., p. 63.
17 J. R u s , 1. c., p. 65.
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Rožnikom mnogo več stavb porušenih oziroma težje poškodova
nih kot pa v ostalem mestu.18 Y prilog bi morda slednjič govorilo 
tudi to, da se n adalju je  dolina v isti smeri, v kateri poteka pod- 
lipška dolina.

Severni del mestnega teritorija, na katerem  sto ji danes 
večji del L ju b ljan e in ki ima, kot bomo pozneje videli, v  grad
benem oziru več bodočnosti, je  del L ju b ljan sk ega polja. Hu- 
mozna p last je  na L jubljanskem  polju  povprečno % —V2  m de
bela. Y mestnem delu tvori vrhnjo plast namesto te umetna 
nasipina, ki je  tudi različno debela, vendar pa sega na neka
terih mestih mnogo globlje kot humozna odeja. Na dvorišču 
pivovarne Union je  nasipina 2-75 m debela. Med G ajevo ulico 
in Iyrševo (Dunajsko) cesto varira debelina od Va—2 m, na enem 
mestu sega nasipina celo 4 m globoko.

Pod vrhnjo p lastjo  sledi prod, obstoječ v pretežni meri iz 
belih in evetlosivih apnenih in dolomitnih prodnikov, p o jav lja jo  
se pa v njem  tudi sp ljake iz peščenjakov, redkeje skrilavcev, 
in rdeči ter zeleni porfirski prodniki.

V gramoznih jam ah ob V ilharjevi cesti sega prod ca 9 m 
globoko (v prvi, t. j. Tönniesovi jam i 9—95 m), proti vzhodu pa 
se plast polagom a zm anjša na 8 m (v bližini bivše bolnice za ko
lero), potem na 7 m, 6 m in končno v bližini Kolinske tovarne 
na 5 mi debeline. Prod je  tu  prece j  enakomerno odložen, le tu 
pa tam se pojavi kaka tan jša  plast mivke, ki se pa kmalu izklini.

Y Slomškovi ulici sega prod 18-45 m globoko (sl. 1.), vendar pa 
nastopajo v  dolnjem  delu proti dnu tudi že večji bloki konglome
rata. V tem slu čaju  je  treba dolnji del plasti prištevati že h 
konglomeratni podlagi. Med Tyrševo cesto in G ajevo ulico je  
prodna plast različno debela. N ajm an jša debelina znaša 1-20 m, 
n ajveč ja  4'10 m. K tej plasti čistega proda pa je  treba prišteti, 
aiko hočemo prim erjati debelino prodne plasti tudi z drugimi na
hajališči, prav tako še naslednjo plast peščene ilovice, ki nastopa 
v terni k ra ju  in ki je  pomešana v prece jšn ji meri s prodom ter 
od 1-30—5 40 m debela. V zapadnem delu sektorja med Tyrsevo 
cesto in G ajevo ulico pa nastopa pod prodom n ajp re j 0‘50 do 
1-10 m popolnoma čista ilovica, pod katero šele sledi 0 80—1 70 m 
peščene ilovice, pomešane s prodom. Vendar se tudi že v n je j 
p o jav ijo  kosi konglomerata. Na oglu Bleiweisove in Gosposvet
ske ceste so letos kopali tem elje za Delavski dom. Kopali so

18 F. E. S u e s  s ,  Das Erdbeben von Laibach am 14. April 1895. Jb. 
geol. R. A. Wien 1896, pp. 418—429. Zlasti pa prim erjaj priloženi načrt te
danje Ljubljane, ki ga je  izdelal A. G. S t r a d a l  (Taf. VIII.).
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10 m globoko in pri terni ugotovili, da je  proda 6 m na debelo, 
pod njim  1-30 m debela plast sive gline in nato r javkastordeča 
peščena ilovica s kosi karbonskih skladov. Na dvorišču pivo
varne Union, k je r  so 1. 1922 izkopali 35 m globok vodnjak, se 
po jav i pod umetno nasipino ca 1 m debela p last ilovice, pod k a
tero šele sledi prod, katerega debelina znaša 5 m (sl. 5.). Vendar 
prod ni čist, temveč je  v zgornjem in spodnjem delu močno po
mešan z ilovico.

N a dvorišču klavnice sega prod 15-20 m globoko (sl. 2.); pod 
njim  sledi, ca 2 m debela plast finega sivega peska. Slednji pre
kriva V2 m debelo plast rumene sivice, pod njo pa sledijo peski, 
deloma pomešani z ilovico, katerih plast znaša 7-50111 debeline. 
Nato sledi 1-50 m debela plast sivice, ki že leži na skalnati osnovi, 
na modrem glinastem skrilavcu.

L. 1951 so napravili na zemljišču nekdanjega knežjega 
dvorca med Gosposko, Knežjo in Vegovo ulico štiri sondaže, da 
bi ugotovili kakovost tal za temelje bodoče univerzitetne kn již
nice. V prvem jašku  na oglu K nežje in Gosposke ulice so pod
1-30—2-10 m debelim nasipom (obstoječim iz opeke, pepela in 
zemlje) zadeli na 20—90 cm debelo prodno plast, k i je  bila po
mešana z ilovico. Pod njo je  sledila v ravni površini rumena 
glina v debelini 1 ‘90—2'20 m. Od globine 4-50 m dalje  do dna t. j. 
7-80 m globoko je  bila sama sivomodra glina. V drugem jašku  ob 
Gosposki ulici, k je r  so kopali le 5'80 m globoko, so ugotovili slične 
razmere, le s to razliko, da plasti niso zavzemale enake debeline 
in da se je  po jav ila  med rumeno in sivo glino še 25 cm debela 
plast mivke. V tretjem  jašku  ob knežjem  zidu so kopali 5*10 m 
globoko in prišli samo do rumene gline, prav tako tudi v četrtem 
jašk u  na oglu Vegove in Knežje ulice, k je r  so kopali 6 50 m glo
boko. Pri vsem tem je  posebno važno to, da posta ja  prodna plast 
proti jugu  vedno tanjša.

V gramoznih jam ah ob V ilharjevi cesti sledi pod prodom kon
glomerat, ki je  mestoma le 20—50 cm debel (sl. 1.). Pori to konglo
meratno ploščo se nahaja zopet prod pomešan z mivko, včasih 
pa čista mivka. Kako globoko sega drugje konglomerat, ni mo
goče dognati, ker kop lje jo  v vseh gramoznih jam ah le do kon
glomeratnih tal (delavci jih  im enujejo „poden“). Samo na ne
katerih mestih so poskušali kopati globlje, pa so to kmalu opu
stili, ker se jim  ni izplačalo. V Zupančičevi gramozni jam i (t. j. 
v drugi od zapada proti vzhodu) nastopa na enem mestu namesto 
konglom erata ca 1 m debela plast rumenkastorjav e  ilovice. V 
Slomškovi ulici se  nahaja pod prodom konglomerat, ki prav ta±co 
ni strnjen, temveč se večkrat m enjava s plastmi proda, ki je  de-





1 n asip  — Aufschüttung, 2 hum us — H um us, 3 prod  — Schotter, 4  p rod  pom ešan  z ilovico -  Schotter mit Lehm , 5 ilovica — Lehm , 6 kon
glom erat pom ešan z ilovico — K onglom erat mit Lehm , 7 konglom erat — Konglom erat, ,8  r ja v a  ilovica b raun er Lehm , 9 siva glina — grauer 
T on , 10 s iv a  ilov ica  — grau er Lehm , 11 p esek  — San d , 12 p eščen a  ilov ica — sandiger Lehm , 13 prod  pom ešan  s  peskom  — Schotter mit 
Sand, ,14 sivi p esek  — grauer San d , 15 glinasti skrilavec — Tonschiefer, lö^debeli grušč — grober Schutt, 17 rum ena glina — gelber Ton,

18 šota — Torf.

Višina 22*5 krat pretirana. 
22'5mal überhöht.
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loma pomešan z ilovico, vendarle pa konglomerat proti dnu če
d alje  bolj prevladuje (sl. 1.). Konglomerat sega na tem mestu še 
v globino 34-47 m, k je r  pa pri zadnjem  vrtan ju  1. 1909 (v mestni 
elektrarni) še niso prišli do skalnate osnove. Med Tvrševo ce
sto in G ajevo ulico se nahaja pod peščeno s prodom pomešano 
ilovico povsod trden konglomerat, katerega debelina pa ni ni
k je r  ugotovljena. V najglobljem  rovu oziroma jašku so vrtali 
že 6 m globoko v konglomerat.

V pivovarni Union se pojavi pod prodom v globini 8-70 m kon
glomerat, ki je  pomešan z ilovico in sega do globine 16 20 m (sl. 3.). 
Pod njim  se začenja zopet prod, ki je  prav tako pomešan z ilo
vico in dosega 3 m debeline. Nato sledi 60 cm debela plast trd
nega konglomerata, pod katerim  je  5-80 m debela plast proda.
Y globini 25‘60 m sledi plast čiste ilovice, debela I '30 m, nato 
ponovno prod do globine 29 50 m in končno do dna t. j . 33 m 
globoko zopet konglomerat pomešan z ilovico.

