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V a l t e r  B o h i n e c :

K morfologiji in glaciologiji rateške pokrajine.
(Z 1 kartico in 3 slikam i).

Vas Rateče je  najviše ležeča naselbina gorenjske Doline 
(župnijska cerkev 870 m1). Vzbuja pozornost geografa zlasti 

zaradi znanega dolinskega razvodja, a tudi zaradi glacialno obli
kovane okolice in nemalo zaradi antropogeografskih posebnosti,

1 Po specialni karti 1 :100.000, sek cija  Tolm in. D ruge višinske točke v 
Ratečah : hiša št. 50 867 m, M arijino znam enje pod  Stranico 854 m, križišče 
občinske poti v P lanico z železniško progo 849 m (vse po avstrijsk i karti
i : 25.000), železniška postaja 854 m.



K M ORFOLOGIJI IN G LAC IO LO G IJI RATESKE POKRAJINE. 101

ki so se tu ohranile bolj kakor v ostali Dolini. Pričujoča studija 
skuša osvetliti nekatera morfološka in v zvezi z njimi hidro
grafska in glaciološka vprašanja, na katera naletimo v rateški 
pokrajini. Pri opazovanjih in raziskavanjih, ki jih  vršim že dalj 
časa, pa sem se moral žal omejiti v glavnem na jugoslovanski del 
rateške občine, ker je  zaradi vojaških naprav in utrdb v Italiji 
pripadlem delu vsako podrobnejše delo izključeno.

Občni pregled. Najvažnejši činitelj pokrajine je  Dolina 
sama. Je tektonskega postanka, in sicer je  nastala vzdolž 
znane savske prelomnice. Na njeni severni strani se dvigajo 
Karavanke, na južni pa Julijske Alpe. Nasprotje med obema 
gorovjema, ki ima svoj vzrok v njuni različni geološki sestavi 
in zgradbi, spremlja vso Dolino in je  močno izraženo tudi pri 
Ratečah. Karavanke tvorijo tu še enoten niz in sestoje predvsem 
iz paleozojskih kamenin,2 medtem ko prevladujejo v Julijskih 
Alpah skladi srednje in zgornje triade.3 V zgornjem delu sprem- 
1 ja jo robove Doline na obeh straneh permski in werfenski skladi, 
ki se pričenjajo nekako pri Rutah (Gozdu) in postajajo proti 
Trbižu na površju vse širši. Posebno važno pa je, da se pojavijo 
tik ob robu Doline na južni strani, t. j. na severnem vznožju 
Julijskih Alp, med Mangrtsko dolino in Martuljkom še karbon
ski skladi. Ker so mehki, se dolina od Rut proti Trbižu vse bolj 
širi. Vendar je  pripomniti za odsek doline zahodno od Vidrij,4 
da se nadaljuje rateško dolinsko dno, ki je  visoko 850 do 860 m, 
tudi v njem, toda le še v terasah; te so dobro ohranjene zlasti 
na južni strani (850 m). Pravo dolino pa je  Jezernica, odtok 
Mangrtskih jezer, močno poglobila, tako da je  ta del doline 
videti ožji.

Kakor dolina sama, so tektonskega nastanka tudi njene 
večje stranske doline, kakor Vrata, Velika in Mala Pišenca, 
Planica in Mangrtska dolina. Nastale so ob že prej obstoječih

2 P rim erja j prav za rateške K aravanke F. F r e c h o v o  G eologische 
Karte der Karnischen A lpen  sow ie der angrenzenden G ailthaler und Vene- 
tianer Berge, aufgenom m en in den Jahren 1886— 1890, 1 :75.000 (priloga h 
k n jig i F. F r e c h ,  D ie K arnischen Alpen, H alle 1892— 1894.

3 C. D i e n e r ,  Ein Beitrag zur G eologie des Centralstockes der ju li- 
schen A lpen  (z geol. karto), Jb. G eol. R.-A. W ien  1884.

F. K o s s m a t ,  Karte des alpin-dinarischen G renzgebietes 1 : 350.000, 
izšla kot priloga k n jegov i stud iji: D ie adriatische Um randung in der alpinen 
Faltenregion, Mitt. d. G eol. Ges. W ien  VI, 1913.

H. V e t t e r s ,  G eol. K arte der R epublik  Ö sterreich und der N achbar
gebiete 1 : 500.000 (1934).

4 V id rije  im en u je jo  dom ačini m orensko pok ra jin o  med postajo Rateče- 
Bela p eč (danes postaja Fusine Laghi) in gozdom  nad tovarno Pod Klancem.
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prelomnicah.5 Druge doline in dolinice, zlasti one v Karavankah, 
pa so erozijskega nastanka, tako n. pr. dolinica Krotnjaka, 
potoka, ki teče skozi Podkoren, in dolina Trebiže, ki zbira vo
dovje s pobočij Kopja, Peči in Petelinjka in ki teče skozi 
Rateče.

Ostanki starih nivojev. Stari nivoji so v rateški pokrajini 
na mnogih mestih dobro vidni in je  nekatere izmed njih že 
ljudstvo samo označilo kot take s tipičnimi imeni (Planja, 
Ravné, Poljana i. dr.6). N a j u l i j s k i  s t r a n i  sega mnogo 
grebenov in vrhov v približno iste nadmorske višine; predstav
lja jo  torej ostanke nekdanjega površja. Kot najstarejši tak nivo 
je  treba vsekakor smatrati vrhove in grebene, ki so mestoma 
planotasti in segajo v višine povprečno 2350 m (I) ; potekajo od 
Mojstrovke (2332 m) čez Travnik (2379 m) in koto 2310 m pod 
Jalovec, nato pa čez Špico v Koncu (2380 m) na Vevnico (2351 m) 
in na vzhodni greben Mangrta (2366 m). (Primerjaj sl. 2.). Od 
Vevnice proti severu je  greben do Strugove špice močno raz
členjen po globokih prepadih. Tega predela ne poznam po av
topsiji, vendar bi sodil, da imamo v sedaj ostrem, za 90 m nižjem 
slemenu Strugove špice opraviti z nižjim nivojem (2270 m, II), 
ki mu odgovarjata tudi vrhova Visoke Ponce (2272 m). Njun 
planotast značaj sem mogel ugotoviti na licu mesta; ločena sta 
med seboj po manjšem sedlu. Med Strugovo špico in \isoko 
Pončo se vlečeta dolga in široka, s kršjem pokrita hrbta Zadnje 
in Srednje Ponce, ki tvorita izredno izrazit nivo (2230 m, III); 
ločen je  od nivoja Strugove špice po kotanjastem sedlu, a ostro 
tudi od sten Visoke Ponce. Vzhodni del planote vrh Srednje 
Ponce se imenuje Planja. Naslednji nižji nivo je  v višini okoli 
1900 m (IV); pripada mu Mala Ponča ( =  Pončica, 1901 m). V isti 
višini je  v Planici izraziti, turistom dobro znani nivo Slemena 
pod Mojstrovko, ki služi Ratečanom kot izvrsten pašnik. P osebno 
lepo je  videti njegovo ravno, proti Mojstrovki lahno vpadajoče 
dno z vrha Sleženjaka, korita za Velikim Privatom. Pod Malo 
Pončo je  manjša polica v višini 1840 m (V). N jej sledi 90 m nižji 
nivo, ki je  razvit na vzhodni strani Planice in ohranjen v vrhovih

5 C. D i e n e r ,  1. с., 680.
F. K o s s m a t , 1. с., 95.
F. K o s s m a t ,  Die m orphologische Entw icklung der G ebirge im 

Isonzo- und oberen  Savegebiet, Zeitschr. d. Ges. f. Erdk., Berlin 1916, 588.
6 Tem  im enom  smemo prišteti tudi im ena Lom, Lomi, Lom iči, ker 

ozn aču je jo  dom ačini z n jim i visoko ležeče senožeti.
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Ciprnika (1749 m,7 1746 m, VI); oba sta planotasta. Zopet za 100 m 
nižji je  nivo Glave (1642 m)8 na zahodni in Vitranca (1637 m) na 
vzhodni strani Planice (VII). Glava ima povsem planotast značaj 
in tudi Vitranec je  širok, izravnan hrbet. Ta hrbet se polagoma 
niža proti vzhodu (1565, 1392 m). Nadaljnji nivo je  v višini 1520 m 
(VIII). Na zahodni strani mu pripada Mecesnovec, ki ima široko, 
ravno, gozdnato teme. Proti Mangrtski dolini se nadaljuje z 
majhno polico nad Svabešco, a se niža onstran jezer v izraziti 
planoti Črnega vrha 1485 m. Na vzhodni strani Planice je  še 
ohranjen v robu 1511 m pod Ciprnikom. Še mlajši nivo je  pri 
1530 m (X); nisem ga mogel obiskati, ker je  že onstran državne 
meje. Njegovo nadaljevanje je  Svabešca (1248 m) nad Mangrt- 
skima jezeroma. Prav izrazit je  nivo 1150 m (XIII); predstavlja 
ga planota na obeh straneh Planice. Posebno lepo je  razvit na 
vzhodni strani (senožet 1132 m). Z njega pridemo po izraziti stop
nji k najnižjemu nivoju na julijski strani, ki ga omenja že 
E. В r ii c k n e r ,9 le da je  po novejših mer jen jih nižji za kakih 
30 m. To je  nivo Podrška 1040 m (XV) ; zelo lepo je  viden na sl. 2., 
kjer lahko zasledujemo tudi njegovo nadaljevanje proti zahodu. 
Tu so v isti višini onstran Vode iz Kamarice ( =  Kunceljna) 
Lomi, ki se nadaljujejo še čez državno mejo. Na levem bregu 
Prodnega jarka se pa polica znižuje na kakih 1015 m in pada 
potem stalno proti zahodu.10 Na vzhodni strani Planice odgovarja 
nivoju Podrška Kovačev Lom (1026 m) j11 odtod proti vzhodu po
lagoma pada.12 Ves nivo Podrška je, kakor bomo videli spodaj, 
pokrit z moreno, a služi kljub temu večjidel kot senožet.

N a k a r a v a n š k i  s t r a n i  (gl. sl. 3.) je  najstarejši nivo v 
višini povprečno 1520 m (VIII). Najvišjo planoto ima na temenu 
Petelinjka (1546 m), a pada proti zahodu, kjer se širi na tromeji 
med Jugoslavijo, Avstrijo in Italijo Peč (1509 m). Očividno mu 
pripada tudi vrh Kopja (1494 m). Naslednji mlajši nivo leži

7 Pravi vrh  Ciprnika je  kota 1749 m in ne kota 1746 m, k i je  v avstrij
skih kartah in po n jih  tudi v naši specialni karti označena s tem imenom.

8 Po avstrijsk i karti 1 : 25.000; v naši specialni karti je  Jankov most 
1355 m napačno označen kot Glava.

9 A. P e n c k  u. E. B r ü c k n e r ,  D ie A lpen im Eiszeitalter, Leipzig
1909, III 1053.

10 Senožet v sredini slike nad veliko sm reko je  Podršak (1035 m). Tik
desno od  n jega  se pričn e jo  Lomi, ki jih  prekine A pn jenk , beli jarek , ki pri
haja izpod M ecesnovca in sega g lobok o v dolino. Vzdolž A pn jen ka poteka
državna m eja. Specialne karte im en u je jo  A pn jen k  Apnen Gr.

11 Na sl. 3. ja sa  pod  mestom, k je r  prem osti železniška proga Nadižo.
12 Cf. P e n c k - B r t t c k n e r  j a ,  1. c.
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1440 m visoko (IX). Najlepše je  razvit na avstrijski strani (Sovška 
planina), a je  lepo ohranjen tudi v širokem hrbtu, s katerim se 
nadaljuje Petelinjek proti jugu (1440 m). Jasno nadaljevanje ima 
onstran prevala Čez Koren (ali kakor ga imenujejo v Dolini: Čez 
Poljano, 1073 m) v višini 1451 m. Prav posebno izrazit je  na
slednji nivo 1350 m (X). Y tej višini leži ves dolgi in široko pla- 
notasti hrbet, ki se prične pod Kopjem in se nadaljuje z neznatno

Fot. +  M. Schm idinger.

2. Pogled z rateških Karavank na Julijske Alpe.
Na levi Planica z M ojstrovko, v sredini V isoka Ponča, desno zadaj Mangrt. 