Brez vsakega dvoma je, da je  prod tem bolj na debelo od
ložen, čim bolj se  bližamo Savi in da se med njim  tem češče po
ja v lja jo  ilovnate plasti, čim bolj se od nje oddaljujem o. Brez 
dvoma v e lja  to tudi za konglomerat, čeprav ni bila do sedaj še 
n ik jer ugotovljena debelina cele konglomeratne plasti. N a j
globlje so doslej vrtali v Klečah, k je r  v globini 40-65 m še niso 
dosegli stare jše  podlage od konglom erata.19

Pripomniti je  nadalje tudi treba, da se konglomerat ne za
čenja povsod v enaiki višini ne glede na to, da raste debelina 
proda, čim bolj se bližamo Savi. Kot je  že zigoraj omenjeno, se 
začenja konglomerat v Tönniesovi gramozni jam i (abs. viš. po
v ršja  297-5 m) v globini 9 5 m, proti vzhodu pa so zadeli nanj že 
v globini 8 m, 7 m, 6 m in v bližini Kolinske tovarne (abs. viš. 
297 m) celo v globini 5 m. Tudi M e l i k  omenja, da so pri 
gradbi hiš in kanalov zadeli v Korytkovi in Bohoričevi ulici 
(abs. viš. 290 m) že na konglomeratno podlago.20 Kot mi je  izjavil 
posestnik ene teh hiš, je  bilo to v globini У2 m. Ako vpoštevamo 
v vseh teh slučajih  tudi še absolutno višino površja, nam vkljub 
temu še vedno jasno stopi pred oči, da je  bila konglomeratna 
površina ob začetku akum ulacije krovnih plasti zelo valovita. 
To p o trju je  še predvsem dejstvo, da se začenja na malem pro
storu med G ajevo  ulico in Tvrševo cesto, k je r  sto ji danes nebo
tičnik, konglomerat v jako  različnih globinah. Ob Tyrsevi ce

19 O. S m r e k e r ,  Project für das Wasserwerk Laibach. Erläuterungs- 
Bericht. Laibach (1888), p. 11.

20 A. M e 1 i к , 1. с., p. 94.
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sti tik Kreditne banke se začenja na primer v globini 8 50 m, na 
vogalu Tyrševe ceste in G ajeve ulice v globini celo 12-20 m, 
nekako v sredini 9 m globoko, v jugozapadnem  delu ob Kreditni 
banki samo 5-20 m globoko in ob Ga jev i ulici v globini 6 m. 
Tako valovito površje nam da slutiti, da je  vsekakor dalj časa 
tvorilo površino L ju b ljan sk ega polja . V to površje so tedanje 
vode že začele urezovati svoje struge in mestoma odlagati ilov
nat material, kar dokazuje tudi ca 1 m debela ilovnata plast v 
Zupančičevi gramozni jam i.

Nekoliko drugačne so razmere ob L jubljan ici. V svrho re
gulacije L ju b ljan ice so v dec. 1. 1931 napravili v n je j in ob n je j 
več vrtanj. Pri tem se je  ugotovilo, da nastopa oli Opekarski 
cesti zgoraj 1 m debela trda r jav a  ilovica, pod katero sledi 1 m 
debela plast črne m ehkejše ilovice. Pod njo šele se pojavi 3 m 
debela črna šotna plast, ki prekriva 0 70 m debelo plast ilovice, 
pomešane s svižem. Navzdol sledi nato sam sviž (015 m) in 
končno 2-15 m debela siva glina, ki je  še pomešana s svižem. 
Plasti kažejo torej še tipičen barski značaj, le sviž ovaja aku
m ulacijo L ju b ljan ice  (sl. 3.).

Ob prulsiki šoli so n ajp re j zadeli na 1-20 m debelo trdo 
rjavo  ilovico, ki prekriva 140 m debelo plast m ehkejše rjave 
ilovice. Pod njo sledi 0 65 m debelo odložena m ehkejša siva ilo
vica in nato 3-65 m debela trda siva ilovica ( =  sivica), ki pre
kriva trdo sivo glino ( =  sivico), v kateri so vrtali že 120 m 
globoko.

Y L jubljan ičn i strugi nad Čevljarskim  in pod Čevljarskim  
mostom so vrtali 6 m globoko in zadeli na samo sivo glino.

Pred vojno so pod Frančiškanskim  mostom vrtali še globlje 
in ugotovili, da leži srednji podstavek n a jp re j v trdem gramozu 
(produ), med katerim  je  pomešan pesek. Nato sledi siva ilovica, 
prav tako pomešana s finim peskom, v debelini 5 55 m, ki se 
proti jugu  za polovico stanjša. Pod njo se nahaja sivica, debela 
3-49 m, ki nasprotno proti jugu  za dvojno debelino naraste. Na
vzdol sledi nato 2-25 m debela plast grobega grušča (proda?). V 
globini 19-40 m pod površjem  (Frančiškanski most 29115 m) se 
začenja konglomerat, v katerem niso več naprej vrtali. D a se 
nahaja na tem mestu konglomerat v te j globini, je  vsekakor 
pripisati eroziji L jubljan ice. Med Frančiškanskim  mostom ozi
roma tromostovjem in Zmajskim mostom, k je r  so vrtali le 6 m 
globoko, so pa ugotovili samo sivo glino.

Med Škofjo ulico in Ambroževim trgom se pričen ja n a jp re j 
prod, pomešan s peskom, ki prekriva 7 90 m debelo plast modre 
gline, ki se proti Gradu polagoma dviga. Pod n jo  sledi 60 cm
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modre gline s peščenimi žilami, pod katero se pojavi rumena 
trdna glina (30 cm), ki proti Ambroževem trgu postaja  vedno 
tan jša, dokler popolnoma ne izgine. Med obe plasti pa je  vri
njena trdna modra glina, ki posta ja  proti Gradu vedno debe
lejša. Pod rumeno oziroma modro glino sledi končno zopet prod, 
pomešan z rumeno glino (50 cm). Malo dalje  navzdol pod Vra
zovim trgom iso vrtali še globlje in prišli v globini 19 m pod po
vršjem  na konglomerat (sl. 2.). Od tu dalje  se zdi, da prihaja 
konglomerat vedno bližje površju. Pri Vodmatskem mostu sem 
opazil na primer, da se nahaja le kakih 6—8 m pod površjem.

Na prvi hip nas preseneti dejstvo, da se v L jubljan ični 
strugi na razmeroma kratke razdalje  hitro m enjajo plasti, zlasti 
pa da sega konglomerat na nekaterih mestih mnogo v išje  kot 
drugod. Pri tem se nam nehote v silju je  misel, da danes L ju b 
ljan ica ne teče ves čas po svoji nekdanji strugi in da nas vprav 
ona mesta, k je r  p rih aja  konglomerat precej visoko do površja, 
opozarjajo  na mnogo m lajšo strugo.21

Na desni strani L jub ljan ice sestoji jo  tla, kot so dognali pri 
gradbi hiš, večinoma le iz ilovice ali karbonskih skladov. Prod 
se pojavi šele pri šentpeterskem mostu. M ejo med prodom in ilo
vico potegne tu W e n t z e 1 od zaivornice v G ruberjevem  pre
kopu mimo cerkve Sv. Jožefa do šentpetersikega mostu. Proti 
ju gu  oziroma jugozapadu pa preide ilovica in kremen jakovi 
peski, ki so bili naplavljeni z Gradu, v bližini šentjakobskega 
mostu v ilovico in peske, k i jih  je  voda odplavila z Rožnika.

Ilovica, naplavljena z Rožnika, proti severu sicer ne dosega 
Gosposvetske ceste, pač pa se razprostira proti jugu  in jugovzhodu 
do Narodnega m uzeja in banske 'palače ter celo do Napoleono
vega trga. To v e lja  seveda za gornje plasti, v kolikor so nam 
doslej znane. Y globljih plasteh je  razsežnost ilovice lahko po
polnoma druga. Kar se tiče ilovice, ki je  bila naplavljena z 
Gradu oziroma Golovca, opozarja že W e n t  z e l ,  da se po jav
l ja  ta v produ in konglomeratu od Vodnikovega trga pa tja  
do Sela.22

Seveda nam pa doslej znane plasti še daleč ne zadostujejo, 
da bi si mogli ustvariti že sedaj jasino sliko o spremembah Ljub- 
Ijaničnega teka. Prav tako nam bo geneza vseh treh prehodov 
med Barjem  in L jubijanskim  poljem  oziroma nastanek obeh 
osamelcev, Gradu in Rožnika, vse dotlej nejasen, dokler ne

21 Na ta način bi se z anteeedenco dale razložiti tudi konglomeratne 
stoipnje pri Fužinah, k jer dela Ljubljanica precejšnje slapove.

22 J. W e ti t z e 1, I. e., pp. 69, 73, 70, 74.
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bomo vedeli, kako globoko sega konglomerat in katere plasti bi 
se morebiti še nahajale med njim in skalnato osnovo.

Eno zelo važnih vprašanj je  nadalje, kako daleč je  segal 
prod odnosno konglomerat proti jugu  oziroma z drugo besedo, 
kako daleč je  nekdaj segalo sedimentaci jeko območje Save. Geo
loške razmere med Golovcem in Gradom opisuje med vsemi n a j
bolj izčrpno T o b i a s  G r u b e r .  Ko razpravlja  v svojih  pismih
o gradbi prekopa, omenja med drugim tudi, da so zadeli 
na barski strani v gornjih plasteh na ilovico, med katero so se 
p o jav lja li šotni ostanki, pod ilovico je  sledila nato sama šota, 
pod njo pa ilovnate plasti s peskom in končno kot skalnata 
osnova glinasti skrilavci. Y srednjem  delu t. j. v ožini 
med Golovcem in Gradom, pravi, da se plasti od prvih v 
toliko razlikujejo , da ne nastopa v njih nič več šota, temveč da 
sledi pod vrhnjim i plastmi peščene ilovice odnosno m enjajočih 
se plasti ilovice in peska sivica in pod to glinasti skrilavci. Glede 
severne strani pa omenja, da so skozi do tedanjega izliva v 
L jubljan ico  (iki se je  nahajal pri Codellijevem  gradu) dobili iz
ključno le grobi prod, obstoječ pretežno iz apnenih prodnikov, 
skozi katerega pa tak rat niso prišli do skalnate osnove. Žal, da 
v njegovem poročilu ni navedena debelina posameznih plasti, 
prav tako pa tudi ne globina izîkopanega kanala. G r u b e r  
om enja le to, da sega prod od izliva kanala v L jubljan ico  550 
sežnjev ( =  1045 m) proti Barju . Ker je  bil tedanji kanal 1047 
sežnjev ( =  1989 30 m) dolg, se da na ta način na podlagi njegove 
priložene karte (Plan Des zur Verhinderung der Uberschwe- 
mungen an der Laybach Proiectirten Entwasserungs Canals) 
približno ugotoviti, da se neha savski prod tik pred ožino med 
Gradom in Golovcem.23 S t r a t i 1 pove v svojem neobjav lje
nem rokopisu glede izkopanih plasti le toliko, da so prišli v glo
bini 2—3 sežnjev (= 3  80—5 70 m) že do šotne plasti, medtem ko 
H o c h e n w a r t ne pove v tem oziru ničesar novega.24 Kakor 
poroča M ii 11 n e r , so ugotovili v bližini botaničnega vrta pod

23 T. G r u b e r ,  Briefe hydrographischen und physikalischen Inhalts 
aus Krain an Ignaz Edlen von Born. Wien 1781, p. 21.

24 J. H. S t r a t i 1, Actenmässig erzählte und critisch beleuchtete 
Geschichte der Schneidung des Gruber-Kanals und der Morastaustrocknungs- 
Operationen von 1554 bis 1808 verfasst von — —, Mitglied der k. k. Agric. 
Societät in Krain. 1816, p. 17.

F. v. H o c h e n w a r t ,  Die Entsumpfung des Laibacher Morastes. 
Beitr. f. Naturg., Landwirt, und Topogr. d. Herzogt. Krains, Laibach 
1838, p. 40.
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10 cm debelo prstjo  50 cm šote in pod njo peščeno ilovico s 
polžjim i lupinami.25 Ta del ima torej že popolnoma barski značaj.

Jasno je  tedaj, da konglomerat in prod nista segala preko 
omenjene ožine. Geološke razmere pod klavnico pa kažejo  celo 
na to, da stare jša  akum ulacija (konglomerat) v tem delu bržkone 
ni segala tako daleč, medtem ko je  bil konglomerat v L jubljan ičn i 
strugi pri Vodinatskem mostu še odložen. M eja konglomerata 
mora tedaj potekati nekako v sredi med klavnico in prisilno de
lavnico, ako ni bil morda v bližini klavnice že od L jubljan ice 
odnešen. Proti vzhodu kakor tudi proti zapadu pa se m eja že 
približa Golovcu oziroma Gradu, ker segata oba precej daleč 
proti severu. Ni izključeno, da sega konglomerat prav do vznožja 
Golovca in Gradu, v kolikor ga ni seveda kasneje L ju b ljan ica 
odnesla.

Med Gradom in Rožnikom sega konglomerat mnogo ju ž
neje. Pod L jubljanično strugo je  bil ob priliki prvega vrtan ja 
ugotovljen pod Frančiškanskim  mostom. N apravili so sicer še 
mnogo vrtan j v L jubljan ičn i strugi južnejše odtod, vendar niso 
nikjer prišli do konglomerata. Pripomniti je  pri tem seveda, da 
niso nikjer tako globoko vrtali kot pod Frančiškanskim  mostom. 
P o d h a g s к  y  omenja sicer, da so med Gradom in Rožnikom 
zadeli na mnogih mestih na trdno sprijet konglomerat, a  ne pove 
točno na katerih mestih. Poleg tega omenja tudi, da so zadeli na 
apnenec, ki nastopa mestoma v debelih skladih.26 Spričo tega se 
mi zdi, da je  vzeti njegova izv a jan ja  z neko rezervo, dasi lahko 
vsebujejo  m arsikaj točnega. D a bi segal konglomerat mnogo ju ž
nejše, moremo sklepati predvsem z ozirom na to, ker je  dolina 
med Rožnikom in Gradom mnogo širša in globlja kot ona med 
Gradom in Golovcem.

Več točnejših podatkov imamo o tem glede gornjih prodnih 
plasti. W e n t z e 1 na primer omenja, da prehaja prod pod ilo
vico v Vegovi ulici med realko in univerzo, odkoder se n adalju je  
pod njo še dalje  proti .jugu.27 Vendar je  treba k temu pripomniti, 
da se nahaja na zemljišču nekdanjega knežjega dvorca prodna 
plast še vedno takoj pod umetnim nasipom. R u t a r  navaja, da so 
ugotovili ob Erjavčevi cesti (med jahalnico in hišo št. 5 na Vrtači), 
ko so kopali kanal skozi rimski zid, v globini 2 m pod površjem

25 A. M ü l l n e r ,  Pfahlbaufunde bei Laibach. Argo I, 1892, 17.
26 J. v. P o d h a g s к y , Die Entwässerung des Laibacher Moores. Z. 

österr. Ing. u. Architekten-Ver. 1888, p. 1.
27 J. W e n t z e 1, 1. c., p. 69.
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tudi še prod in okroglo kam enje.28 N adalje poroča M ü 11 n e r , da 
so celo v Rožni ulici zadeli na 1-60 m debelo plast proda, pod k a
tero je  sledila šota.29 Y najnovejšem  času pa opozarja M e l i k ,  
da se ja v l ja  savski prod in pesek tudi na M irju.80

N ajjužn ejše  segata konglom erat in prod skozi dolino G li
nice ali gliniško medgor je, kakor ga nazivlje R u s , 31 med Rož
nikom in Utiškimi brdi ter dalje  proti jugu  pod viško teraso. 
W e n t z e 1 je  opazoval ob bregovih Glinice, da prekriva tu 
prod povsod ilovica, v katerem nastopajo poleg apnenih in dolo
mitnih prodnikov tudi kosi krem enjaka in peščenjaka, zlasti pa 
porfirja, ki nedvomno izpričuje, da je  prod savskega izvora. Te 
plasti je  ugotovil le do mosta, čez katerega vodi pot na Brdo. 
Od mosta navzdol proti B arju  se ja v l ja  ob bregovih samo ilo
vica.32 D a je  bil prvotno prod tudi tu odložen, nam kaže pred
vsem dejstvo, da je  še ohranjen južno od mostu pod viško te
raso. Ker ne poznamo nobenega ju žn ejšega  nahajališča, lahko 
zaenkrat trdimo, da poteka m eja savske sedim entacije ob ju ž
nem pobočju viške terase, približno vzdolž ceste, k i vodi z Viča 
na Bokalce. Pri Kozar jah  je  namreč ugotovil W e n t z e 1, da 
sledi pod svettarjavo  ilovico prod, pod njim  p a  svetlosiva ilovica. 
Prod med njima ni več savski, temveč izrazit gradaški, ker so 
zastopane v njem  le sp ljak e  iz karbonskih skladov. Še d a lje  
južno oziroma jugovzhodno odtod proti sredini B arja , pri Ra
kovi jelši, ni med raznimi ilovnatimi plastmi tudi gradaški prod 
več zastopan.83

Ker se torej z viško teraso končuje tudi konglom erat in 
prod nad njim  ter se v enaki višini na sosednjih barskih tleh ne 
n ad alju jeta  več, dasi bi spričo njihove debeline bilo pričako
vati, da segata v sa j še nekoliko d a lje  proti jugu, je  s precejšn jo  
gotovostjo sklepati, da se je  barski del ob viški terasi ugreznil.

Z ozirom na to, da sega savski prod oziroma konglomerat 
tako skozi dolino Glinice kakor dolino L jubljan ice tako daleč 
proti jugu, je  zelo verjetno, da se strneta iz obeh dolin na južni 
strani Rožnika, tako da je  sledn ji okrog in okrog obdan s sav
skim prodom. W e n t z e 1 sicer navaja, da prev ladu jejo  v 
produ južno od nekdanjega vrta Herzm anskega peščenjaki, k re

28 S. R u t a r ,  Prazgodovinske in rimske izkopine po Slovenskem 
1. 1890. Letopis Mat. Slov. za 1. 1891, p. 187.

29 A. M ii 11 n e r , 1. c., 17.
30 A. M e l i k ,  L e . ,  p. 94.
31 J. R u s , L c., p. 64.
32 J. W e n t z e 1, ]. c., p. 68.
33 J. W e n t z e 1, 1. c., p. 88.
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men jak i in glinasti skrilavci, medtem ko stopijo apneni in dolo
mitni prodniki jak o  v ozadje.34 Če pa pomislimo, da se v obližju 
Rožnika (oz. G radu in Golovca) tudi na severni strani ja v lja jo  
med prodom v prece jšn ji meri ilovnate plasti, med katerim i so 
pogosto kosi peščen jaka in skrilavca zastopani, tedaj se ne 
smemo čuditi, da se tak material ja v lja  v produ v še večji meri 
na južni strani, k je r  priteka z Rožnika celo močan potok na
vzdol. Ker nam W e n t z e 1 ne om enja globine tega proda, 
končno tudi ni izključeno, da prevladuje v različnih globinah 
enkrat savski prod, drugikrat gradaški oziroma gliniški prod.