Stopnja v sredini spodaj Podršak.

menjajočimi se višinami do Pungarta (1381 m, Kavalarka 1350 m, 
1331 m, Pungart 1349 m). Pokrit je  z lepimi senožetmi (Za vrhmi); 
nanj drži sedaj tudi nova italijanska gorska cesta. Proti Trbižu 
se ta nivo hitro znižuje. Onstran Trebiže je  nivo Kavalarke 
dobro ohranjen na južni strani zgoraj omenjenega Petelinjko- 
vega južnega grebena. Tu leži planota Lomiči v prav isti višini 
(senožeti).13 Pod Lomiči je  na južni strani razvit nivo 1250 m 
(XI). Od nivoja 1350 m ga loči strma stopnja; tudi na njem so 
senožeti. Na desnem bregu Trebiže je  ta nivo le slabo ohranjen. 
Navzdol sledi nivo 1180 m (XII), ki je  na mnogih mestih dobro 
ohranjen, a ne v obliki širših planot, temveč le v manjših pla- 
noticah. Lep je  nivo 1070 m (XIV). Ohranil se je zlasti v Zgor
njih Trebižah, lahno proti jugu se spuščajočih in po globoki 
strugi Trebiže prerezanih senožeteh; sicer ga vidimo še na več

13 V  sl. 3. na desnem  robu zgoraj.
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mestih v manjših policah. Njemu pripada tudi Poljana (na pre
valu Čez Koren 1073 m), ki jo  omenja kot kos stare doline tudi 
B r ü c k n e r . 14 Od Zgornjih Trebiž pridemo po strmi stopnji, 
pod katero teče Trebiža, v senožeti Spodnje Trebiže, ki pred
stavljajo skupaj z občinskimi pašniki na Ravnéh zopet mlajši 
nivo (povprečna višina 1020 m, XV). Le-sem štejemo tudi dolgo 
polico nad cesto, ki drži od Rateč do Podkorena. Naslednji nivo 
970 m (XVI) je  posebno dobro ohranjen na severnozahodni strani 
Rateč, v Rutih (skupen pašnik) ; svoje nadaljevanje ima vzhodno 
od vasi v podolgovati gozdnati planotici vrh Drsel j ce (gl. sl. 3). 
Nad Podkorenom se pojavljajo nivoji približno iste višine. Za 
najnižji nivo na karavanški strani smatram police v višini 910 m 
(XVII). Ena od teh je nad Stranico na moreni (gl. dalje spodaj).

Če vzporejamo višino starih nivojev na julijski strani z vi
šino onih na karavanški strani, vidimo, da se ujemajo nivoji v 
višini 1520, 1330 in 1040 m. Seveda pa s to vzporednostjo še ni re
čeno, da so ti nivoji tudi časovno ekvivalentni, ker še ne po
znamo njihove starosti. F. K o s s m a t  navaja iz Vzhodnih Ju
lijskih Alp Mežaklo, Pokljuko in Jelovico kot pontske nivoje.10 
Temu mnenju se pridružujeta tudi A. W i n k 1 e rie in R. K 1 e - 
b e 1 s b e r g.17 Slično kakor v Savinjskih Alpah in drugod so ti 
nivoji zelo prostrani in se že po tej lastnosti jasno odražajo od 
vseh drugih bodisi starejših, bodisi mlajših nivojev. Pri Ratečah 
pa nahajamo nivoje večinoma v obliki bolj ali manj ozkih polic 
oziroma majhnih planotic, ki se tudi med seboj ne razlikujejo 
kdo ve koliko. Iz istega vzroka se mi zdi tudi primerjanje ni
voja rateških gorskih grebenov z nivojem gorskih grebenov v 
Triglavskem pogorju, ki je  po F. K o s s m a t u miocenske sta
rosti,18 za sedaj še tvegano. Kljub vsemu temu pa ugotovitev ni
vojev v rateški pokrajini ni brez koristi, ker nam dajejo odgovor 
na vprašanje po premikanju rateškega razvodja v teku prejšnjih 
dob. Pri studiju nivojev ob Dolini opazimo, da so nagnjeni od 
Rateč tako proti zahodu kakor proti vzhodu. Toda to ne velja 
za najvišje nivoje, za spodnje pa tudi le deloma. Tako vidimo v

“ P e n c k - B r i i c k n e r ,  1. c., 1046.
15 F. K o s s m a t ,  1916, 659 s., 663, 668.
16 A. W i n k l e r ,  Über die Beziehungen zwischen Sedimentation, T ek 

tonik und M orphologie in der jungtertiären Entw icklungsgeschichte der O st
alpen. Sitzungsber. Ak. d. Wiss. W ien, Math.-naturwiss. Kl., I 132, 9/10, 1924, 
398.

17 R. K l e b e l s b e r g ,  D ie H aupt-O berflächensystem e der Ostalpen, 
Yhdl. d. G eol. Bundesanst. W ien 1922, 60.

18 P. K o s s m a t ,  1916, 668.
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rateških Karavankah, kjer zaradi njihove manjše vzpetosti ni
vojev I do VII sploh ni, da je  kulminacija njihovih najvišjih 
nivojev (VIII in IX) pomaknjena od Rateč proti vzhodu. V nivoju 
VIII sledi Peči 1509 m Petelinjek 1546 m, onstran prevala Čez 
Koren pa tvorijo njegovo nadaljevanje planote pod Kamnatim 
vrhom v višini 1560 m (planina Rekarščica in koti 1557 oziroma 
1561 m). Kamnati vrh sam leži že v višjem nivoju 1650 m, ki se 
proti vzhodu še dalje zvišuje (1621, Kamnati vrh 1655, 1654, 1681,

Fot. V. Bohinec.
3. Pogled s Ciprnika na rateške Karavanke.

Spredaj izhod iz planiške doline s Slatnami in Zgornjim i Voglam i (z otoki 
morenskih nasipov). V  srednjem  delu D oline K am nje, levo od n jega (Spod
n je) Vogle, desno Prodi in Struge. Pod Karavankam i vas Rateče, vrh nad 

n jim i K op je , d a lje  na desno Peč in P etelin jek . V ozadju  D obrač.

1688 m). Slično se dviga proti vzhodu tudi nivo IX: 1427, 1440 in, 
onstran prevala, 1451 m. S tem se potrjuje B r i i c k n e r  j e v a  
domneva, da je  bila razvodnica nekdaj pomaknjena za nekaj 
km na vzhod od današnje.19 Za julijsko pobočje je  važno, da pri 
istih nivojih ni opaziti dviganja, temveč da padajo od Planice 
postopno proti vzhodu, kar je  posebno jasno izraženo v hrbtu 
Vitranca. Če upoštevamo že zgoraj navedeno enakomerno pa
danje nivojev zahodno od Rateč proti zahodu, smemo sklepati, 
da so bile prvotne hidrografske razmere v tem predelu bolj stalne.

19 P e n c k - B r i i c k n e r ,  1. c., 1053.
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Nadiža je  takrat, ko je  bila savska razvodnica dalje na vzhodu, 
tekla najbrž k Ziljici in torej pripadala dravskemu porečju. Sava 
jo  je  šele pozneje, ko je  napredovala dovolj visoko v Dolino, 
odtočila in jo  izpremenila v svojo izvirnico (gl. dalje spodaj!); 
takrat je  tudi nastalo rateško razvodje. Kakor Nadiža je  nekdaj 
tekla proti zahodu pač tudi Trebiža.

Za razumevanje današnjega razvodja je  vredno omeniti, 
da pripada Trebiža savskemu porečju stalno šele od 1. 1888./1893., 
ko ji  je  človeška roka uravnala hudourniško strugo. Prej je  od
tekala zdaj proti zahodu, zdaj proti vzhodu; o tem pričajo njene 
številne stare struge na rateškem polju. Vendar razvodnica ne 
bo ostala trajno na njenem vršaju. E. B r ü c k n e r  sklepa iz 
oživljene erozije že prej omenjene Jezernice oziroma Ziljice, h 
kateri ta teče, da se pomika razvodnica ponovno proti vzhodu;20 
enako podčrtuje R. R o s e n k r a n z  živahno erozijo epigenetsko 
delujoče Ziljice, ki ograža rateško razvodje.21

Glacialni sledovi v rateški pokrajini. Za današnjo kon
figuracijo rateških tal je  bila zelo važna ledena doba, ki 
je  tu pustila številne sledove. Kot prvi jih je  raziskoval 
E. B r ü c k n e r  že 1. 1887., potem pa ponovno še 1. 1907.22, 
Njegove ugotovitve glede rateške pokrajine so na kratko sle
deče: Pri Trbižu, kjer je  bilo izhodišče, ki so iz njega polzeli 
ledniki v doline Bele, Soče in Save, je  bil led debel kakih 900 m 
in je  potemtakem segal do nadmorske višine okoli 1700 m. Ker 
se je  nižal proti vzhodu s strmcem samo 10°/oo, so bile rateške 
Karavanke takrat popolnoma pod ledom. Šele vzhodno od pre
vala Čez Koren, k jer je  segal led še do višine kakih 1520 m, se 
je  dvigalo sleme Karavank iz ledenih mas dravskega in savskega 
lednika.23 Enako močno so bile pod ledom seveda tudi Julijske 
Alpe. Ker so mnogo višje, se pa je  tu dvigal nad ledom ves visoko-

20 P e n c k - B r i i c k n e r ,  I .e .,  1060.
21 R. R o s e n k r a n z ,  Bericht über die Südalpenexkursion des geo 

graphischen Instituts der W iener Universität im  Herbst 1910. G eogr. Jahres
bericht aus österr . IX , W ien 1911, 235 s.

22 E. B r ü c k n e r ,  Eiszeitstudien in den südöstlichen Alpen. X. Jahres- 
ber. d. G eogr. Ges. Bern 1891, 156— 164.

P e n c k - B r ü c k n e r ,  1. c., 1006, 1007, 1046, 1047, 1058— 1060. Cf. isto- 
tam tudi karto 1072.

23 B r ü c k n e r  sklepa na tolikšno m nožino ledu zlasti tudi iz tega, 
ker je  našel vrh P eči nad Ratečam i (1509 m) oražence, m ed n jim i tudi porfir. 
Prvi, ki je  našel m orenski material na prevalu  1318 m med K op jem  in P e č jo  
pa je  bil, kakor opozarja  tudi Brückner, že K. P e t e r s ;  gl. n jeg ov  Bericht 
über die geologische Aufnahm e in Kärnten, Krain und dem G örzer G ebiete 
im Jahre 1855. Jb. G eol. R .-A . 1856, 646.
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gorski venec, ki obdaja dolino Planico, kajpak le z najvišjimi 
grebeni. V Planici je  imel led debelino okoli 600 m. Razume se, 
da je  tolikšna masa ledu močno preoblikovala pokrajino. Po
globila in tudi razširila je  i glavno i stranske doline, predvsem 
pa je  zapustila mnogoštevilne morenske nasipe. Glavno dolino 
pokriva morena trbiško - savskega lednika, ki je  odložil svojo 
čelno moreno pri Radovljici. Čelnih moren njegovih umaknit- 
venih stadijev doslej niso našli, kar kaže na to, „da se je  umikal 
led razmeroma hitro in brez prestankov.“ Pač pa so se ohranile 
ob izhodih iz julijskih stranskih dolin čelne morene umaknit- 
venih stadijev (po B r i i c k n e r j u  biihlskega stadija, ki ga pa 
smatrajo sedaj glaciologi, kakor znano, le za zadnji večji zastoj 
würmske poledenitve). Za rateško ozemlje so važne zlasti te 
čelne morene. Izražene so posebno jasno na izhodu Mangrtske 
doline, kjer so se že v glavni dolini razvrstili trije morenski 
nasipi, dva ali trije pa so v Mangrtski dolini sami. Med temi 
zadnjimi sta tudi morenska nasipa, ki sta zajezila Spodnje in 
Zgornje Mangrtsko jezero;24 med jezeroma je  znana Skala pri 
jezerih, največji eratski balvan v Alpah sploh.25 Ko je mangrtski 
lednik odlagal svoje skrajne morene v Dolini, se je  tu razpro
stiral v obliki kladiva na obe strani, tako da je  segal na vzhod 
še čez postajo Rateče - Belapeč skoraj do rateškega razvodja. 
Vzhodno odtod pa je  odložil svoje morene planiški lednik. „Med 
obema morenskima pasovoma je  mrtev prostor, ki so se v njem 
zbirale odplavine moren in sosednih pobočij že za biihlskega 
stadija, a jih voda ni mogla odnašati. Na ploščatem vršaju Tre- 
biže je  tu sedaj razvodnica.“28

Morenski nasip trbiško-savskega lednika, ki ga omenja mi
mogrede tudi B r ü c k n e r ,  ker se po svojih pestrih sestavinah 
močno razlikuje od bele apnenčaste morene mangrtskega lednika,27 
se nadaljuje proti vzhodu v zdaj višjem, zdaj nižjem, ob pod
nožje Karavank prislonjenem in po manjših potokih razčlenje
nem gričevju vse do Rateč, kjer ga prereže erozijska struga Tre- 
biže. Ves ta nasip je  po omenjeni F r e c h o v i  karti dolg blizu 
4 km in v najvišji točki visok 63 m (kota 917 m na avstrijski 
specialni karti). Njegov zadnji predel, ki sega od državne meje

24 Ratečani ju  im en u je jo  V eliko in M alo jezero .
25 V  avstrijskih kartah „R udolfsfels“ , sedaj ital. „M asso erratico 

G iu lio  Andrea P irona“ ; prim. tudi poročilo  F. S e i d l a ,  Planinski vestnik
1910, 222 s.

26 P e n c k - B r i i c k n e r .  1. c., 1060.
27 P e n c k - B r i i c k n e r ,  1. c., 1059.
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oziroma od Močivnjaka, potočka, ki teče mimo naše finančne 
stražnice, do Trebiže, se imenuje Stranica in rabi Ratečanom 
kot občinska paša. Hrib, ki se dviga nad levim bregom Trebiže, 
Dršeljca, pa ni več morenski, temveč pripada triadi (školjko- 
vitemu apnencu). Tudi Hriberc, na katerem stoji rateška župna 
cerkvica, pripada Karavankam; pri kopanju sem ugotovil v njem 
samo kose skrilavca in peščenjakov, kakršni nastopajo na ka
ravanški strani.