M anjši del L ju b ljan e leži tedaj že na barskih tleh. Iz 
kakšnih plasti obstojajo  barska tla, nam popisuje precej točno 
H o c h e n w a r t .  Pred osuševanjem, pravi, je  bilo B arje  na po
vršju  prevlečeno z 1—2 čevlja  ( =  31—62 cm) visokim mahom 
Sphagnum cymbifolium. Pod n jim  je  b ila 2—7 čevljev ( =  0-62 do
2-17 m) debela šotna plast, ki je  prekrivala plast črne prsti raz
lične debeline. Pod njo je  sledila nato bela, siva ali rumenkasta 
sivica,36 Kako se n ad alju je jo  plasti še globlje navzdol, so prvi
krat ugotovili, ko so ob priliki gradbe tržaške železnice vrtali 
na 14 mestih med Žalostno goro in Notranjimi goricami. Vrhnjo 
plast je  tedaj (1. 1854) tvorila ca 2 m debela plast šote, pod k a
tero je  sledila 9 4 m debela p last peščene ilovice. Ta je  prekri 
vala 5 5—9 m debelo plast sivice, ki j i  je  sledila zopet peščena 
ilovica, debela do 46  m. Pod njo so ugotovili ponovno si vico, 
katere debelina je  znašala 4 4—6 3 m in ki je  prekrivala temno- 
rjavo  peščeno plast, in končno modrosivo sivico, katere de
belina pa je  še neznana. Na enem mestu so vrtali celo 5150 m 
globoko in vk lju b  temu še niso prišli do skalnate osnove. Pri 
petih vrtanjih  so zadeli v prvi in drugi p lasti peščene ilovice 
tudi na plast šote, katerih iprva nastopa v globini 19 m, druga 
26-5 m.36

Čeprav niso v vzhodnem delu B ar ja  n ik jer vrtali tako glo
boko, nas vendar zanima prim erjava gornjih plasti, v  kolikor 
so nam znane iz kasnejših  vrtanj. P o d h a g s k y  je  napravil 
v svrho osuševanja B ar ja  749 vrtan j in na podlagi teh sestavil 7 
prečnih profilov, da bi dognal, katere plasti se stav lja jo  barska 
tla. Kot je  razvidno iz njegovih izvajan j, je  to bržkone izvršil

34 J. W e n t z e 1, 1. c., p. 68.
85 F. G r a  f v. H o c h e n w a r t ,  1. с., p. 7.
36 A. Р о к о т у ,  Nachrichten über den Laibacher Morast und seine 

Vegetations Verhältnisse. Yhdl. zool.-bot. Ges. Wien VIII, 1858, p. 361—362» 
Tab. IX.
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v 1. 1881.37 Iz teh profilov ( K r a m e r  je  objavil samo enega38), 
ki se mi jih  je  posrečilo dobiti na vpogled, je  razvidno, da tvori 
šotna plast, ki se nahaja takoj pod humozno odejo, sk ora j povsod 
površje Barja. Le v najnižjih  predelih t. j. ob rekah, potokih 
in kanalih ter na obrobju Barja, je  šotna plast prekrita od ilovice. 
Šota dosega povprečno 2 m, ponekod (ob stari strugi L jubljan ice) 
celo 4—5 m debeline. Pod šotno plastjo, oziroma k jer ta ni raz
vita, sledi pod ilovico sivica. Preko te sivice, ki tvori v znanem 
profilu med Žalostno goro in Notranjimi goricami šele prvo plast 
sivice, omenjeni profili n ikjer ne segajo. M ü 11 n e r pa poroča, 
da tvori vrhnjo p last takozv. trebež v debelini 25 cm, pod njim 
sledi 45 cm debela šotna plast, nato 50 cm rjavega  blata z rast
linskimi ostanki in končno sivica s polžjim i lupinami, ki jo  na- 
z iv lje jo  polžkarica.39

Ob priliki najdbe (1. 1905.) rogovja severnega jelena na 
Vrhniki, je  H i lb  e r  obiskal najdišče ter v svojem  spisu na
vedel naslednje podatke iz nekdanje vrhniške opekarne Petrič. 
Pod 24 cm debelo p last jo  humusa je  sledila 34 cm debela plast 
rjavkaste  ilovice, pomešane s finim peskom, ki je  postajal na
vzdol vedno bolj grob. Debelina grobega peska je  znašala 
ca. 6 cm. Nato je  sledila m debela siva peščena ilovica, ki je  
prekrivala plast peska. Od teh je  bilo t—2 cm finega peska in 
25 cm finega valovitega peska. Pod peskom je  sledila 68 cm de
bela plast čvrste ilovice, nato zopet 110 cm debela plast finega 
valovitega peska, v katerem  so našli rogovje severnega jelena, 
prve preostanke te živali na južni strani Alp, in pod tem končno 
ilovica.40 Vidimo tedaj, da se tudi v vrhniški okolici slično me
n jav a jo  plasti ilovice oziroma sivice in peska kot med Žalostno 
goro in Notranjimi goricami, le da zavzem ajo posamezne plasti 
m anjše dimenzije.

L. 1931 sem sam obiskal vrhniške opekarne in ugotovil v 
prvi (Jelovškovi) opekarni, ki se nahaja med kolodvorom in 
L jubljan ico, naslednje geološke razmere. Pocl humozno odejo, 
k i jo  je  približno %  m, sledi prst, ki jo  im enujejo delavci kve.i 
ali kojn  in ki je  kakega ^2 m debela. Pod njo se nahaja prav tako 
У2 m na debelo rumenkast pesek in nato 1 ‘50 m debela plast sive 
gline. Ta prekriva У2  m debelo temnosivo mastno glino, pod ka

37 J. v. P o d h a g s к у , 1. с., p. 5.
38 E. К г a m e r , 1. c., Fig. 4.
39 A. M ü 11 n e r , Ein Schiff im Laibacher Moore. Argo I, 1892, 2.
40 V. H i 1 b e r , Ein Rengeweih aus Ober-Laibach in Krain. Mitt. An- 

thropol. Ges. Wien 36, 1906, pp. 163—166.
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tero se nahaja 150 m mivke. Pad n jo sledi končno siva glina, ki 
se pa ne izrab lja  več, iker nastopa v te j višini že talna voda. У 
sosednji (Kotnikovi) opekarni onstran L jubljan ice je  humozna 
plast 20—25 cm debela in prekriva rjavkasto  oziroma sivo pe
ščeno zemljo, imenovano kojn, katere debelina znaša 50—70 cm. 
Pod njo se nahaja siva peščena zem lja, ki je  že glinovita in 1 
do 150 m debela. Ta prekriva 3m  debelo plast peščene sive 
gline, pod katero sledi v50 m debela mastna siva glina, v kateri 
so že večkrat našli polžje lupine. Zanimivo je  pri tem, da se 
vleče ob L ju b ljan ici v bližini te opekarne ozek pas, k je r  se 
n ahaja pod humusom ca 1'50 m debela plast ko jna in pod njim 
zopet humus, ki sega do talne vode. V tem humusu so našli ne
davno rogovje navadnega jelena. V bistvu se tudi ta dva profila 
skladata z onim v Petričevi opekarni, ki ga je  opisal H i 1 b e r. 
K er je  Petričeva opekarna že davno opuščena in ves prostor 
sedaj na gosto zaraščen, mi ni bilo mogoče kontrolirati nekdanjih 
H i l b e r j e v i h  navedb.

Ob prulski šoli so radi regulacije L jubljan ice vrtali 8'10 m 
globoko. Kot sem že zgoraj omenil, so ugotovili tu le plasti ilo
vice in gline. Pri tem je  posebno važno to, da tu ne nastopajo 
plasti peska in peščene ilovice, ki se nah ajajo  drugje na Barju .

V prašanje geološke starosti posameznih plasti sloni pred
vsem na starosti konglomerata, ki tvori podlago v vsem severnem 
delu mesta oziroma na vsem L jubljanskem  polju. K o s s m a t  
stav lja  nastanek konglomerata, ki ga je  ugotovil tudi pri Bo- 
kalcih na severnem obrobju B arja, v m lajši terciar, medtem ko 
prekrivajoči prod v diluvialno dobo.41 V eni p rejšn jih  svojih 
studij govori celo o terciarnem horizontalno uslojenem produ 
savske doline, k je r  ima v mislih bržkone konglomerat s prodom 
vred, ker so vse starejše  tvorbe v tem območju že prem aknjene.42 
K r a m e r  šteje konglomerat prav tako kakor prod in peščeno 
ilovico v diluvi j .43 S e i d 1 se pridružu je  mnenju В r vi c k n e r j  a, 
ki trdi, da je  konglomerat (älterer und jüngerer Deckenschotter, 
Hochterrassenschotter) starejše diluvialne starosti, hkratu pa 
vzporeja oni konglomerat (Hochterrassenschotter) izza časa 
tretje poledenitve (n. pr. Smrekova dobrava z viško te

41 F. K o s s m a t ,  Über die tektonische Stellung der Laibacher Eibene. 
Vhdl. d. geol. R. A. Wien 1905, p. 83.

42 F. K o s s m a t ,  Überschiebungen im Randgebiete des Laibacher 
Moores. Comptes Rendus IX. Congr. géol. intern, de Vienne 1903, p. 509.

4SE. K r a m e r ,  1. c., p. 6.
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raso.44 A m p f e r e r  je  skušal na podlagi glacioloških studij 
v gornji savski dolini ugotoviti starost konglomerata. Posrečilo 
se mu je  vprašan je starosti v toliko dognati, da utegne segati 
nastanek že v predglacialno dobo, ne izk ljuču je pa možnosti, 
da je  bil odložen šele v starejšem  oddelku glacialne dobe.4S 
W e n t z e 1 omenja prav isti konglomerat pri Bokalcih oziroma 
Vrhovcih kakor K o s s m a t ,  stav lja  ga pa v nasprotju ž njim 
že v diluvij, in sicer ga smatra za nizko teraso, medtem ko 
onega na L jubljanskem  polju za visoko, prod nad njim  pa za 
nizko teraso. Zdi se pa, da na L jubljanskem  polju  ne loči dovolj 
jasno konglomerata od proda.46

Kot je  že W e n t z e 1 opazil, se n adalju je  konglomerat proti 
opekarni Vidic (sedaj last Združenih opekarn), k je r potem nena
doma izgine. Na to njegovo opazko sem postal zlasti pozoren 
ter v to svrho natančno preiskal vso okolico viških opekarn. 
Posrečilo se mi je  naslednje ugotoviti. Konglomerat se pojavi 
n a jp re j ob cesti nasproti hiši št. 107 na Viču. Nad njim je  p ri
bližno Yz m humusa, v katerem  je  mnogo prodnikov. Sledil sem 
nato konglomerat do opekarne, k je r  je  bilo pri prvi sušilnici 
opaziti, da sega pod rum enkastorjavo ilovico. V notranjosti ope
karne sem opazil (1. 1950) na onem mestu, k je r  režejo glino n a j
globlje in ki se nahaja v bližini ceste, da so prišli na dnu že do 
konglomerata. N jegovo površje leži približno v enaki višini kot 
onega pri sušilnici oziroma pri hiši št. 107. Nad konglomeratom 
sledi ca 1 m debela p last proda, k i je , sodeč po prevladujočih 
apnenih in dolomitnih prodnikih, savskega izvora. Tudi delavci 
sami ga dobro razliku jejo  od gradaškega proda, v katerem  so 
zelo pogostne sp ljake iz peščenjakov in skrilavcev. Savski prod 
prekriva fina mivka, nad katero sledi p last sivkaste gline, ki je  
v  gornjih partijah  že tako strjena, da izgleda kot kak laporasti 
peščenjak. Vendar pa nastopa fina mivka samo na nekaterih me
stih (ponekod dosega г/2  m debeline), zato pa na drugih mestih za
vzema prod tem večjo  debelino. Sivkasto strjeno glino prekriva 
temnor java glina, ki je  1—180 m debela in tvori podlago sivi 
glini. Siva glina, ki daje  n ajbo ljši m aterial za opeko, je  na 
raznih mestih različno debela. Večinoma je  5'50—6 m debela, do
sega pa mestoma tudi 7 m debeline. Nad njo se nahaja 2 20 m

44 F. S e i d 1, L c., p. 7.
P e n c k - B r ü c k n e r ,  Die Alpen im Eiszeitalter. Leipzig 1909, 

pp. 1050—1052.
45 O. A m p f e r e r ,  Ueber die Saveterrassen in Oberkraim. Jahrb. d. 

geol. R. A. Wien 1917, pp. 406, 432.
46 J. W e n t z e 1, 1. c., pp. 69, 80, 82, 96.
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debela plast rumene ilovice, nad katero sledi še 180 m na debelo 
pesek, ki je  na vrhu prekrit s humusom. Nekako v sredi sive 
gline sem opazil 10—20 cm debelo p last lignita, k i naraste v so
sednji (bivši Knezovi) opekarni na % m debeline. D alje  je  bilo 
med rjavo  in sivo glino ter med rjavo  glino in prodom opaziti 
tudi ca 5 cm debelo plast limonila.

Ako prim erjam o te plasti z onimi, ki jih  je  opazoval še 
S e i d l  pred dvajsetim i leti, tedaj opazimo v zgornjem delu, t. j. 
od znane sive gline navzgor (globlje plasti so bile tedaj še ne
znane), nekatere razlike v sedimentaci ji, ki so nam v dobrodošlo 
dopolnilo. Predvsem važno se mi zdi, da je  bila takrat še vidna 
plast drobnega rečnega proda med spodnjo sivo in zgornjo po
rjavelo  glino in takoj nad njo še 1 cm debela plast limonita, k ar 
v tem delu, k je r  sedaj režejo glino, ni več opaziti. Ta rečni prod 
ni bil več savski, ker je  obstojal iz krem enjakovih prodnikov 
iz karbonske dobe, permskih peščenjakov, kosov wengenskih 
skladov itd.47

Ker je  za n adaljn je obratovanje opekarne razsežnost sive 
gline velike važnosti, so napravili v zadnjih letih več poskusnih 
vrtan j še dalje  zapadno odtod in tako dognali, da ise nahaja siva 
glina tudi še pri Vrhovcih in za Bokalci pri Brdu. Umevno je  
tedaj, da leži v vsem tem delu še vedno na konglomeratu.

V sivi glini pod peščeno ilovico (12 m pod površjem  terase) 
so 1. 1911 našli dva kosa spodnje čeljusti širokočelnega losa 
Alces latifrons, ki je  doslej edina stratigrafsko uporabna najdba 
v vsem ravninskem predelu L ju b ljan sk e okolice. Alces latifrons 
je  doslej znan le iz naslednjih najdišč: v Nemčiji nastopa v 
peskih pri Mosbachu nedaleč od W iesbadna, dalje  v produ pri 
Süßenbor nu v bližini Weimar ja  in v peskih pri Mauru blizu Hei
delberga, na Angleškem v forest bedu pri Crom erju in v južni 
R usiji pri T iraspolju  v bližini Odese. Favna iz okolice Mosbaoha 
je  sedaj med vsemi še n ajbo lj preiskana. S c h r ö d e r ,  ki je  
kot prvi tem eljito obdelal to favno, zastopa mnenje, da jo  
je  prištevati še v predglacialno dobo.48 S o e r g e l  je  bil sprva 
mnenja, da se Alces latifrons po prvi interglacialni dobi ne po
jav i več.49 K asneje je  skušal vso favno Mosbacha razčleniti v 
več skupin, katerih n a jstare jša  bi bila gornjepliocenska s slo

47 F. S e i d 1, 1. c., p. 4.
48 H. S c h r ö d e r ,  Fauna des Mosbacher Sandes. Abh. Preufi. Geol. 

L. A. f. 1903.
49 W. S o e r g e l ,  Das Aussteirben diluvialer Säugetiere und die Jagd 

des diluvialen Menschen. Festschrift z. XLIII. allg. Versammlung d. Deutsch. 
Anthropol. Ges. in Weimar 1912. Jena 1912, p. 42.
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novim prednikom Mastodon arvernensis, te j bi sledila predglaci- 
a lna s slonom Ele phaš meridionalis, nosorogom Rhinoceros 
etruscus, losom Alces latifrons in dr., ter končno skupina z glavno 
favno, v kateri nastopa poleg nosoroga Rhinoceros etruscus zopet 
los Alces latifrons. Slednjo prišteva S o e r g e 1 v prvo intergla- 
cialno dolio in deloma že v začetek druge (mindelske) glacialne 
dobe.50 A b e l  pa trdi, da Alces latifrons sploh ni znan iz m lajših 
plasti kot onih iz prve interglacialne dobe.51

Ako vzamemo najm lajšo dobo, v kateri še nastopa Alces 
latifrons kot prvo interglacialno, tedaj bi v te j dobi bila odlo
žena siva glina. Tem norjava in sivkasta glina pod njo utegneta 
potemtakem pripadati še isti interglacialni dobi ali pa segata 
celo v prvo glacialno dobo. Savski prod, ki leži med sivkasto 
strjeno glino oziroma mivko in konglomeratom, lahko spada 
že v predglacialno dobo ali pa še v glacialno dobo. Ver
jetn e jše  je  vsekakor, da je  bil odložen v glacialni dobi, ker 
je  v R adovljiški kotlini med m lajšim  zasipom, s katerim ga prav 
lahko vzporejamo, in med starejšim  ohranjena še talna morena. 
T am kajšn ji m lajši zasip pripada potemtakem sicer v intergla
cialno dobo, vendar pa je  Sava nižje navzdol lahko tudi že za 
časa glacialne dobe odlagala prod, kar se je  seveda nadaljevalo 
brez dvoma tudi še v interglacialni dobi. Nedvomno je  vse
kakor, da se je  n jegova sedim entacija pričela najkasneje že v 
starejšem  diluviju. Da pa je  bila zaključena še pred koncem 
diluvija, nam jasno izpričujejo  diluvialne terase na L ju b ljan 
skem polju, ki so že izdelane v tem produ. W e n t z e 1 priso ja 
sicer terasam  na L jubljanskem  polju  postglacialno starost, toda 
le iz tega razloga, ker pač sm atra prod na površju za sediment 
zadnje poledenitve.52

K ar se tiče konglomerata, ki sledi pod savskim  prodom, ga 
moremo brez vsakega dvoma vzporediti z onim starejšim  za
sipom, trdno sprijetim  konglomeratom, ki se razprostira od 
vznožja Triglavskega pogorja v L jubljansko  kotlino. Z ozirom 
na njegovo preče jšn  jo  debelino (po A m p f e r e r  j u  je  v Bohinju 
nad 200 m debelo naložen) je  gotovo, da je  bila sedimentaci jsk a  
doba izredno dolga. Na podlagi geoloških razmer v viški terasi

50 W. S o e r g e  1, Die diluviale Säugetierfauna Badens. Mitt. Bad. Geol. 
L. A. IX, 1, 1914. Prim erjaj tudi tabelo, priloženo knjigi W. S o e i r g e l ,  
Die Jagd der Vorzeit. Jena 1922.

51 O. A b e l ,  Lebensbilder aus der Tierwelt der Vorzeit. Jena 1922,
p. 42.

52 J. W e n t z e 1, I .e ., pp. 70, 73.
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moremo tedaj v sa j začetek te sedim entacijske dobe staviti v 
gornji pliocen. Vsekakor pa je  bila zaključena že v predgla- 
cialni dobi, kar dokazujejo  tudi A m p f e r e r j e v e  ugotovitve 
v Radovljiški kotlini.53

Na vsak način pa so plasti L ju b ljan sk ega b ar ja  mnogo 
m lajše od onih na L jubljanskem  polju. Ekvivalentne (diluvialne 
oz. še starejše) p lasti moremo najti le v večji globini. V gornjem  
delu so aluvialne starosti, kar izpričujejo  tudi številne pra
zgodovinske izkopanine, ki so jih  dobili v teh plasteh.

D a je  bilo B ar je  nekdaj jezero, že davno ni nobenega 
dvoma več. V prašanje je  sedaj le, k d a j se je  začela prva oje- 
zeritev in ali je  bilo B arje  večkrat o jezerjeno ali samo enkrat. 
Odgovor na ta vprašan ja je  z ozirom na to, da ne poznamo v 
vzhodnem delu, zlasti pa v sredini B ar ja  globljih plasti, kot so 
nam znane v jugozapadnemJ delu, precej težaven in bo tem eljil 
predvsem na domnevah. Kot je  že S e i d l  opozarjal, kažeta 
dve plasti šote, ki so jih  pri 5 vrtanjih  ugotovili med Žalostno 
goro in Notranjim i goricami na to, da je  jezero dvakrat usah
nilo.54 Če pa velja to za vse barsko ozemlje, je  seveda težko 
reči. S a j še v toliko citiranem profilu nista obe šotni plasti iz
vlečeni skozi ves profil. Vendar pa moremo sklepati, da je  mo
ralo biti jezero zelo plitvo, in kot nam kažejo  posamezni pro
fili, njegovo dno tudi precej valovito. Razen obeh šotnih plasti 
ni nikakih drugih znakov, ki bi izpričevali, da je  bilo jezero 
večkrat osušeno.