Robne morene trbiško-savskega lednika se pojavlja jo tudi 
na mnogih mestih visoko nad današnjo Dolino. Na karavanški 
strani jih  srečujemo povsod, kjer svet ni prestrm: tako na seno- 
žeteh ob Trebiži (v Spodnjih in Zgornjih Trebižah), a tudi po 
slemenu Karavank samih (na Peči, na Planini, Petelinjku, v Lo- 
mičih). Na julijski strani so posebno lepo ohranjene zahodno od 
vhoda v Planico na Podršku (1035 m) in v nekoliko nižjih Lomih 
tik ob državni meji. S Podrška se nadaljujejo po vsem — v 
sliki 2 dobro vidnem — gozdnatem robu do Vode s Podrtja 
( =  Voda iz Grunta, Voda pri Kamnu28) in še onstran nje pod 
strmine Jankovega mostu in Glav pod Visoko Pončo. Tudi Me- 
cesnovec, čigar nivo odgovarja, kakor smo videli, nivoju kara
vanške Peči, je  še pokrit z morenskim materialom. Vrhu najvišje 
Glave nisem več našel moren, dasi so skupino Glav krog in krog 
obrusile ledniške mase dolinskega kakor tudi planiškega led
nika. Morenski nasipi so lepo ohranjeni tudi na vzhodni strani 
Planice na Kovačevem Lomu (Lomi specialne karte 1 : 100.000) 
in se morejo zasledovati še daleč v hrib pod Vitrancem. Ti vi
soko ležeči nasipi nastopajo na obeh straneh Doline v obliki 
zdaj večjih, zdaj manjših ovalnih kopic; te so ponekod močno 
stisnjene skupaj in se vrste druga za drugo. Tako izrazito drum- 
linsko pokrajino predstavljata n. pr. Podršak in Kovačev Lom. 
Za te kopice sem slišal v Ratečah izraz „turški grobovi“ .29

Glede planiških čelnih moren pravi В r ii c k n e r , da so 
manj izrazite od mangrtskih. Ker so mnogo nižje in zaraščene 
z gozdom — domačini imenujejo ta predel Kamnje (v sliki 3 
veliki gozdni kompleks v sredini pred vhodom v Planico) —. 
jih je  res težje pregledati. Pri bližjem opazovanju pa moremo 
razlikovati tudi v Kamnju več morenskih pasov in nasipov. 
Skrajni čelni morenski nasip, ki se zaganja na severni strani

28 V odo s P odrtja  im enuje naša specialna karta 1 : 100.000 Beli potok, 
pač po avstrijskih kartah, ki im ajo W eisser Graben. Ratečanom  to im e ni 
znano; pozn ajo  pa V a jsovec  =  W eisser G raben v M angrtski dolini.

29 P rim erja j znane V a l v a s o r j e v e  „poganske grobove“  na Belšici 
(Die Ehre des H erzogth. Crain IV, 567)!
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Doline kakor val v podnožje karavanške Pejce, je  le del 
razsežnega, v  lahnem loku potekajočega morenskega pasu, v 
katerem se vrstijo v širini kakih 300 m 3—6 m visoki grički in 
doline; domačini jih imenujejo robe (robi, na robéh) oziroma 
jame. V morenskem materialu sem tu našel tudi porfir, dasi v le 
redkih kosih. Glavni del tega nasipa tvori Juvanovo posestvo 
(hiša št. 114). Pred hišo je  še pred nekaj desetletji bil velik bal
van,30 ki so ga razstrelili, enako pa so v gospodarske namene 
močno izravnali tudi svet za hišo, ki je  bil prej enako valovit 
kakor ostala morena. Prvi morenski pas zaključujejo izraziti 
robovi, deloma še na Juvanovem posestvu, dalje rob Kovačevega 
in Rothovega zemljišča, še dalje na zahodu rob Potokarjevega 
Kamnja in robovi Na Kapusih onstran ceste na postajo. Ta cesta 
mora rob premagati z manjšim klancem in isto vidimo tudi pri 
sosednji občinski poti v  Planico.

Depresija, ki sledi tem robovom, sicer ni brez morene, skozi 
njo drži celo poseben nizek morenski nasip — vendar pa je  v 
celoti izrazit nizek svet. Svojo najnižjo točko dosega na dnu 
Ledin, periodičnega „Rateškega jezera“ starejših specialnih 
kart. Tudi proti vzhodu se depresija nadaljuje v Koširjevem 
zemljišču tja do Prodov. Takoj za njo se dviga tik pred želez
niško progo drugi, do 10 m visok, zopet v griče razdeljen moren
ski nasip, ki je  med vsemi nasipi v Kamnju pač najizrazitejši.
Y srednjem delu visok in kronan z velikimi balvani, se proti 
vzhodu razčleni v dvojen nasip, ki se pred Prodi naglo znižuje. 
Notranjost njegovega loka je  porabila železniška proga, ki se 
torej končni moreni planiškega lednika ne izogiba, kakor pravi 
B r ü c k n e r , 31 temveč se ji je  le prilagodila: proga je tu našla 
naraven prehod in je  bil zanjo potreben le na krajšo razdaljo 
majhen zasek. Za železniško progo se nadaljuje Kamnje z zelo 
širokim pasom morenskih kopic in dolin vse do Kajžarjevega 
proda in Skrajnice. Le takoj za progo je  spoznati nov, dokaj vi
sok nasip, sicer pa vsega tega predela ni mogoče opredeliti v po
samezne nasipe; zaraščen je  s slabim gozdom, značilni pa so zanj 
številni balvani („Kamnje“ !), med njimi tudi nekateri prav ve
liki. Material, ki ga sestavlja, je  skoraj sam dolomit in apnenec. 
Porfir je  v njem zelo redek, našel sem ga le na enem mestu blizu 
železniške proge. Ob progi sami je  lepa golica; morena je  tu od
krita na široko, ker kopljejo tu grušč in pesek za nasipanje 
proge.

30 Ratečani im en u je jo  balvane gruntnjake (gruntnjak — skala, ki je  
prišla na zem ljišče od drugod, v nasprotju  z živo skalo).

31 P e n c k - B r i i c k n e r ,  1. c., 1059.
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Prodi, Struge in izvir Save Dolinke. Kamnje se v vsej 
širini Juvanovega posestva (od podnožja Karavank na severu 
do zgoraj omenjenih robov pred depresijo Ledine-Prodi) na
daljuje v čimdalje manjših in nižjih morenskih vrstah na 
zahodu do vršaja potoka Kravnjaka, na vzhodu pa vse do za
hodnega roba Korénskega močvirja. Na zahodu je  gozd iztreb
ljen in je  svet Y Kapusih, kakor pove že ime, deloma obdelan, 
deloma pa služi na manj ugodnih mestih za košnjo. Zanimivejši 
je  vzhodni del. Tu se nadaljujejo z gozdom poraščeni morenski 
nasipi v lahnem, proti jugu odprtem loku. Ob tem loku se kon
čuje široki vršaj, ki so ga ustvarile iz Planice prihajajoče vode, 
predvsem Nadiža, ko je  še tekla po površju, in Voda s Podrtja, 
ki teče včasi, ojačena po hudournikih s Podrška, Ciprnika in 
Kovačevega Loma po sicer suhem koritu vse do savske struge; 
to se dogaja rado spomladi, ko je  talna voda tako visoka, da viri 
iz tal že v Voglah in zadostuje nekajdnevno deževje, da se struga 
napolni.32 Vodotok se je  v teku časa večkrat preložil, kar doka
zujejo na več mestih dobro ohranjeni deli starih strug; lep do
kaz pa imamo tudi v neki kredni jami v Stamerdejevem produ, 
kjer se jasno vidijo deltaste plasti. Voda je prelagala strugo celo 
tako, da je  tekla zdaj vzhodno, zdaj zahodno od Kamnja in s tem 
ustvarila tu Prode, tam Vogle. Rečni nanos obdaja torej Kamnje 
v obliki velikih, proti Karavankam odprtih klešč. Prodi kakor 
Vogle so obdelane, vendar Vogle mnogo bolj, ker je  grušč, ki 
jih pokriva, že močneje preperel. Na Prodih je  severno od že
lezniške proge, torej na koncu vršaja, več njiv, kakor južno 
od proge. Tu je  svet v Kejžarjevem produ tudi valovit, kar kaže 
na to, da leži pod njim morena. Njive so seveda povsod umetno 
izravnane.

32 Cf. tudi spis J. L a v t i ž a r j a ,  K ranjska Sibirija, Planinski vestnik 
XII 1906, 107. — Voda, ki prihaja  takrat iz Planice, pripada tore j Nadiži le 
v toliko, v kolikor j i  om ogoča nastop visoka talna voda, ki jo  hrani slapov je  
Nadiže skupaj z vsem i drugim i planiškim i vodotok i (Privatna voda, Črna 
voda, S iljovec, M okri potok i. dr.), ka jti struga Nadiže ne drži skozi vso 
P lanico, tem več izgine brž za Zeljem  pod m oreno (gl. da lje  spodaj). Z ne
zm otljivo  intu icijo , ki je  lastna narodu, ko ustvarja geografska imena, so 
tudi Ratečani nazvali spom ladi po površ ju  p ritek a jočo  vodo Nadiža, dasi 
bi j i  po pravici šlo im e V ode s P od rtja ; imeli so praviln i občutek, da je  
nekdaj m orala teči tudi Nadiža sama v nepretrganem  toku skozi vso Planico. 
V  te j zvezi je  zanim iva ljudska etim olog ija  im ena Nadiža: pom enilo naj bi 
vodo, k i priteka iz P lanice le „na d ež ju “ , tore j ob  velik ih  nalivih. Ime z 
dežjem  nima nič opraviti. (Seveda pa je  ob dejstvu, da so poznali im e Natiso, 
Natissa, Natisus za prim orsko Nadižo že R im ljani, zgrešena tudi etim olog ija  
H. T u m e  ; gl. n jeg ov o  Im enoslovje Julijskih Alp, L ju bljana  1929, 28). Prim. 
tudi N adižovec v ok o lic i M ojstrane.



Prode zaključuje na vzhodu ozek in dolg nasip, ki poteka 
od juga proti severu. Za njim se prično Struge, ki leže niže od 
Prodov in ki v njih izvira Sava Dolinka. Znižujejo se v dveh 
stopnjah, ki odgovarjajo starim strugam Nadiže; to je  dobro 
vidno zlasti pri drugi, nižji stopnji, ki je  kot suho, s sočno travo 
zaraščeno korito ohranjena tudi še južno od železniške proge. 
Tej najnižji depresiji Strug sledi proti vzhodu današnja perio
dična struga Nadiže. Ta leži dokaj više od okolice in predstavlja 
široko, v več rokavov razčlenjeno, z gostim bukovjem, jelševjem 
in vrbjem poraslo prodovino.

Izvir Save Dolinke v Strugah je  drugoten in kot tak tipičen 
za Julijske Alpe, ki je  v njih preperevanje tako močno, da iz
ginja vodovje brž po prvotnem izviru pod gruščem, ki je  zasul 
doline, a prihaja zopet na površje kvečjemu ob visokem stanju 
talne vode, normalno pa le kot talna voda na koncu vršaja. Izvir 
Save nastaja tako, da udarja v najnižjem delu Strug na dan vsa 
talna voda iz Planice, in sicer ne le .tista izpod Prodov, ampak 
tudi ona izpod Voglov, ki tvori, pomnožena po karavanških pri
tokih Trebiži in Kravnjaku, ob višjem vodostaju majhno perio
dično jezero Ledin („Rateško jezero“ ). O. G u m p r e c h t  pravi 
sicer, da zavira planiška morena vsak odtok vode z Ledin k Savi 
Dolinki, tako da bi bila tu po njegovem mnenju glavna razvod
nica v Rateškem razvodju, dočim bi ona na Trebiži bila sekun
darna. Obenem še ugotavlja, da preteka voda iz Ledin ob viso
kem stanju proti zahodu, torej k porečju Ziljice, in da se je  po 
izjavi domačinov dogajalo šele po graditvi železnice, da je  voda 
prodrla ob poplavah vzdolž proge tudi proti vzhodu h Koren
skemu jezeru; naknadno povišanje železniškega nasipa za 52 cm 
pri železniški čuvajnici naj bi ta nedostatek odpravilo.33 Iz lastnih 
opazovanj morem v polni meri potrditi, kar pravi G u m p r e c h t  
glede pretoka vode iz Ledin proti zahodu: videl sem, kako je 
silnemu neurju 29. oktobra 1926 sledila takšna povodenj, da je  
v naslednjih dneh tekla voda iz prenapolnjenih Ledin „Na Da- 
njah“ proti zahodu in se tam družila z vodo na Blatih, ki pri
padajo porečju Ziljice. Drla je  čez pot, ki drži v Kamarico in 
Lome, s tako silo, da so domačini to pot tik pred železniško 
progo prekopali, da se obvarujejo večje škode. Toda ta bifur
kacija med savskim in dravskim porečjem je  redka in mogoča 
le takrat, ko Sava ne more odvajati preobilne talne vode. Med 
Ledinami, katerih dno je  za 6 m višje od izvira Save Dolinke

K M ORFOLOGIJI IN G LACIOLOG IJI RATESK E POKRAJINE. Ц З

33 O. G u m p r e c h t ,  Zur Entw ickelung der W asserscheiden im Ge- 
biete der Julischen Alpen. Peterm. Mitt. 37, 1891, 96.