Za začetek ojezerilve barske kotline so zopet v prvi vrsti 
m erodajne razmere v viški terasi. Glino in ilovico nad savskim 
prodom je  vsekakor treba prištevati jezerskim  sedimentom B arja . 
D a so se nam ohranili tu v tej višini, si težko drugače razla
gamo, kot da se viška terasa z zaledjem  ni več grezala v taki 
meri kot B arje  samo in da je  zato ostala v v išji legi. Sicer nam je  
nerazumljivo dejstvo, na katerega me je  opozoril prof. M e l i k ,  
da namreč segajo  jezerski sedimenti v viški terasi tako visoko,55 
medtem ko jezero ni preplavilo n ižje ležečih k ra jev  na L ju b
ljanskem  polju. Verjetnost grezan ja je  pri tem še toliko večja, 
ker se z viško teraso končujeta v te j smeri tudi savski prod in

53 O. A m p f e r e г , 1. с., pp. 406, 432.
54 F. S e i d l ,  1. с., p. 11.
55 Povdairiti moram pri tem, da je  površje terase visoko 318—320 — 

325 m (cf. M e l i k o v  referat o W e n t z l o v i  razpravi Zur Bildungsge
schichte des Laibacher Feldes und Laibacher Moores v Geogr, vestniku I, 
p. 71) in ne 307m, kot navaja S e i d l  (1. с., p. 9.).
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konglomerat, dasi bi bilo spričo njihove debeline pričakovati, da 
se n adalju jeta  v sa j še nekoliko dalje  proti jugu. Sklepati bi se 
dalo, da se plasti viške terase ponovijo v sa j v severnem obrobju 
B a r ja  v neki določeni globini. Kot je  že znano, je  barsko ozemlje 
tvorilo v dolnjem  pliocenu še ravnik, ki ga je  izdelalo porečje 
dolnje L jubljan ice. Morda so že v gornjem pliocenu oživele tek
tonske sile, ki so povzročile, da se je  pričelo B arje  polagoma 
grezati. Že v teku gornjega pliocena je  morala barska kotlina 
obstojati, ker se je  na njenem dnu, kot smo poprej videli, že 
v gornjem  pliocenu odlagal konglomerat. Ako ni nastopila prva 
ojezeritev že pred sedim entacijo tega konglom erata ali pa z njo 
vzporedno, kar pa bi veljalo  le za južni del B arja , tedaj sega 
začetek ojezeritve šele v starejši diluvij. O jezeritev je  tra ja la  
bržkone ves diluvij.

D oslej so si bili skoraj vsi av torji56 edini v tem, da je  
enormna akum ulacija savskega proda na L jubljanskem  polju 
zajezila  odtok vodovja iz sosednje barske kotline. S e i d l  celo 
meni, da se je  takrat barsko jezero odtekalo v široki dolini se
dan je skromne Glinice mimo Kosez v Savo.57 Bržkone meni s 
tem, da je  vprav barski odtok tako znatno razširil dolino G li
nice, da je  postala širša od ostalih dveh prehodov. Toda s tem 
njegovim  mnenjem bi se ne skladalo dejstvo, da je  bila široka 
dolina izdelana že mnogo poprej pred ojezeritvijo, ki jo  im a on 
v mislih, ker je  bil po te j dolini odložen tudi že savski prod 
oziroma konglomerat. Ker leži v viški terasi jezerska glina na 
savskem  produ in konglomeratu, je  nadalje tudi jasno, da znatna 
akum ulacija proda, ki je  bil pozneje strjen v konglomerat, ni
kakor ni bila ona ovira, ki je  zajezila L jubljan ico  in tako po
vzročila ojezeritev B arja. Prod pa, ki leži nad konglomeratom, 
ne dosega v tem delu tolike debeline, da bi mogel k d a j ovirati 
L ju b ljan ici nadaljn jo  pot na L jubljansko  polje, in to v toliko 
m anj, ker se je  vršila akum ulacija bolj polagoma oziroma bila 
večkrat prekinjena. To nam dokazuje predvsem dejstvo, da na
stopajo med prodom pogostokrat plasti peska in celo peščene 
odnosno čiste ilovice, kar tudi znači, da v nekaterih dobah aku
m ulacija proda niti ni segala tako daleč.

56 Predvsem K o s s m a t  (1. c,, p. 84.), S e i d l  (1. c., pp. 9—10.) in 
W e n t z e l  (1. с., p. 93.), medtem ko je bil K r a m e  r še mnenja, da je bila 
za časa barskega jezera na severni strani še sklenjena vrsta karbonskega 
gričevja, kar je  pozneje W e n t z e l  ovrgel ( K r a m e r ,  1. c., p. 8; 
W e n t z e l ,  1. с., p. 70.).

57 F. S e i d 1, 1. c., p. 9.
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Zato ei je  treba za ojezeritve na L jubljanskem  barju  po
iskati na vsak način drugo zadovoljivejšo razlago. Kot glavni 
vzrok za ojezeritev smatram znatno ugrezanje B arja, k i je  mo
ralo biti brez dvoma jač je  od ugrezan ja L jub ljan sk ega polja. To 
izpričuje zlasti precejšn ja  debelina barskih sedimentov, kar je  
svojčas že K r e b s  povdar ja l.58 Na ugrezanje barskih tal kažejo 
prav tako vsi tr ije  prehodi oziroma doline, ki vodijo na L ju b 
ljansko polje. Povsod namreč vise plasti proti jugu. Dolina med 
Gradom in Golovcem, ki je  skoraj gotovo ostanek suhe doline, 
po kateri je  nekdaj tekla Iščica s svojim i pritoki v Savo, je  ostala 
precej v iš ja  od barskih tal. Ko je  pozneje L ju b ljan ica  pretočila 
lščico vase, je  ostal ves odtok barskega vodovja vezan na ožino 
med Gradom in Rožnikom, v kateri je  L ju b ljan ica s precejšn jo 
poglobitvijo svoje struge obdržala svoj strmec. V dolini Glinice 
je  še danes usm erjeno vse vodovje proti Barju . Morda je  vprav 
močnejše ugrezanje barskih tal privabilo tudi vode, ki imajo 
svoje izvire v neposredni bližini današnje Save, radi česar pri
dejo šele po dolgih ovinkih pri Zalogu v Savo. Tudi W e n t  z e l  
opozarja, da je  najn ižji predel B arja  (v bližini Studenca, k jer so 
svojčas izkopali ostanke stavb na koleh) za 12 m nižji od Val
vazorjevega (sedaj Napoleonovega) trga.59 S i m o n y  je  celo 
izračunal, da je  B arje  povprečno za 158 m nižje od L jubljanskega 
polja .60 A kum ulacija proda bi bila potemtakem le posredno ovira, 
ki je  nastala po izdatnem ugrezanju barskih tal. Kot n adaljn ji 
vzrok utegne prihajati v poštev tudi dejstvo, da niso vode odla
gale na Barju  nikakega proda, ki bi propuščal vodo. Več ali man j 
ilovnate plasti, ki se  n ah aja jo  takoj pod humozno odejo in ki 
prevladu jejo  tudi v globljih plasteh, zadržu jejo  namreč vodo na 
površju  v precejšn ji meri.

Končno n aj omenim še nekoliko besed glede talne vode. V 
svrho ugotovitve, k je  bi dobila L ju b ljan a  najboljšo  pitno vodo, 
je  pozvala svojčas ljubljanska občina S t u r a ,  takratnega rav
natelja državnega geološkega zavoda na D unaju, da preišče v ta 
namen ljubljansko okolico. Ugotovil je , da se nahaja talna voda 
na L jubljanskem  polju  v globini 10—20 m. Natančneje je  pro
učil le profil, ki seče glavni kolodvor, smodnišnico. Stožice, Je 
žico, Savo pri Črnučah, Šmartno, zaselek Rebol, Sv. Lucijo in 
Skaručno. Pri tem je  dognal, da se nahaja talna voda v Ska-

58 N. K r e b s ,  Die Ostalpen und das heutige Österreich. Stuttgart
1928, II. p. 279.

59 J. W en t z e 1, 1. c., p. 70.
60 F. S i m o n y ,  Panorama des nordkrainischen Beckens nach der 

Natur gezeichnet und mit Erläuterungen versehen. Wien (1858), p. 10.
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ručni povprečno v globini 10 cm, na glavnem kolodvoru pa v 
globini 16 m. Od Skaručne do glavnega kolodvora pade torej 
nivo talne vode za 37 m. Pri tem omenja, da se gladina Save 
nahaja pri Tacnu za 114 m v išje  od talne vode v Savljah , pri 
Ježici pa za 3 8 m v išje  od gladine talne vode pri nekdanji 
smodnišnici.61 Za njim  je  izdelal S m r e k e r ,  ki ga je  mesto prav 
tako pozvalo v ta namen, hidrološko karto, na katero je  vnesel 
za vse L jubljansko  polje linije, ki vežejo enako gladino talne 
vode. Te linije segajo  le do takrat zazidanega mestnega dela. Iz 
te karte je  prav dobro razvidno, da pada nivo talne vode od 
Skaručne do L ju b ljan e  proti jugu  oziroma jugovzhodu, od L ju b 
ljan e d a lje  pa proti vzhodu. V koliko so njegove navedbe točne, 
ne morem dognati, pripom injam  pa, da se podatek glede nivoja 
talne vode na glavnem kolodvoru ne ujem a s S t u r o v i m ,  ki 
n avaja  skoraj za 1 m višjo  gladino. Po njegovi karti se nahaja 
v Klečah nivo talne vode 21-40 m globoko (v tekstu na str. 43. 
omenja, da leži talna voda v višini 286 m, absolutna višina po
v rš ja  pa znaša 30650 m, torej se nahaja gladina talne vode v 
globini 20 50 m), na gorenjskem  kolodvoru 19 m, na glavnem ko
lodvoru pa 17 m.02 Vseh podrobnosti, ki jih om enjata oba avtorja 
glede talne vode, na tem mestu ne kaže navajati, zlasti pa ne 
onih, ki se tičejo fluktu iran ja gladine talne vode.