8



114 V A LT E R  BO H IN E C:

v Strugah, in tem izvorom obstaja brez dvoma po talni vodi 
zveza, ki je  G u m p r e c li t ni vzel v poštev. Na to zvezo kaže 
tudi 12,8 m globoki vodnjak, ki je  izkopan v moreni tik že ome
njene čuvajnice in ki črpa talno vodo. Njegovo dno je  1 m višje 
od izvira Save; voda usahne v njem le v izredno suhih letih, ko 
so suhe tudi Struge. Nasprotno je  voda v vodnjaku tudi takrat, 
ko so Ledine popolnoma izsušene; ko se pa voda v njih dviga, 
se dviga sorazmerno tudi ona v 'odnjaku. Da na drugi strani 
zveza Ledin s porečjem Ziljice ni trajna, temveč nastopa le v 
izrednih primerih, dokazuje tudi dejstvo, da so tako imenovane 
Blate zahodno od Trebiže zelo močvirnate. Ker ležijo 1 m više 
od Ledin na vzhodni strani Trebiže, bi pri isti ali vsaj le malo 
različni gladini talne vode svet v Blatih moral biti suh. (Višinske 
razlike sem meril z aneroidnim barometrom). Glavna razvodnica 
med savskim in dravskim porečjem torej ni na planiški moreni, 
ampak na desnem bregu sedaj regulirane Trebiže. Do istega za
ključka je  prišel, kakor smo videli zgoraj, tudi B r ü c k n e r .  
Pravilno je  razvodnica vrisana tudi v avstrijski generalni karti 
savskega porečja.34

Ostaja sedaj le še vprašanje, k je je  treba iskati pravi izvir 
Save. Videli smo, da vodostaj Ledin ni toliko odvisen od njiho
vih pritokov Trebiže in Kravnjaka, dasi jim  včasi prinašata ve
like množine vode; enako tudi izvir Save v Strugah niti od pe
riodičnega toka Nadiže niti od kakega hudournika, ki mu pri
naša vodo tudi s Karavank (kakor n. pr. Roja in Globoki graben). 
Nasprotno zavisi jo  i Ledine i Sava predvsem od talne vode iz 
Planice. G l a v n i  i z v i r i  S a v e  D o l i n k e  s o  t o r e j  v 
P l a n i c i .  To so brez podrobnega raziskavanja doslej trdili že 
razni avtorji, med njimi tudi B r ü c k n e  r.35 V Planici pa mora 
seveda veljati kot prvi izvir tisti, ki je  najmočnejši, torej slap 
Nadiže. V toliko je  treba popraviti, kar trdi o izviru Save 
N. K r e b s. Po njegovem mnenju izvira namreč Sava tam, kjer 
prihaja talna voda na dan izpod vršaja pred morenskimi nasipi 
bivšega mangrtskega(!) tednika in prihaja iz Planice le moč
nejša veja, ki jo  zakriva grušč.36

Da se je  tok Save v Strugah usmeril takoj pri izviru proti 
vzhodu, ima svoj vzrok najbrž le deloma v odtoku iz Ledin; v

34 Beiträge zur H ydrographie Österreichs, herausgegeben vom  H ydro
graphischen Zentralbureau, XII/2: Das Savegebiet und das G ebiet der G e
wässer des Küstenlandes, W ien 1917.

35 E. B r ü c k n e r ,  1891, 158 s.
36 N. K r e b s ,  D ie  Ostalpen und das heutige Österreich, Stuttgart 

19282, 2, 266.
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glavnem mu je  določila potek nagnjenost Doline same, ki pada 
že od Rateč do Podkorena za 21 m, in pa dejstvo, da zadeva 
voda na najnižjem mestu pred planiškim vršajem ob morenski 
nasip. Stisnjena med njega in vršaj, teče mlada Sava v  enotni 
strugi vse do konca morene in vrša ja na vzhodu; tu se takoj 
sprosti v več rokavih in v onih prekrasnih tolmunih, ki so osta
nek bivšega Korénskega jezera in ki jih narod zaradi njihove 
zelene barve imenuje Zelence.37 Da nastaja Sava v Strugah in 
Zelencih iz talne vode, je  povsod v njenem toku dobro vidno 
tudi po tem, da viri voda na neštetih mestih navpično iz tal — 
ob višjem vodostaju že takoj pri izviru, čim dalje proti vzhodu 
pa vse bolj. Y Zelencih samih je  v mehkem mulju na dnu ne
šteto okroglih izviriše, ki delujejo bolj ali manj intenzivno. V 
nekaterih izstopa voda trajno in meša mulj ves čas, dočim se 
dvigajo iz njih stebri zračnih mehurčkov; drugi nastopajo le v 
presledkih.

Skrajnica, Zgornje Vogle in svet do Kajžnikove slatne. Če
stopamo po širokem koritu Nadiže od Strug navzgor proti Pla
nici, opazimo v profilih zlasti na desni strani, da rečni prod ni 
razporejen tako, kakor smo tega vajeni pri drugih rekah. 
Sicer je  plastovit, videti pa je, da imamo tu v glavnem opravka 
s presedimentirano moreno; to se vidi posebno lepo v višini 
Prodov. Moreno samo je Nadiža po mojih opazovanjih načela 
šele onstran Jurčeljnove Skrajnice (ime nekih njiv) tik pod 
vzhodnim pobočjem Planice. Tu je  ob desnem bregu prav na
sproti mestu, k jer drži steza iz struge proti Skrajnici, lepa go
lica; njeno gradivo je  zelo mešano, poleg dolomita in apnenca 
vsebuje tudi večje kose werfenskih skrilavcev, ki izvirajo s po
bočij v Kovačevem Lomu.

Kakor v Skrajnici in v Kajžarjevem produ, je  tudi v njima 
sledečem svetu, v Zgornjih Yoglah, morena izginila v prodnem 
zasipu Nadiže in drugih hudournikov, toda ne vsa: v petih po
dolgovatih in z drevjem preraščenih otokih, ki leže vsi povprek 
čez dolino in ki so deloma prekinjeni po starih suhih strugah, 
se dviga nad prodom. Ti otoki so paralelni drug z drugim. (V 
sliki 3 so dobro vidni v levem kotu spodaj). Kjer se konča v tem 
predelu zadnji travnik v Planici, Kranjčev trebež, je  pod pa
stirskim zavetiščem, ki ga turisti šaljivo imenujejo „Hotel Ci-

37 Pri R. B a d j u r i ,  Jugoslovenske A lpe I: S lovenija, L ju b lja n a  1922, 
250 in Sto izletov, L ju b lja n a  1930, 46 n epravilno: Na zelénicah. M očvirnati 
svet okoli Zelencev im en u je jo  Ratečani V  Zelencih.
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prnik“38, morena zopet vidna v celoti, in sicer v nasipu, ki je 
nagromaden za to kolibico (v sliki v skrajnem levem kotu spo
daj; nasip om ejuje proti jugu pot, ki drži v Planico, na vzhodu 
pa je  vidna Nadiža, ki je  zaradi nasipa nekoliko premaknjena, 
a ga je  vendar prerezala). Više gori izginja morena, ker jo  je  
zadušil novejši grušč Nadiže in grušč številnih meli, zlasti z raz- 
oranih sten Ciprnika.

Poleg teh povprek čez dolino ležečih nasipov, ki imajo brez 
dvoma značaj čelnih moren, se je  razvil na zahodni strani pla
niške doline znaten robni morenski nasip, ki sega, v kolikor ni 
prekinjen po stranskih jarkih, od izhoda doline pri skakalnici 
rateškega Smučarskega kluba (skakalnica nad Ledinami39) do 
Kajžnikove slatne, bivše senožeti brž za Vodo s Podrtja, torej 
precej daleč v Planico. V Spodnjem delu, v Drnicah, vidimo po
sebno izrazit nasip z obema pobočjema, vendar se onstran oči- 
vidno erozijske dolinice pod goro morena naslanja še visoko na 
pobočje in to tem više, čim globlje v Planico jo  zasledujemo. 
Pri veliki skakalnici Smučarskega kluba Ilirije je  posebni na
sip, ki se čedalje bolj znižuje, prekinjen oziroma tudi umetno 
izravnan; pač pa vidimo na desni strani skakalnice v golici prav 
lepo, kako se morena naslanja na pobočje, in to do precejšnje 
višine. Dalje proti jugu vidimo v nasipu, ki se onstran skakal
nice nadaljuje in postaja vse širši, večje balvane; velik, 10 m 
dolg in 3,5 m visok balvan je  ob vstopu Vode s Podrtja v dolino 
(Pri Kamnu). V jarku Vode s Podrtja je  na levi strani (t. j. ob 
desnem bregu) odkrita morena v dveh velikih golicah, ki pričata, 
da sega morena tu zelo visoko, namreč skoraj do slapa Vode s 
Podrtja; ob levem bregu je  odnesena. Material v teh golicah 
je  poln tipičnih trirobnikov, nedvomnih oražencev pa doslej niti 
tu niti drugod v Planici nisem našel, ker je  grušč, ki moreno 
sestavlja, večinoma iz dolomitov; ti pa razmeroma hitro raz
padajo. Podrobnejše tozadevno raziskavanje pa bo brez dvoma 
odkrilo tudi oražence.

Na vzhodnem pobočju Planice je  v tem predelu omeniti 
predvsem velike senožeti pod Kovačevim Lomom, ki se imenu
je jo  Slatne. Niso nič drugega kot velika mel, ki so jo  nanesli 
hudourniki s Kovačevega Loma in ki ji je  površina hitro pre
perela, tako da se je  mogla zarasti s travo. Kovačev Lom sestav
lja jo  namreč werfenski skrilavci in školjkoviti dolomiti, ki da

38 R. B a d j u r a ,  Jugoslovenske A lpe 253, Sto izletov  45.
39 R. B a d j u r a ,  Zimski vodnik  po Sloveniji, (L jubljana) 1934, 143. 

Ta skakalnica je  pod  Podrškom  in ne na podanku Pončice.
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je jo , ko preperijo, rodovitno prst. V werfenske sklade je  vklju
čen tudi dokajšen kompleks andezitskega groha, ki je  v glavnem 
jarku pod Kovačevim Lomom, skozi katerega drži tudi steza do 
te senožeti (gl. specialno karto!), dobro odkrit. Njegova debelina 
znaša na tem mestu kakih 10 do 12 m. Na levi, to je  severni strani, 
spodaj in zgoraj obdan od werfenskih skladov, sega daleč proti 
jugu; viden je  tudi še v pobočju nad Smučarskim domom. Kose 
takih zelenih grohov sem našel tudi v jarkih na severozahodnem 
pobočju Loma (oziroma Lomov). V tem predelu pod Yitrancem 
omenja grohe pa grohaste in porfirske breči je  že C. D i e n e  r.40 
Ti andezitski grohi so najbrž iz miocena, na kar kaže dejstvo, 
da so po kemizmu in strukturi povsem enaki grohom iz doline 
potoka Piračice pri Otočah.41

Na tem mestu naj omenim še porfir, ki sem ga našel v do
slej povsem neznanem nahajališču pod Podrškom na nasprotni 
strani Planice, in sicer v stranskem jarku Vode iz Kamarice 
(torej na severnem pobočju Podrška). Leži med werfenskimi 
skrilavci in školjkovitim apnencem, v debelini 15 m in širini 
kakih 60 m. Je intenzivno rdečkastorjave barve in mu gre po 
sestavinah in lastnostih ime albitskega felzofirja.42 Meja med njim 
in školjkovitim dolomitom tvori v tem in v več sosednjih manj
ših jarkih vodni horizont. C. D i e n e r j e v a  karta ga ne
pozna, saj ima na severni strani Julijskih Alp vrisan porfir v
živi skali le pod Beračnim Kuglom (pri Sv. Višarjih), v dolini 
Mrzle vode pri Rabi ju  in v Remšnem dolu. Pač pa pozna O. G u m -  
p r e c h t v svoji kartici rateškega razvodja43 ob ustju planiške 
doline na več mestih „Porphyrblöcke und Porphyrbrocken“ , ne 
ve pa, da je  tu v najbližji soseščini porfir tudi v živi skali. Za 
geografa je  to nahajališče važno zaradi tega, ker se z njim 
omaja B r ü c k n e r  j e v o  že tako skeptično izraženo mnenje, 
da izhaja porfirski material v čelnih morenah savskega lednika 
niže Javornika iz rabeljske Mrzle vode, iz česar bi nujno 
morali sklepati, da je  bila ledniška razvodnica že zahodno 
od Trbiža in da je  po takem led drsel brez ovire čez današnjo 
rateško razvodnico.44 Toda B r ü c k n e r  dostavlja na istem 
mestu, da je ob velikem številu porfirskih blokov in sploh por-

40 C. D i e n e r ,  1. с., 676.
41 O  n jih  poroča med drugim i tudi F. S e i d l ,  Kam niške ali Savinjske

A lpe, L ju b ljan a  1907/06, 172.
42 O be kam enini je  petrografsko določila  ga. dr. L. D  o 1 a r - M a n - 

t u a n i  ; izrekam  j i  za to tudi na tem mestu sv o jo  iskreno zahvalo!
43 O. G u m p r e c  h t , 1. c., T afel 7.
44 P e n c k - В r ü c k n e r, I .e .,  1049.
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firskega morenskega materiala v savskih morenah verjetno, da 
je  porfir v živi skali ohranjen še drugod. Rateški porfir to do
mnevo potrjuje in je  sedaj podmena o potovanju rabeljskih 
porfir jev  do Radovljice nepotrebna.