Prav tako omenja K r a m e r ,  da se talna voda na L ju b 
ljanskem  polju  ne nahaja povsod v enaki globini pod površjem. 
Vzroka temu išče on v sprimkih (konglomeratu), ki leže v raznih 
globinah proda, kar pa seveda po doslej ugotovljenih geoloških 
razmerah nikakor ne drži. Po njegovem mnenju leži gladina 
talne vode 16—18 m globoko.63

Na podlagi podatkov, ki so mi bili na razpolago, sem ugo
tovil, da pada nivo talne vode na L jubljanskem  polju n ajp re j 
proti jugu, nato pa v severnem delu L ju b ljan e  ostane skoraj 
povsod v enaki globini. Na dvorišču pivovarne Union se 
začenja na primer talna voda v globini 19 m. V enaki višini se 
nah aja  gladina talne vode v 22 m globokem vodnjaku na dvo
rišču tovarne za k le j. Na stavbišču med G ajevo ulico in Tyr- 
ševo cesto, k je r  stoji sedaj nebotičnik, so odkopali star vod

61 D. S t u r ,  Zur Wasserversorgungs-Frage der Landeshauptstadt Lai
bach. (1888), pp. 6, 16. Prim erjaj tudi priloženo tabelo.

62 O. S m r e k e r ,  Project für das Wasserwerk Laibach. Erläuiterungs- 
Bericht. Laibach (1888), pp. 10, 11, 43, 44, zlasti pa prim erjaj Hydrologische 
Karte der Umgebung von Laibach v merilu 1:25000, ki je  priložena tej knjigi.

88 E. K r a m e r ,  Preiskovanje vodâ za pitje in domačo vporabo na 
Kranjskem. Izv. Muz. dr. za Kr. XV, 1905, p. 151.
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njak, (bržkone od nekdanjega kapucinskega samostana), ki je  
bil 16 50 m globok, kar tudi dokazuje, da je  bila v te j višini 
nekdaj talna voda. Na nasprotni strani ceste im ajo v hotelu 
Slon vodnjak, k jer stoji talna voda 16 m pod površjem . V enaki 
višini se nahaja gladina talne vode v vodnjaku mestne elektrarne.
V mestni klavnici se nahaja slednjič nivo vode le 13 m globoko. 
Ako prim erjam o nagnjenost površja  (pred pivovarno 300-31 m, 
na vogalu G ajeve ulice in Tyrševe ceste 298 m, na vogalu Slom
škove ulice in Resljeve ceste 29750 m, pred domobransko vo
jašnico 294"70 m) s padcem nivoja talne vode, tedaj vidimo, da 
se nivo talne vode skoraj za toliko dvigne, za kolikor se nagne 
površje proti vzhodu, oziroma z drugo besedo, da se nahaja 
nivo v severnem delu skoraj povsod v enaki absolutni višini. Zani
mivo je  tudi, če primerjam o nivo talne vode z gladino L ju b lja 
nice. Normalno stanje vode pod Frančiškanskim  mostom sega 
po uradnih podatkih 285 99 m visoko, okroglo teda j  286 m, gla
dina talne vode v vodnjaku hotela Slon pa se nahaja v višini 
282 m (ako računamo višino Tvrševe ceste 298 m), torej za 4 m 
nižje od gladine L jubljanice.

Umevno je, da sega talna voda na B arju  mnogo višje. Že 
med Vegovo in Gosposko ulico se pojavi voda v globini 5 m pod 
površjem  (ponekod celo v globini 4-80 m), k je r  priteka po ca
1 cm tankih plasteh mivke, ki nastopajo v plasti rumene gline. V 
vodnjaku Tobačne tovarne se nahaja že v globini 3 m, ki pa se 
v času poplav dvigne za 1 m višje. K r a m e r  navaja, da leži 
gladina talne vode na L jubljanskem  b arju  1—1 -50 m globoko pod 
površjem .64 Približno v te j globini se bo nahajala talna voda tudi 
drugod, v  kolikor ne bo vsled lokalnih razmer segala  celo višje. 
Ni pa izključeno, da se nahaja v večji globini še kaka druga 
plast talne vode.

Na podlagi številnih vz’tan j in profilov, ki se nudijo v raznih 
gramoznih jam ah in pri opekarnah našim očem, moremo reči, da 
obstoja L jubljansko  polje v glavnem iz dveh plasti. Gornjo 
plast tvori prod, dolnjo konglomerat. Nasprotno obstoja B arje  
skoraj izključno samo iz ilovnatih plasti. Z Golovca. Gradu in 
Rožnika je  v raznih dobah splavila voda v ravnino ilovnate 
plasti, ki segajo  v raznih globinah med že omenjene plasti tako 
severnega kot južnega dela ljubljanskih  tal. Ponekod se je  na
kopičilo s pobočij toliko ilovice, da je  v ljubljanskih  tleh še da
nes jasno izražen nekdanji vrša j  (n. pr. od ribnika proti Napole
onovem trgu). Ker ni bila ilovica povsod enakomerno odložena.

64 E. K r a m e r ,  1. c., p. 152.
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je  b ila na mnogih krajih  dana ugodna prilika, da se je  pričelo 
tvoriti barje. Tako b arje  m anjšega obsega je  obstojalo še pred ne
davnim časom na severnem vznožju Golovca jugovzhodno od S te 
p an je  vasi. Tudi 5 col ( =  13-4 cm) debela šotna plast, ki so jo  do
bili v Zgornji šišk i pod prodom v globini 4 sežnjev ( =  7 60 m), 
kaže na nekdanje barje , ki se je  razprostiralo pod vznožjem 
Rožnika.66 Y severnem delu je  med prodom in konglomeratom 
lažje  ločiti s pobočij odplavljene plasti kot pa v južnem barskem 
predelu, k je r  že itak prevladu jejo  slične ilovnate tvorbe. Zato 
je  v južnem delu težko zasledovati, kako daleč sega akum ula
tivno območje karbonskega gričevja. V strugi L ju b ljan ice  in 
tik ob n je j, k je r  so bile prvotne plasti po n je j erodirane, pa so 
odloženi njeni sedimenti, med katerim i prevladu jejo  ilovnate 
plasti in mivka. Umevno je, da so to najm lajše plasti, ki so za
stopane na ljubljanskih  tleh.

Zusammenfassung.
Zur Geologie von Ljubljana und seiner Umgebung.

Das Hügelland bzw. die Inselberge Golovec, Grad (Schloßberg) und Rož
nik, die das Ljubljanaer (Laibacher) Feld vom Ljubljanaer (Laibacher) Moor 
trennen, bestehen aus dunkelgrauen Tonschiefern, lichtgrauen glimmerigen 
Sandsteinen — die an einigen Stellen (am Visoko des Golovec und an der 
Westseite des Rožnik) in hell- und dunkelrote schieferige Sandsteine über
gehen —, und aus dunkelgrauen bis schwarzen Quarzkonglomeraten, die in 
mehr oder weniger grobe Quarzsandsteine übergehen. An der Grenzzone 
zwischen Tonschiefern und Sandsteinen bemerkt man fast überall, daß 
beide mehrmals miteinander wechseln, wobei die Mächtigkeit einzelner 
Schichten kaum einige Dezimeter erreicht. Nach K o s s  m a t  gehören alle 
diese Schichten dem Obe.nkarbon an. Eine genauere Horizontierung ist hier 
vorläufig noch unmöglich, da sämtliche Schichten (mit Ausnahme einiger 
weniger mit schlecht erhaltenen Pflanzenresten, die in der Literatur schon 
des öfteren erwähnt worden sind) fossilleer sind. Das Streichen ist im all
gemeinen E-W, die Schichten fallen gegen N und sind also dem nördli
chen Flügel der Antiklinale von Litija zuzuweisen. Jedoch komlmen an 
manchen Stellen auch Abweichungen von dieser Richtung vor. So beobachtet 
man z. B. am nordwestlichen Abhange des Grad auch die dinarische Rich
tung. An ähnliche tektonische Prozesse, wie sie K o s e m  a t  am westlichen 
Nordrande des Moores beobachtet hat, erinnert die gegen SE gerichtete 
Flexur am Südabhange des Golovec an der Dolenjska cesta. Der Druck 
kam also aus derselben (NW) Richtung, die auch am westlichen Nordrande 
des Moores festzustellen ist.

Das Tal zwischen Golovec und Grad, das heute vom Gruber-Kanal' 
durchflossen wird, ist nur als Erosionstal zu betrachten. Wahrscheinlich 
floß durch diese Enge die Iščica einst direkt gegen N in die Ljubljanica 
(Laibach), wurde aber später von derselben angezapft.

05 A. P o k o r n у , 1. с., р. 361.
J. W e n t  z e l ,  1. с., p. 71.
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6 8 IVAN RAKOVEC:

Die Enge zwischen dem Grad und dein Rožnik, in der heute ein be
trächtlicher Teil der Stadt Ljubljana liegt, ist allen Zeichen nach tektoni
scher Natur. Dafür spricht vor allem, daß in dieser Enge während des letz
ten großen Erdbebens i. J. 1895 die Häuser am stärksten beschädigt wur
den. Es ist auch möglich, daß außer der Bruchlinie, die ich am Westab- 
hange des Grad unterhalb des Schloßes beobachten konnte und die in der
selben Richtung (NE-SW) verläuft, unten in der Enge noch eine zweite, zur 
ersteren parallel verlaufende Bruchlinie vorhanden ist.