Kjer se končajo Slatne na jugu, se pričenja območje dolo
mitnih gruščev; na njihovi meji stojita poslopji Smučarskega 
doma SiK Ilirije. Prav tu imamo lep primer za ogromne množine 
grušča, ki prihajajo leto za letom z dolomitnih sten na obeh stra-

Fot. V. Bohinec.

4. Pogled z Velikega Private v Planico (proti severu).
V ozadju  Karavanke, vrh na desni Ciprnik. V  dolini velik i m orenski nasip 
planiškega lednika, planina spredaj na levi Zelje . Značaj U -doline m očno

zabrisan po meleh.

neh Planice v dolino. У juliju  1935 smo opazovali, kako so ko
pali precej globoko temelje za novo stavbo: plasti površinskega 
grušča, ki so prekinjene s tankimi plastmi humusa, so bile debele 
po 30 do 40 cm in več. Seveda tvori tako plast lahko grušč ne 
samo enega, temveč tudi po dveh ali več let. Da novo stavbo za
varujejo pred gruščem, so morali zgraditi v enem izmed jarkov 
pod Ciprnikom majhen jez, da grušč zadržuje oziroma spelje v 
drugo smer. Grušč je  danes dolino že močno zožil in zlasti v 
srednjem delu do neke mere zabrisal njen značaj ledniške U-do
line (gl. sl. 4). Drsti, kakor imenujejo Ratečani meli v Planici,
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so na mnogih mestih zakrile moreno, zaradi močnega izseka
vanja v dolinskih gozdovih pa si osvajajo čimdalje večje ploskve, 
kar je  seveda gozdu in paši v veliko kvar. Kako je  grušč za
krivil pomanjkanje tekočih voda v nekaterih severnih julijskih 
dolinah in tudi v Planici, ker ga te ne morejo odnašati in izgi
n ja jo pod njim, namesto da bi tekle po njem, so poleg drugih 
nazorno opisali že P e t e r s , 45 D i e n e r , 46 G u m p r e c h t 47 in 
K r e b s.48 P e t e r s  i n  D i e n e r  rabita celo iste besede, ko ugo
tavljata, da manjka tem dolinam „oživljajoči element tekoče 
vode“ . V Planici je  dno doline res skorajda brez vode, v višjih 
jarkih pa je  ne zmanjka tudi v najbolj suhih letih ne, saj tvori 
ponekod celo slapove. Poleg obče znanih slapov Nadiže, Črne 
vode in Privatne vode sta še dva manjša, doslej toliko kakor 
neznana slapa v Vodi s Podrtja in v Mokrem potoku.

Svet od Kajžnikove slatne do Zelja. Kredna glina v Pla
nici. Voda s Podrtja se združuje z veliko meljo, ki prihaja izpod 
Ciprnikovega vrha 1749m, v ono skozi večji del leta suho strugo,
o kateri smo že rekli, da prevzame v svojem nadaljnjem toku ime 
Nadiže, dasi s pravo Nadižo nima nikake površinske zveze.49
V kotu med Vodo s Podrtja in Ciprnikovo meljo leži Kajžnikova 
slatna. To je  dokaj obsežna, že dolgo opuščena senožet v nekoliko 
nižji legi; predstavlja južno nadaljevanje omenjene struge in 
leži brez dvoma enako kakor ta nad strugo predglacialne Na
diže. Na vzhodni strani močno zasuta z gruščem, je  na zahodu 
omejena po moreni. Morena je  vidna tudi v slatni sami, bodisi 
v obliki balvanov, ki virijo tu in tam iz nje, bodisi v tem, da je 
njeno površje vzvalovljeno, ker leži pod njim morenski material.

Takoj za Kajžnikovo slatno se dolina zožuje, po njeni sre
dini pa poteka v mogočnem, čez dva km dolgem nasipu morena, 
ki sega vse do Zelja (Tamar 1008 m). Ta nasip, ki je  na sliki 4 
dobro viden kot temen gozd v sredini slike, se od Kajžnikove 
slatne polagoma dviga proti notranjosti Planice in se čim dalje 
bolj viša. Svojo najvišjo točko dosega v koti 1081 m, nakar se 
polagoma zopet znižuje proti Zelju. Nad okolico se dviga 20 do 
30 m visoko. Zaradi gozda, ki ga zarašča — večinoma je to bukov 
gozd — je  notranjost nasipa težko pregledna. Neposredno za

45 K.  P e t e r s ,  I. с., 680.
46 C. D i e n e r ,  I. с., 680 s.
47 О. G  u m  p r e с  h t , 1. с., 96.
48 N. K r e b s ,  1. c., 270.
49 V avstrijski generalni karti savskega p o re č ja  (gl. opom bo34) je  p od 

zem eljski tok  V ode s P odrtja  risan povsem  nepravilno.
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slatno je  morena močno zasuta po mlajšem grušču in tudi sicer 
jo  tu pa tam pretrga zlasti v severnem predelu kaka hudour
niška struga, više gori pa zlasti ob robeh kaka krajša globoko 
zajedena hudourniška grapa. Drugače pa je  ves nasip sestavljen 
iz morenskega materiala, bodisi da so to nasipi, ki ga prečkajo, 
bodisi morenske kope ali kopice brez vsakega reda. Prvi prečni 
nasipi, ob katere zadenemo kmalu za Kajžnikovo slatno (pred 
Staro kredo), tvorijo pravcat sistem nasipov, t. j. prvemu sledi 
neposredno drugi višji, temu pa takoj za potjo, ki prečka Planico, 
zopet tretji. Dalje proti notranjosti je  še nekaj bolj ali manj 
izrazitih nasipov, ki so ločeni po predelih z neurejenimi moren- 
skimi kopami. Nasipi se vsi znižujejo na obe strani doline; prvi, 
severni, potekajo od vzhoda proti zahodu, naslednji pa bolj od 
jugovzhoda proti severozahodu, kar se ujema z lahnim zavojem 
zadnjega dela Planice proti jugozahodu. Nasipi niso enotni, tem
več jih je  voda na mnogih mestih razčlenila ali se vsaj vanje 
vrezala. Posuti so povsod z balvani, ki jih je  zlasti mnogo na 
zahodni strani doline. Največji balvan v nasipu in obenem naj
večji v Planici sploh pa je  na vzhodni strani nedaleč od Zelja 
v tako zvanem Pucijevem delcu: globoko zarit v zemljo, je  pol
krožne oblike, dolg kakih 20 m in visok 10 m. Zadnji del nasipa 
je  zelo gosto zaraščen, tako da se komaj preriješ skozenj; ne
dvomno vpliva na to bujno rast talna voda, to je  podtalna Nadiža, 
ki je  tu še blizu površja.

Zanimivo in za konfiguracijo tega dela Planice važno je 
dejstvo, da je  opisani morenski nasip na nekih mestih dosti širši 
kakor drugod in da se tod prečni nasipi, dasi znižani, še nadalju
je jo  na obe strani skoraj do pobočij doline. Pri tem ne potekajo 
naravnost, temveč v bolj ali manj zaokroženih, proti jugu od
prtih lokih, kar je  posebno lepo vidno na vzhodni strani doline. 
Ta širša mesta oziroma nasipe opazimo že pri hoji po markiranih 
stezah na obeh straneh Planice, kjer moramo od Kajžnikove 
slatne do Zelja premagati tu kakor tam po štiri zložne klance, 
ki se menjavajo z globlje ležečimi predeli. Klanci na vzhodni 
strani Planice odgovarjajo onim na zahodni strani, enako pa si 
leže nasproti tudi oni globlji predeli, ki jih imenujejo domačini 
zeljce. Tako si slede na vzhodni strani Stara kreda, zeljec Na ilu 
in Globoki zeljec, na zahodni strani pa manjši, po meleh s Ponce 
močno zasuti zeljec nasproti Stare krede, Okrogli zeljec in Nova 
kreda. Za zadnjim klancem se morenski nasip konča; zato za
vzema planina Zelje pod izvirom Nadiže zopet vso širino doline.

Vzporedni nastop klancev in zeljcev na obeh straneh Pla
nice nas pri nekolikem opazovanju prepriča o tem, da imamo
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tu pred seboj učinke postopnega umikanja planiškega lednika. 
Široka in visoka mesta v  glavnem nasipu, ki segajo iz njih zao
kroženi prečni nasipi proti pobočjem Planice, moremo smatrati 
za čelne morene umaknitvenih stadijev, slično kakor v Mangrtski 
dolini nasip pred prvim in nasip med prvim in drugim jezerom. 
Jezer v Planici danes ni. Da jih pa je  svoj čas imela, dokazujejo 
njeni zeljci, ki niso nič drugega kot zasuta morenska jezera. Ta 
jezera so bila sicer majhna, a po svojem nastanku podobna 
Mangrtskima jezeroma. Doslej imamo dokaze vsaj za štiri taka 
jezerca v Planici, in sicer so bila v Stari kredi, Na ilu, v Okroglem 
zeljcu in v Novi kredi; verjetno pa je, da so bila tudi v ostalih 
dveh zeljcih in morda celo še v Kajžnikovi slatni in v Zelju. V 
nekaterih zeljcih postaja po deževju voda tudi še dandanes. V 
omenjenih štirih jezercih se je  sesedala med drugim kredna glina, 
ki jo  danes na več mestih kopljejo. Z g. docentom dr. I. R a 
k o v c e m ,  s katerim sem v ju liju  in avgustu 1935 napravil več 
ekskurzij v rateški pokrajini,50 sva pregledala več jam, ki so v 
njih v zadnjem času kopali „krido“ ( =  kredo), kakor imenujejo 
to glino domačini. Posebno lep prerez je  nudila velika jama v 
Novi kredi. 50 do 60 cm debelemu recentnemu grušču sledi v 
n je j do 2 m debela plast morene, tej 40—50 cm debel pas jezer
ske sivice, nato pa 2,5 m debela plast prodov, ki so čim globlje 
tem bolj drobno zrnati. Prod prehaja z dobro zaznatno mejo 
v glino, ki je  v debelosti 50 do 60 cm še zrnata („rezata“ , se iz
ražajo kopači), a nato kot „kreda“ v debelosti do 4,5 m zelo fina.
Y najglobljem delu je  kvalitativno najboljša, tako zvana „modra 
kreda“ . Kredi sledi v globino zopet „rezata“ glina; njeno debelino 
cenijo na 2 m. Te mere zelo variirajo; v nekem drugem prerezu 
ima sivica debelino 60 do 70 cm, v nekem bivšem tolmunu ali 
jarku, ki ga je  izpolnila, pa celo debelino 1,5 m. Zanimivo je, da 
se jezerske plasti ob robovih zeljcev vse bolj tanjšajo in končno 
povsem izginejo; „kreda gre ven“ , pravijo kopači. Iz tega sledi, 
da se vsaj tiste jezerske plasti, ki jih danes izkoriščajo, pod 
glavnim morenskim nasipom in njegovimi prečnimi nasipi ne na
daljujejo več. Možno pa je, da so v globini še kake kredne plasti. 
Na nekem mestu v Novi kredi sva namreč z dr. R a k o v c e m  
ugotovila, da leži pod kredno glino zopet morena, ki pripada 
starejši ledeni dobi. Kredna glina med obema morenama je  se
veda interglacialne starosti; iz menjajočih se jezerskih plasti pa 
moremo sklepati, da je  bila Planica oziroma njen del večkrat

50 Porabim  to priliko, da se tudi na tem mestu prisrčno zahvalju jem  
p rija te lju  I. R a k o v c u  za nekatera pojasn ila  in nasvete, ki tiče jo  g eo log ijo  
in m orfo log ijo  rateške pokrajine.
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ojezerjen. Pripomnim naj še, da drži iz Nove krede, in sicer iz 
njenega severovzhodnega konca suha struga, ki ne more biti nič 
drugega kot bivši odtok nekdanjega jezera, ki je  stalo v Novi 
kredi.

Tu naj bo omenjeno, da kopljejo Ratečani kredno glino tudi 
v glavni dolini, in sicer v Prodih, ki sem jih opisal zgoraj. Tod 
sva našla z dr. R a k o v c e m  moreno le na enem mestu, in sicer 
v Stamerdejevem produ (dotično jamo sem omenil že prej). Neka 
druga jama v Kajžarjevem produ je  bila brez morene; enako 
sem v bližini te jame že 1. 1933. fotografiral profil jame, k jer so 
40 do 50 cm debeli plasti humusa sledili neposredno jezerske 
usedline v debelini 1,50 do 1,70 m (od tega „krede“ mestoma 
50cm). Le ono kredno glino, ki jo  pokriva morena, moremo sma
trati za interglacialno; drugod je  bila morena ali odnesena bo
disi naravno, bodisi umetno po človeški roki, ali pa je  kredna 
glina tod postglacialne starosti. Na to možnost kaže dejstvo, da 
se tvori glina v nekaterih zeljcih v Planici še sedaj (n. pr. Na ilu 
in v Okroglem zeljcu). V tej zvezi je  vredno omembe tudi to, da 
je  kreda v Dolini različna od one v Planici; loči se od nje po 
barvi in po uporabnosti.51

Dolinski sklep Planice. Ko smo zapustili veliki mo- 
renski nasip na njegovem južnem koncu, prispemo po nekaj 
korakih na lepo, prostrano planino, ki se imenuje Zelje.52 Dviga 
se polagoma do Koče v Planici (1108 m), ki stoji tam, kjer so pla
niški pastirji nekdaj imeli svoj tamar. Ta predel je  prekrit z 
gruščem in kot stoletni pašnik tudi s precejšnjo plastjo humusa. 
Za Zeljem se svet zopet dviga. Starejši grušč je  tu poraščen z 
nizkim gozdom, više gori pa z ruš jem (Ruš je). Od pobočij sem 
silijo povsod sveže mase grušča, dokler ne obvladajo doline v 
vsej širini. Sipljejo se raz vse stene, zlasti pa iz Jalovčevega 
ozebnika, proti Zelju. Vendar tvori zahodno stran Planice v Ma
lem kotu visoka in strma, gladko obrušena stena, ki še ni tako 
močno zakrita z melmi kakor stene ostale doline. Rolj raztrgano 
je  vzhodno pobočje, kjer tvorijo predstopnjo k stenam M oj
strovke in Travnika po jarkih v tri Čoke razstavljeni Privati

51 O  k opan ju  kredne gline samem bom  poroča l na drugem  mestu.
52 J. L a v t i ž a r  meni, da se im enu je  Planica po te j planini: „Im e je  

dobila  odtod, ker se ob  n jenem  zaključku  . . .  širi divna planjava . . . “  (Planica. 
S lovenec 8. 9. 1920). P rvotno im e pa je  Planinica, kakor kaže najstarejša 
d osle j znana oblika Plönninza iz 1. 1621.; prim . A. G s t i r n e r j a  D ie Ju- 
lischen A lpen  (W estlicher Theil.), Zeitschrift d. D. u. ö .  A lpenvereins 
1900, 404.
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(kota 1320 m) in še višji vrhovi Za Kumlahom (1741 m).53 Na 
zahodni strani Planice izvira nad Zeljem v višini 1203 m Nadiža. 
Prav pod slapom se pojavljajo v široki golici rabeljski skladi;54 
zato je  verjetno, da nastaja Nadiža iz talne vode, ki izstopa nad 
temi nepropustnimi skladi, potem ko je  pronikla skozi dach- 
steinski apnenec Zadnje Ponce. Y suhih letih izgine Nadiža takoj, 
ko pride do Zelja, večinoma pa teče še nekaj časa po grušču, ki 
nam razodeva, da njena struga ob večji vodi ni vedno ista; cepi 
se namreč v več rokavov. Najširši med njimi se drži zahodnega 
pobočja Planice (viden je  prav dobro v avstrijski karti 1 : 25.000), 
dočim najdaljši še obide konec velikega morenskega nasipa; vsi 
pa izginejo končno pod njim.

Lednik z Ovčje strani. Lednik v Planici je  imel svoje iz
hodišče v Velikem kotu, a je  dobil po vsej dolini več doto
kov, ki so po umaknitvi glavne ledene mase brez dvoma ob
stajali še nekaj časa kot pobočni ledniki. O tem svedočijo glo
boko zarezana korita z gladkimi in navpičnimi obojestranskimi 
ali tudi le enostranskimi stenami na obeh straneh doline. Na 
vzhodni strani je  poleg najvišjih korit v Malem kotu ledniško 
oblikovan zlasti Sleženjak, korito med Slemenom in Privati — 
saj leži v njem še sedaj sneg, sličen majhnemu ledniku, do konca 
avgusta in kdajkdaj tudi skozi vse leto —, dalje proti severu pa 
znano Grlo, ki drži skozenj steza pod Slemenom v Malo Pišenco 
ozir. na Vršič. Za zahodno stran Planice je značilno, da so po
bočni ledniki obrusili zlasti severne stene. Posebno pozornost 
vzbuja tu lednik z O včje strani. Imel je  svoje izhodišče v veliki 
ovalni krnici med Visoko Pončo in Glavami, torej v prostoru, 
ki ga imenujejo starejše karte Planica Alpe 65 in kjer ima po

53 Cf. lepo sliko v učbeniku B o h i n e c - K r a n j e c  - S a v n i k ,  O bčni 
zem ljepis za v iš je  razrede srednjih  in strokovnih  šol, L ju b ljan a  1935, 17.

54 C.  D  i e n e r , 1. c., 675, F.  K o s s m a t ,  1913, 95. R abeljsk i skladi 
se n a d a lju je jo  na vzhodni strani P lanice še v  Privatih in v Slemenu, k jer  
se k on ča jo  po obeh im enovanih avtorjih  m ed Velik im  Slemenom (1911 m) 
in M ojstrovko (2332 m). „N jih ov i zadnji ostanki so v  številnih kladah vidni 
v  n a jb o lj notran jem  kotu M ale Pišence. Y  V elik i Pišenci in sploh d a lje  proti 
vzhodu ni od n jih  nobenega sledu več“  (C. D i e n e r ,  ibid.) T u k a j om enjam , 
da sem našel na d os le j povsem  neznanem mestu pod Ciprnikom  tem nosive 
lapornate apnence, k i so na las podobni onim pod izvirom  Nadiže, in sicer 
v  zahodni steni glavnega vrha v višini kakih 1680 m ; s lo ji pada jo  proti jugu. 
Vendar pa ne m orem  z gotovostjo  trditi, ali so to rabeljsk i skladi ali ne, 
ker v n jih  d osle j nisem našel nikakih fosilnih  ostankov. Na dan stopajo 
tudi v  sedlu m ed vrhovom a 1749 in 1746 m, a so tu m očno prepereli; to sedlo 
je  očividno nastalo prav zaradi n jih , ker so v prim eri s sosednimi dolom iti 
d ok a j m ehki in potem takem  malo odporni.

55 D a je  to im e napačno, u gotavlja  že H. T u m a ,  1. c., 32.
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njih tudi naša nova specialna karta vrisan pastirski stan, dasi 
tam že davno ni več nobene koče; vendar uporabljajo Ratečani 
ves ta predel (Ovčjo stran) še sedaj za skupno pašo enako kakor 
tudi ostale pašnike v Planici. Paša je kajpak zelo borna, ker je  
krnica polna kamenja in pod stenami Ponce do polovice zasuta 
z gruščem. Lepo je ohranjen njen zahodni rob, ki poteka v 
lahnem loku kakor zid vzdolž vse krnice (v avstrijski karti
1 : 25.000 je ta rob posebno lepo izražen). Lednik je iz krnice pol
zel v ostrem ovinku proti vzhodu in severoseverovzhodu, ustvar
ja joč globoko korito in visoke severne stene današnjega Mokrega 
potoka. Glavni planiški lednik ga je  potiskal proti severovzhodu, 
tako da se je  družil z manjšim ledniškim tokom, ki je  prihajal 
izpod Glav; v isto smer pošilja Mokri potok še sedaj velik del 
svojega grušča. Ko se je  bil glavni lednik že umaknil za Kajž- 
nikovo slatno, je  led z Ovčje strani segal še dolgo časa globoko 
v dolino. To dokazuje njegova čelna morena, ki je  ohranjena v 
širokem, lepo zaokroženem, 15 do 20 m visokem nasipu pri Kajž- 
nikovi slatni, katero zapira proti zahodu. K temu nasipu pri
demo po poti, ki drži od vstopa Vode s Podrtja v dolino h Kajž- 
nikovi slatni. Pot poteka najprej vzdolž robne morene glavnega 
lednika, a zavije kmalu v ostrem ovinku proti vzhodu, ker se 
mora prilagoditi nasipu lednika z Ovčje strani, ki je  robno mo
reno na tem mestu popolnoma prekril. Prav zato je  nasip v sred
njem delu tako visok, dočim se znižuje proti vzhodu, to je  proti 
Kajžnikovi slatni, in proti jugozahodu, to je proti pobočju Pla
nice. Tudi njegov južni rob, ki drži ob njem pot iz Kajžnikove 
slatne proti Novi kredi, je  nekoliko nižji in končno izginja pod 
svežim gruščem s pobočij pod Glavami in O včjo stranjo. Nasip 
je  zlasti na grebenu posut z balvani. Zanimivo je, da je  med na
sipom in robno moreno ostal tik pod pobočjem Planice nezasut 
majhen del prejšnje doline. V njem voda nima pravega odtoka, 
tako da povsem sliči drugim, že opisanim zeljcem v Planici.

Planiška brečija. Pri številnih ekskurzijah v Planici 
sem na zahodni strani naletel mnogokrat na večje ali manjše 
klade brečij. Našel sem jih največ ob izhodih jarkov, a tudi po
mešane med ledniške balvane in to celo v velikih blokih, n. pr. 
v robni moreni planiškega lednika med veliko skakalnico in Vodo 
s Podrtja. Zasledoval sem stvar dalje in ugotovil, d a  s p r e m 
l j a  v s o  z a h o d n o  s t r a n  P l a n i c e  v d o k a j š n j i  v i 
š i n i  p a s  b r e č i j ,  ki je  sicer tu pa tam prekinjen, v celoti 
pa vendar enoten. Raziskavanja teh brečij še niso zaključena in 
bo pri njih vsekakor potrebno še sodelovanje geologov, zdi se
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pa že sedaj, da imamo tu slično kakor v številnih drugih primerih 
iz alpskih dolin opraviti z interglacialno, deloma pa celo pred- 
glacialno tvorbo, ki kaže na velike spremembe, ki so se vršile 
tudi v Julijskih Alpah od ledene dobe sem.56 Za sedaj morem 
tukaj le na kratko poročati o svojih dosedanjih opazovanjih.

Brečije segajo, kolikor mi je  doslej znano, najviše v steni 
južno od izvora Nadiže. Tu je  v višini okoli 1250 m širok pas 
brečije iz drobnega gradiva, ki so se v n jej tvorile na več mestih 
podolgovate, že z Zelja dobro vidne jame. Največja izmed teh 
jam ima dolžino kakih 20 m, a je  visoka in globoka po 10 m. 
Breči ji  sledi navzgor z lepim bukovjem in z rušjem porasel pre
del, ki je  morda ostanek morene. Nad njim se pa zopet pojavlja 
drobna, trdo sprijeta brečija, ki sega do višine 1370 m. Ves ta 
pas od 1250 do 1370 m pada proti jugu, dokler ne izgine v steni 
sleherna sled tako brečije kakor tudi morene; najnižja točka, 
do katere sega brečija nazadnje, je  približno v isti višini kakor 
izvir Nadiže.

Severno od Nadiže brečija na večjo razdaljo izgine; vsaj 
doslej nisem našel njenih sledov vse do Vode s Podrtja ne. Tu 
pa nas preseneča z ogromnimi kladami, s katerimi napolnjuje 
strugo tega jarka do precejšnje višine. Je tu zelo trdo sprijeta in 
so jo  svoj čas domačini uporabljali kot stavbno gradivo, ker je  
suha in se da dobro obdelati.67 Zgornje meje brečije in njene 
zveze z moreno na tem mestu nisem mogel določiti. Nekoliko 
boljši pregled nudi levi stranski jarek, ki se pride vanj še pod 
slapom Vode s Podrtja. Tu je  na desni strani golica ogromnega, 
trdo sprijetega morenskega nasipa z velikimi skalami; prerezan 
je  na več mestih po manjših jarkih. Po posameznih kladah grobe 
brečije v gozdu nad jarkom in po najdbi drobno zrnate brečije 
v jarku samem se zdi, da je  morena tu med dvema brečijama, 
starejšo iz drobnega in mlajšo iz bolj grobega gradiva. Šele v 
sosednjem samostojnem jarku V Požganju pa sem mogel zopet 
določiti približno nadmorsko višino brečijastega pasu. Tu se pri
čenja brečija s skalo, ki jo  je  jarek pretrgal v višini kakih 
1080 m. Debelina vsega pasu znaša okoli 40 m, tako da bi bila naj
višja točka brečije tukaj pri kakih 1120 m. Posebno važno je 
dejstvo, da padajo njene plasti proti severu, neglede na to, da

se Cf. A. P e n c k o v a  izva jan ja  v  P e n c k - B r i i c k n e r  jevem  delu, 
1156 s.; enako N. K r e b s ,  1. c., 1, 87 s.