Auf Grund von zahlreichen Bohrungen und Profilen, die mir in ver
schieden tiefen Schottergruben und in den Ziegeleien des besprochenen Ge
ländes zur Verfügung standen, kann man behaupten, daß das Ljubljanaer 
Feld hauptsächlich nur aus zwei Schichten besteht. Die untere Schichte bildet 
das Konglomerat, während die obere aus Schottern besteht. Das Ljubljanaer 
Moor dagegen bilden vorwiegend lehmige Schichten. Vom Golovec, Grad 
und Rožnik wurde in verschiedenen Zeiten angeschwemmtes lehmiges Ma
terial abgelagert, das in verschiedenen Tiefen zwischen dem Konglomerat 
bzw. den Schottern vorkommt; je  mehr man sich vom karbonischen Hügel
lande entfernt, desto seltener stößt man auf die angeschwemmten Lehme. An 
einigen Stellen hat sich der Lehni so angehäuft, daß noch heute Schutt
kegel klar hervortreten (z. B. der Schuttkegel vom Tivoli-Teiche bis 
zum Napoleonov trg). Da also der Lehm nicht an allen Stellen gleichmäßig 
angeschwemmt wurde, konnten hie und da kleinere Moore entstehen, von 
denen wir aber heute keine Spur mehr haben, so z. B. bei Stepanja vas und 
in Zgornja šiška. Im nördlichen Teile des Stadtgebietes kann man ainge- 
schwemmten Lehm zwischen den Schottern und Konglomeraten viel leichter 
unterscheiden als im Süden, wo schon ähnliche lehmige Bildungen vorherr
schen. Deshalb kann man im südlichen Teile nicht mehr feststellen, wie 
weit hier das Akkumulationsgebiet des karbonischen Hügellandes gereicht hat.

Im Bette der Ljubljanica und beiderseits derselben wurden die ur
sprünglichen Schichten erodiert und dann ihre Sedimente darin abgelagert. 
Diese feinen Sande, sandigen Lehme und Tegel sind zu den jüngsten Ab
lagerungen zu zählen, die im Bereiche von Ljubljana Vorkommen. Weiter ist 
auch wichtig festzustellen, daß im Flußbette der Ljubljanica die Schichten 
schon auf kurze Strecken ziemlich schnell wechseln, vor allem muß aber 
hier betont werden, daß das Konglomerat in sehr verschiedener Höhe bzw. 
Tiefe unter der Oberfläche auftritt. Ohne weiteres kann man annehmen, 
daß die Ljubljanica heute nicht mehr auf der ganzen Strecke in ihrem 
alten Bette fließt und daß gerade diejenigen Stellen, wo das Konglomerat 
besonders hoch auftritt, auf ein jüngeres Flußbett der Ljubljanica hinweisen. 
Auf diese Weise könnte man mit der Antecedenz auch die Konglomerat- 
Stufen bei Fužine östlich von der Stadt Ljubljana erklären, wo die L jub
ljanica ihre bekannten schönen Wasserfälle bildet.

Über die südliche Grenze des Konglomerates bzw. des Schotters, also 
des Sedimentationsbereiches der Save, ist folgendes festzustellen. In der 
Enge zwischen dem Golovec und Grad sind bezw. waren beide Schichten 
nicht mehr vorhanden. Der Saveschotter reicht nur bis zum Anfang der 
Enge. Da das Tal zwischen dem Grad und Rožnik viel niedriger und breiter 
ist, war zu erwarten, daß das Sedimentationsbereich der Save hier etwas 
weiter gegen Süden reicht. Tatsächlich wurde nun das Кoglomerat unter der 
Franziskanerhrücke in der Tiefe von (9-40 m festgestellt. Da südwärts von
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liier tiefere Bohrungen nicht mehr gemacht worden sind, kann betreffs der 
Südgrenze des Konglomerates nichts sicheres gesagt werden. Was die jün
gere, d. h. die Schottesschichte anbelangt, wurde sie noch am Mirje fest
gestellt. Am weitesten nach Süden aber reichen die Konglomerate und 
Schotter durch das Tal der Glinica. Die unterste Schichte in der bekannten 
Terrasse von Vič bilden Konglomerate, deren Hangendes Saveschotter dar
stellen. Südwärts sind solche Schichten nirgends mehr zu sehen. Südlich 
davon beginnen in derselben Tiefe schon ganz andere lehmige Schichten, 
was auf eine Bruchlinie am Südabhange der Terrasse von Vič, also am Nord
rande des Moores schließen läßt.

Das geologische Alter aller Schichten, die im Bereiche von Ljubljana 
Vorkommen, ist nur auf Grund der geologischen Verhältnisse in der Ter
rasse von Vič feststellbar. Die tiefste bekannte Schichte bilden hier Konglo
merate, über ihnen folgen Saveschotter in ca 1 m mächtiger Schichte, dann 
feine Sande und hellgraue Tone. Darüber folgen noch dunkelbraune Tone 
in der Mächtigkeit von 1—l'80m; sie bilden das Liegende der bekannten 
dunkelgrauen Tone, in denen i. J. 1911 zwei Unterkieferreste von Alces 
latifrons gefunden worden sind. Die dunkelgrauen Tone sind 5‘5—7 m 
mächtig. Dann folgt noch eine 2’20 m mächtige gelbe Lehmschichte, eine l-80 m 
mächtige Sandschichte und endlich die Humusschichte. Alle Schichten unter
halb der dunkelgrauen Tone gehören demnach dem ältesten Diluvium an. 
Da die Konglomerate eine ziemliche Mächtigkeit erreichen — A m p f e . r e r  
stellte die Mächtigkeit der älteren Aufschüttung im Bohinj, der unsere 
Konglomerate als äquivalent zu betrachten sind, auf 200 m fest-, kann man 
a mich men, daß der Beginn dieser gewaltigen Sedimentation schon in das 
obere Plioizän zu stellen ist. Die Schotter, die das Hangende der Konglo
merate hier wie im Ljubljanaer Felde bilden, gehören noch dem Diluvium 
an, da die ältesten, d. h. die diluvialen Terrassen in sie schon eingeschnitten 
sind. Im Moore sind die entsprechenden Schichten in viel größerer Tiefe zu 
suchen; die oberen gehören sämtlich dem Alluvium an.

Da in der Terrasse von Vič, deren geologische Verhältnisse seinerzeit von 
S e i d l  beschrieben worden sind, über dem Konglomerate bzw. dem Schotter 
die dunkelgrauen Tone folgen, die als die bekannten Seetone aufzufassen sind, 
ist dadurch die bisherige Erklärung der Entstehung des Sees durch Stauung 
der Schottermassen im Norden hinfällig geworden. Daher muß nach 
einer neuen befriedigenderen Deutung gesucht werden. Als Hauptursache 
kommt die beträchtliche Senkung des Moores in Betracht, die etwas stärker 
war als die des Ljubljanaer Feldes. Darauf weist auch die enorme Mächtig
keit der Sedimente im Moore hin, die seinerzeit auch schon K r e b s  betont 
hat. Auf eine Senkung zeigen auch die drei Durchgänge vom Moore zum 
Felde, da ihre Schichten nach Süden einfallen. Das Tal zwischen dem Go
lovec und Grad, das einst von der Iščica durchflossen wurde, liegt viel 
höher als der Moorboden selbst. Nachdem die Iščica vom der Ljubljanica 
angezapft worden war, blieb das Tal trocken, die Enge zwischen dem Grad 
und Rožnik wurde aber noch stärker vertieft und erweitert. Im Tale der 
Glinica fließen noch heute sämtliche Bäche nach Süden und nur aus einer 
stärkeren Senkung des Moores ist die merkwürdige Tatsache zu erklären, 
daß sogar die Gewässer aus allernächster Nähe der Save direkt nach Süden 
und der Ljubljanica zufließen und so die Save erst auf Umwegen érreichen. 
Nach S i m o n y  ist das Moor durchschnittlich um 158 m tiefer als das Ljub-
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ljanaer Feld. Eine weitere Erklärung bietet noch der Umstand, daß die Ge
wässer im Moore keine Schotter oder ähnliches Material abgelagert haben, 
sondern fast nur Lehme und ähnliche Bildungen, die wasserundurchlässig sind 
und daher die Verseeung beträchtlich gefördert haben.

Schließlich noch einige Worte über die Tiefe des Grundwasserspie
gels. Im nördlichen Teile der Stadt stößt man auf Grundwasser in der Tiefe 
von 19 m (Bierbrauerei, Leimfabrik), gegen Süden bzw. Südosten kommt 
es schon in der Tiefe von 16 m vor (Hotel Sion, Elektrizitätswerk), 
während es noch weiter südlich nur noch in der Tiefe von 13 m auftritt 
(Schlachthof). Wenn wir dabei die allmähliche Abdachung der Oberfläche 
gegen Südosten betrachten, kommen wir zum Ergebnis, daß die absolute 
Höhe des Grundwasserspiegels im Norden der Stadt fast überall die gleiche 
ist. Der Normalstand der Ljubljanica unter der Franziskanerbrücke ist um 
4 m höher als der Grundwasserspiegel im Brunnen des Hotel Sion. Im 
Süden der Stadt liegt der Grundwasserspiegel viel höher als im Norden. 
Zwischen den Straßen Vegova und Gosposka ulica liegt das Niveau ca 5 m 
unter der Oberfläche, im^Brunnen der Tabakfabrik nur 3 m und noch süd
licher davon im Moorgebiete sogar nur noch 1—1'50 m unter der Oberfläche. 
Lokal kann aber hier das Grundwasser noch höher steigen. Freilich ist damit 
nicht gesagt, daß im Moorgebiete entsprechend den wechselnden Schichten 
von Sand und Tegel nicht noch tiefere Grundwasserschichten Vorkommen 
können.