57 Ratečani im en u je jo  b re č ijo  sutanovec. K akor je  ves zvonik  žu pn ij
ske cerkve v K ranjsk i gori iz konglom erata, so v Ratečah oge ljn i kam ni v 
stolpu cerkve sv. Tom aža iz sutanovca.
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je  ista tendenca razvidna že iz razlike med višino te brečije in 
ono južno od izvira Nadiže. Tudi naslednja, in to najlepša golica 
planiške brečije potrjuje to tendenco. To je golica, ki smo jo 
dobili, ko so zgradili veliko skakalnico Športnega kluba Ilirije. 
Tu leži na desni strani skakalnice v višini okoli 1020 m rahlo 
sprijet, mestoma vodoravno odložen prod, ki mu sledi navzgor 
morena v precejšnjem obsegu, nad to pa trdo sprijeta, zopet 
vodoravno odložena brečija. V nadaljnjem poteku je  videti 
klade dokaj grobe brečije na izhodih več jarkov s Podrška, pa 
tudi pod malo skakalnico nad Ledinami. In situ pa sem našel mo
gočno razvito breči jo  tudi na severni strani Podrška, torej že na 
pobočju, ki pripada Dolini. Tu se pričenja v višini okoli 990 m in 
sega do roba Podrška, kjer je  pokrita z moreno, ki sem jo  omenil 
že uvodoma. Morena je  tu nad breči jo  debela 2,5 m, na nekem 
drugem mestu nad senožetjo Kamarico pa celo 4 m. Brečija sama 
je  deloma iz drobnega gradiva, deloma pa tudi iz večjih skal; 
vmes so tu pa tam tudi okrogli kamni. Ponekod so v tej brečiji 
manjše votline.

Na splošno lahko sedaj rečemo toliko, da je  planiška bre
čija ostanek nekdanjega zasipa planiške doline. Na mestih, kjer 
je  ohranjena morena med dvema brečijama, je  verjetno, da je  
spodnja brečija predglacialna, ker je  morena nad njo očividno iz 
starejše poledenitve; zgornjo breči jo  smemo potemtakem sma
trati za interglacialno.

Pripominjam, da na vzhodni strani Planice nisem našel niti 
najmanjšega sledu kake brečije.

Zusammenfassung.

Zur Morphologie und Glaziologie der Umgebung von Rateče in Oberkram.

D ie vorliegen de A rbeit versucht m ehrere m orphologische und in V er
bindung mit diesen auch einige hydrographische und glaziologische Fragen 
der näheren Um gebung der bekannten Ratečer (—  Ratschacher) Talw asser
scheide zu beleuchten und sie einer Lösung näher zu bringen. Unw eit des 
berühm ten R aibler G ebietes an der jugoslavisch -italienischen  G renze gelegen, 
ist die G egend geologisch  und m orphologisch  meist nur im  Rahmen größerer 
A rbeiten  und daher nicht eingehend behandelt w orden (K. P e t e r s  1856, 
C. D i e n e r  1884, d ie Ratečer K araw anken auch in der Karte F. F  r e c  h s 
1892/94). Ihre hydrographischen Verhältnisse untersuchte genauer O. G u m -  
p r e c h t 1891, in bezug auf ihren eiszeitlichen Form enschatz aber w urde ihr 
die besondere Aufm erksam keit E. B r ü c k n e r s  zuteil (1891, 1909),

Das oberste Savetal w ird  etwa von G ozd (=: W ald) aufwärts beiderseits 
von perm ischen und W erfener Schichten begleitet, zu denen sich auf der 
südlichen (julischen) Seite noch Schichten der K arbonzeit gesellen, denen 
die große V erbreiterung des Tales in diesem  Abschnitt zuzuschreiben ist ; 
allerdings ist von Bela peč ( =  W eißenfels) aufwärts der frühere Talboden
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in fo lge  der starken Erosionstätigkeit der der Z iljica  ( =  Gailitz) zufließenden 
Jezernica (— Seebach) nur noch in Terrassen erhalten. W ie das Haupttal 
tektonischer Entstehung ist — es liegt in der bekannten Savefurche — sind 
auch seine ju lischen  Seitentäler an tektonische Linien gebunden, so bei R a
teče das Planicatal, w ährend in den K araw anken meist reine Erosionstäler 
auftreten (z. B. das Tal des Trebižabaches).

D ie  alten Talböden  sind b e i Rateče meist nur in kleineren Flächen 
bezw . Gesim sen erhalten und hat auf die tiefer gelegenen schon B r ü c k n e r  
hingewiesen. W ir können aber auch in größeren Höhen Reste alter O b er
flächen  feststellen und sind solche auf der ju lischen  Seite in der H öhe von 
2350, 2270, 2230, 1900, 1840, 1750, 1640, 1520, 1330, 1130 und 1040 m ( =  B r ü c k 
n e r s  Niveau 1070 m) erhalten, w ährend die niedrigeren Karaw anken bei R a
teče O berflächenreste bei 1520, 1440, 1350, 1250, 1180, 1070, 1020, 970 und 910 m 
aufw eisen. Ein V ergleich  beider Gehänge ergibt, daß die in der H öhe von 1520, 
1330 in 1040 m gelegenen Niveaus beiderseits entw ickelt sind. A llerd ings ist 
dam it ihre zeitliche Ä quivalenz noch nicht erwiesen. Bei der geringen A us
dehnung der erwähnten Flächenreste und w egen  der K leinheit des behan
delten  G ebietes kann ihr A lter noch nicht gut bestim m t werden, da sich ein 
V ergleich  mit den von K o s s m a t  als pontisch erkannten großen O berflächen  
im  T riglavgebiet nicht durchführen läßt, bevor nicht das ganze obere Savetal 
eine eingehendere geologisch-m orphologische Behandlung erfahren hat. Ebenso 
kann ein Schluß auf d ie G leichaltrigkeit der G ebirgskäm m e im Ratečer ju 
lischen G ebiet mit jen en  im  Triglavgebiet, w elchen  K o s s m a t  ein miozänes 
A lter  zuweist, noch nicht gezogen werden. Trotzdem  ist die Feststellung der 
erwähnten O berflächenreste w ertvoll, da sie uns F ingerzeige für die G e
schichte der Ratečer W asserscheide geben kann. D ie  Ratečer Gesim se fallen  
sow ohl nach W esten w ie nach Osten, doch gilt dies nicht für die höher ge
legenen Flächenreste, für die tiefer gelegenen aber nur teilw eise. In den Ka
raw anken steigen die Niveaus 1520 m und 1440 m gegen Osten an und über 
ihnen tauchen jenseits des Passes Čez K oren  (= : W urzner Paß) noch höhere 
O berflächenreste auf; dadurch findet B r ü c k n e r s  Auffassung, daß die R a
tečer W asserscheide früher um einige km  w eiter östlich gelegen« hat, nur 
ihre Bestätigung. D ie Gesim se der ju lischen  Seite fallen  dagegen vom  P la
nicatal ziem lich gleichm äßig gegen W esten und Osten. G leichm äßig ist auch 
d ie  Höhenabnahm e der F lächenreste in den K araw anken westlich von Rateče. 
Man darf also in diesem  Abschnitt auf eine leid liche Beständigkeit der e in 
stigen hydrographischen Verhältnisse schließen. D er heutige Q uellfluß der 
Save, die Nadiža (siehe w eiter unten), floß  damals, als die W asserscheide 
w eiter östlich lag, w ahrscheinlich  zur Z iljica  und gehörte somit ebenso w ie 
der K araw ankenbach T rebiža dem  D raugebiet an. D ie heutige W asserscheide 
hat aber, w ie schon B r ü c k n e r  und R o s e n k r a n z  betont haben, die 
Tendenz, sich w egen der starken Erosion der epigenetisch arbeitenden Z iljica  
w ieder nach Osten zu verlegen.

Für die heutige K onfiguration  der Ratečer G egend ist die Eiszeit b e 
sonders wichtig, da sie bedeutende Spuren hinterlassen hat. A u f B r ü c k 
n e r s  w ichtigen Ergebnissen w eiterbauend, berichtet der A utor zuerst über 
den großen M oränenwall, den der Tarvis-Savegletscher im Haupttal zwischen 
Bela peč und Rateče hinterlassen hat. 4 km  lang und bis 63 m hoch, ist er 
hauptsächlich aus dunklem  K araw ankenm aterial zusammengesetzt und reicht 
bis zum Erosionstal der Trebiža. D ie Randm oränen desselben G letschers 
treten auf beiden Seiten des Tales auch in größeren Höhen auf: auf dem
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Rücken der Ratečer Karawanken, die durchwegs vom Eise bedeckt waren, 
überall, bis zur Höhe von 1512 m auch auf der julischen Seite. Sie sind oft in 
schönen Drumlins erhalten, so besonders auf dem Podršak 1035 m und dem 
Kovačev Lom 1026 m zu beiden Seiten des Einganges in das Planicatal. Die 
Endmoränen des Planicagletschers, die nach B r ü c k n e r  dem Bühlstadium 
bezw. nach heutiger Auffassung dem Ausklang der Würmeiszeit angehören, 
sind schlecht übersehbar, doch kann man bei näherer Beobachtung in ihnen 
mehrere Moränengürtel bezw. Moränenwälle unterscheiden. Ihr äußerster 
Gürtel reicht auf der Nordseite des Haupttales noch den Abhang der Kara
wanken gegenüber dem Hause Juvan hinauf und verläuft, von 3—6 m hohen 
Hügeln durchsetzt, in einer maximalen Breite von 300 m und allmählich sich 
verengernd, nach Westen bis zum Bett des (jetzt regulierten) Wildbaches 
Kravnjak, nach Osten dagegen bis zum Moorgrund des einstigen Korensko 
jezero (=: Wurzner See). Gegen Süden wird dieser Gürtel von einer deut
lichen Einfurchung begleitet, deren Boden im Westen ein kleiner periodischer 
See (Ledine, auf alten Karten Ratečer See) eingenommen hat. Zwischen dieser 
Einfurchung, die sich nach Osten nahe bis an den Saveursprung verfolgen 
läßt, und der Eisenbahnlinie erhebt sich ein neuer, bis 10 m hoher und mit 
erratischen Blöcken gekrönter Wall, dem sich der Bahnkörper im Bogen 
angepafit hat und der Moräne also nicht auszuweichen braucht ( B r ü c k 
ne r ! ) .  Jenseits der Bahnlinie breitet sich ein weiterer Moränengürtel aus, 
in dem bald kleinere, bald größere Moränenhügel und zahlreiche erratische 
Blöcke ohne jegliche regelmäßige Anordnung in ziemlicher Breite bis zur 
Stelle reichen, an der sich die Schuttmassen der heutigen Nadiža bezw. ihrer 
einstigen alten Flußbetten teilen, um die Moräne beiderseits bis an die Bahn
linie, im Osten aber noch über dieselbe hinaus bis zum Ursprung der Save 
zu umfließen (Prodi und Vogle; siehe die Kartenskizze). Besonders wichtig 
ist der östliche Schuttkegel (Prodi). Er stößt mit seinem Ende an den Innen
bogen des äußersten Moränengürtels und hier tritt an der Struge benannten 
Stelle das Grundwasser des mit Moränen und Gehängeschutt verdeckten Pla- 
nicatales als sekundäre Savequelle zutage. Diese Quelle ist, wie der Autor des 
näheren ausführt, zweifellos in Verbindung mit dem Grundwasser westlich 
der Planicamoräne und somit mit dem schon erwähnten periodischen See, 
der seine Entstehung ebenfalls dem Planicagrundwasser, das sich unter 
den Vogle zum Haupttal senkt, zu verdanken hat. Obgleich sowohl dem 
See wie auch dem Saveursprung von Zeit zu Zeit Wasser auch aus Wild
bächen der Karawanken zugeführt wird, wird die Savequelle doch ganz über
wiegend durch das Grundwasser aus dem Planicatal gespeist und ist deshalb 
der Wasserfall der Nadiža unter der Zadnja Ponca als primäre Quelle der 
Save anzusehen. Insoweit ist N. K r e b s ’ Ansicht, daß der Savequelle aus 
dem Planicatale bloß ein stärkerer Ast zufließe, zu berichtigen. Auch ist an 
der betreffenden Stelle (Die Ostalpen und das heutige Österreich, Stuttgart 
19282, 2, 266) irrtümlich das Grundwasser eines dem Moränenwall des Man- 
gartgletschers vorgelagerten Schuttkegels als Savequelle angegeben. Erwähnt 
sei noch, daß das Wasser des periodischen Sees bei hohem Wasserstande nach 
Westen und somit zur Ziljica überfließen kann, worüber schon O. G u m -  
p r e c h t berichtet hat und was der Autor im Herbst 1926 selbst beobachten 
konnte. Diese zeitweise Bifurkation zwischen Save und Drau ist aber selten; 
jedenfalls besteht zwischen dem Grundwasserspiegel des periodischen Sees 
und jenem westlich des Schuttkegels der Trebiža keine Verbindung, liegt 
doch das immer nasse, Blate benannte Gebiet in Westen um einen Meter
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höher als der Boden des Sees in Osten. Bei gleichem  bezvv. nur w enig d iffe 
rierendem  W asserspiegel müßte das Blategebiet trocken liegen. Die W asser
scheide liegt also am W estrand des seit 1893 regulierten Trebižabaches.

Das Trockenbett im unteren Teil des Planicatales nennen die Rate
cer Nadiža, obw ohl es eigentlich  das Bett der Voda s Podrtja (in allen 
Spezialkarten fälschlich W eisser Graben genannt) darstellt und mit der 
eigentlichen N adižaquelle keine oberfläch liche Verbindung hat. D iese V er
bindung, die einst jedenfa lls bestanden hat, ist durch die höher im Planicatal 
gelegenen M oränen unterbrochen w orden. Im oberen  T eil der Vogle, die 
ebenso w ie die Prodi mit Feldern und W iesen bedeckt sind, ragen einzelne 
M oränenwälle nur als kleine, quer über das Tal und parallel zueinander 
liegende Inseln aus den Nadižaschottern heraus. In größerer Ausdehnung 
taucht die M oräne aus ihnen erst w ieder bei einer kleinen, unweit des Ski
läuferheim s „I lir ija “ gelegenen H irtenhütte hervor, um unm ittelbar darauf 
wieder von Schutt und G eröll verdeckt zu werden. D och hat sich längs der 
W estseite des Planicatales die Randm oräne des P lanicagletschers recht gut 
erhalten. Sie bildet schon in den V ogle  einen langen W all; seine Verlängerung 
reicht bis an den W eidegrund der K ajžnikova slatna im Planicatal. Sie lehnt 
sich durchwegs an das W estgehänge des Tales und reicht an ihm weit hinauf, 
was besonders schön in einem  Aufschluß an der großen Skisprungschanze und 
w eiter talaufwärts im G raben der Voda s P odrtja  zu sehen ist. Das Material 
der M oräne besteht größtenteils aus Dolom iten, die verhältnism äßig rasch zer
fa llen ; deshalb sind hier gekritzte G eschiebe bislang nicht gefunden w orden.

Am  Ostgehänge des Planicatales sind besonders die Slatne zu erwähnen, 
verhältnism äßig große einm ahdige W iesen auf Schutthalden, die von W ild 
bächen des K ovačev Lom  geschaffen  w orden  sind. Ihr Humus gibt guten 
W eidegrund, da die G esteine des K ovačev Lom  rasch verw ittern ; es handelt 
sich um W erfener Schichten und M uschelkalkdolom ite, in die ein großer 
K om plex eines grünen andesitischen Tuffes eingeschlossen ist. Schon C. D i e 
n e r  kennt hier T u ffe bezw. T u ff- und P orphyrbreccien . Sie stammen w ahr
scheinlich aus dem  M iozän, w orauf d ie Tatsache hinweist, daß sie ihrem  
Chemismus und ihrer Struktur nach den Tuffen  aus dem Piračicatal bei O toče 
unweit R adovljica  ( =  Radm annsdorf) vollkom m en gleichen. In der dem K o
vačev Lom gegenüberliegenden Ponca-Vorstufe des Podršak hat der Autor 
weiters einen bisher unbekannten albitischen Felsophyr intensiv rötlich 
brauner Farbe feststellen können. D ieser Felsophyr ist für den Geographen 
deshalb von  Bedeutung, w eil mit ihm  die von B r ü c k n e r  ohnehin skeptisch 
ausgesprochene Bem erkung, daß die zahlreichen P orphyre in den Endmoränen 
des Savegletschers unterhalb Javornik aus dem Kaltwassertal bei Raibl, w o sie 
C. D i e n e r s  (und 1913 auch K o s s m a t s )  Karte allein kennt, herrühren, 
gegenstandslos wird. Es braucht daher auch nicht angenommen zu werden, 
daß die Tarviser Eisscheide noch westlich von Tarvis gelegen hat und Eis 
aus Raibl über die Ratečer W asserscheide nach Osten gelangt ist. Übrigens 
nimmt B r ü c k n e r  angesichts der großen Zahl von Blöcken und G eschieben 
in den Savem oränen an, „daß Porphyr noch an manchen anderen Stellen 
ansteht“  ( P e n c k - B r ü c k n e r ,  D ie A lpen im Eiszeitalter, Leipzig 19(H). 
III, 1049).

Südlich der Slatnewiesen reihen sich am O stgehänge der Planica große 
Schutthalden, die von den zerissenen D olom itw änden des Ciprnik und seiner 
südlichen Nachbarn niedergehen. Ebenso begleiten  gew altige Schutthalden 
den Poncazug vom  G raben des M okri potok aufwärts, der von  der O vč ja
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stran — in der österreichischen Spezialkarte fälschlich P lanica-A lpe — herab
zieht. D ie M enge des Schuttes ist so groß, daß sie die U -Form  des Planica- 
tales schon stark verw ischt hat (vgl. die Abb. 4). Uber das Fehlen fließenden 
W assers in den verschütteten ju lisclien  Trogtälern und somit auch in der 
Planica haben K. P e t e r s ,  C. D i e n e r ,  O.  G u m p r e c h t  und N. K r e b s  
anschaulich berichtet. D och ist zu bem erken, daß in den höher gelegenen 
G räben im m er genügend W asser vorhanden ist, gibt es doch im Planicatal 
außer dem bekannten Nadizaquell noch vier kleinere W asserfälle.

D ie oben erwähnte W iese K ajžnikova slatna liegt zw eifellos über dem 
Flußbett der vorglazialen  Nadiža. Sie w ird  sow ohl an der W est- w ie auch an 
der Südseite von M oränen begrenzt und auch unter ihr selbst liegt Moräne. 
Südlich von der W iese verengert sich das Tal, zugleich beginnt aber hier 
ein großer, 2 km langer M oränenwall, der bis zur Z e lje  genannten A lm  (1108 m) 
reicht. D ieser W all erhebt sich 20 bis 30 m über seine U m gebung und ist 
durchwegs mit M ischwald bestanden, in dem jed och  Buchen überwiegen. In 
nächster N achbarschaft der K ajžnikova slatna noch verschüttet und auch 
sonst, besonders auf der W estseite, von  tief eingerissenen G räben durchzogen, 
besteht er durchw egs aus M oräne. T eilw eise sind es quer über das Tal ver
laufende W älle, die ihn durchziehen, teilw eise breite G ürtel von M oränen
hügeln. Überall liegen größere und kleinere erratische B löcke; der größte ist, 
soweit er aus dem Boden ragt, 10 m hoch und 20 m lang. W ichtig ist, daß sich 
der W all an einigen Stellen zu größerer Breite entw ickelt und sich seine 
Q uerw älle hier in mehr oder w eniger gerundeten, gegen den Talschluß ge
öffneten Bögen nach beiden Talseiten hin fortsetzen. D iese breiteren und 
höheren Stellen des W alles bem erkt man schon bei einem einfachen Gang auf 
den beiderseitigen W egen, die durch das Tal zum Z e lje  führen. D en Stei
gungen, die sich auf beiden Seiten gegenüberliegen, entsprechen sich eben
falls gegenüberliegende tiefer gelegene Mulden, die allerdings schon teil
weise von Gehängeschutt verdeckt w orden  sind. D ie Ratečer nennen diese 
Mulden ze ljci. Es gibt ihrer auf jed er  Seite drei. Sie sind nichts anderes als 
verschüttete M oränenseen, die hinter den M oränenwällen der Rückzugssta
dien des PJanicagletschers entstanden sind. D ie Seekreide, die in ih m n  liegt, 
w ird an m ehreren Stellen ausgebeutet. Ein Aufschluß in der Nova Kreda 
benannten M ulde (K reide-Gr. der österreichischen Spezialkarte) ergab fo l
gendes P rofil: unter einer 50—60cm  mächtigen Schuttdecke liegt M oräne in 
der M ächtigkeit von 2 m, darunter folgen Seeablagerungen und zwar zuerst 
ein 40—50 cm  breites Band von grauem  Seeton, darauf 2,5 m Schotter, der je  
tiefer desto feinkörniger wird. D er Schotter geht in einen feinen, 50—60 cm 
m ächtigen T on  und dieser schließlich in Seekreide über, die eine M ächtigkeit 
von noch 4,5 m erreicht. D er K reide folgt w ieder Ton. D ie  angegebenen Maße 
variieren in anderen G ruben sehr. An den Rändern der M ulden keilt die 
Kreideschicht aus und setzt sich also unter dem Hauptwall nicht fort. A ller 
dings besteht die M öglichkeit, daß ältere Kreideschichten noch tiefer liegen, 
da unw eit der erwähnten G rube bei einer Probegrabung festgestellt wurde, 
daß unter den Seeablagerungen w ieder M oräne liegt, die natürlich einer 
älteren Eiszeit angehört. D ie beschriebenen Seeablagerungen sind also inter- 
glazial; ihre w echselnden Schichten deuten darauf hin, daß im Planicatal 
Seen öfters entstanden und w ieder zugeschüttet w orden sind. Bem erkt sei 
noch, daß Seekreide auch im Haupttal in den Prodi gew onnen wird. Ihre 
M ächtigkeit ist hier geringer, die Mulden, in denen sie auftritt, sind klein. 
A uflagernde M oräne ist h ier nur an einer Stelle aufgeschlossen.
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Hinter deni großen M oränenwall breitet sich im Talschluß der Planica 
das schon erwähnte Z e lje  aus, eine schöne Alm , deren Humus auf Schutt 
entstanden ist. H ier entspringt auf derW estseite in 1203 m H öhe die Nadiža 
und zwar bilden  ihren Q uellhorizont undurchlässige Raibler Schichten, auf 
denen sich das durch den D achsteinkalk der Zadnja Ponca durchsickernde 
W asser staut. In trockenen Jahren verliert sich die Nadiža im Schutt, sobald 
sie den Talboden erreicht hat, meist fließt sie aber doch eine Strecke weit, 
w obei sie sich bei großen Regengüssen bezw. zur Zeit der Schneeschm elze 
sogar in m ehrere Arm e teilt; im mer aber versickert sie unter dem  beschrie
benen großen M oränenwall. (Nebenbei sei hier erwähnt, daß sich die Raibler 
Schichten auf der Ostseite des Planicatales, etwas nach Süden versetzt, fort
setzen, um, w ie C. D i e n e r  gezeigt hat und auch aus seiner und F. K o s s -  
m a t s Karte hervorgeht, zwischen dem  Sleme und der M ojstrovka auszu
keilen  und damit ganz zu verschwinden. D er A utor hat in der W estwand des 
C iprnik  etwa in 1680 m H öhe nach S fallende, dunkelgraue m ergelige K alk
schichten gesehen, die bisher nicht bekannt waren, den Schichten unter der 
Nadiža und im oberen Sleženjak aber aufs Haar gleichen. A llerd ings sind 
Fossilien hier noch nicht gefunden w orden  und kann daher noch nicht gesagt 
w erden, ob w ir es auch hier w irk lich  mit R aibler Schichten zu tun haben).

Jenseits des Z elje  dehnt sich im Mali kot eine leicht ansteigende, vor
erst mit niederem  W ald und K rum m holz bew achsene Halde, die schließlich in 
d ie im m er steileren Schuttmassen übergeht, d ie von den mächtigen W änden 
des Travnik, Jalovec und V elik i kot niedergehen. D iese W ände bilden einen 
der schönsten Trogschlüsse in den Julischen Alpen. D er Hauptgletscher des 
Planicatales kam vom  V elik i kot herab, er w urde aber natürlich auch von 
m ehreren kleinen N ebengletschern gespeist, so auf der Ostseite aus dem 
heute beiderseits von senkrechten W änden begleiteten  Sleženjak und dem 
ebenso geform ten, nur engeren G rlo, w ährend im m ittleren T eile  des Tales 
auf der W estseite ein ziem lich großer G letscher von der O vč ja  stran herab
geflossen ist (im heutigen G raben des M okri potok). Das große Kar, in dem 
er seinen Anfang nahm, ist schön erhalten (vgl. die Spezialkarte!), ebenso 
auch die Endmoräne, die sich bis an den W estrand der K ajžn ikova slatna v o r 
geschoben hat. Sie ist 15—20 m hoch und liegt der M oräne des Planica- 
gletschers auf.

Einer besonderen Bildung ist noch Erwähnung zu tun, näm lich einer 
Breccie, die das ganze W estgehänge des Planicatales begleitet und, am Po- 
dršak nach Nordosten um biegend, auf den Südhang des Haupttales reicht; 
diese Breccie w ar bisher unbekannt. Sie erreicht ihre größte H öhe in der 
W and südlich von der Nadižaquelle, w o sie bei 1250 m ansetzt und sich au f
wärts bis zur H öhe von 1370 m verfolgen  läßt. M öglicherw eise liegt dazw i
schen Moräne. D ie  Breccie, d ie hier nach Süden, also gegen den Trogschluß, 
abfällt, besteht aus gut verfestigtem , kleineren M aterial und haben sich in ihr 
auch längliche H öhlen gebildet (die größte ist etw a 20 m lang und bis zu 10 m 
tief und hoch). N ördlich von der NadižaqueIIe ist die Breccie w ieder im  G ra
ben der Voda s P odrtja  zu sehen, w o sie kolossale B löcke bildet und hoch 
hinauf reicht. Ihr M aterial ist hier viel gröber. In einem  linken Seitengraben 
der V oda s P odrtja  ist eine mächtige M oräne gut aufgeschlossen. Nach ein
zelnen Blöcken grober B reccie im W aldboden  oberhalb der M oräne und fe in 
körniger B reccie unterhalb derselben scheint d ie  M oräne hier von beiden 
Breccien eingeschlossen zu sein. Im benachbarten Požganjegraben  Hegt die 
B reccie zwischen 1080 und 1120 m Höhe. Besonders w ichtig ist w eiter nördlich
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S v e t o z a r  I l e š i č :

Terase na Gorenjski ravnini.

Za ravninski predel naše Gorenjske od Bleda in Žirovnice 
pa do izstopa Save iz Ljubljanske kotline ni ničesar tako 

značilnega kakor široke konglomeratne in prodnate terase, ki 
spremljajo Savo in njene pritoke. Vzbujale so zato že od nekdaj 
pozornost geologov in geografov, ki so jih skušali kot v ostalih 
alpskih predelih spraviti v sklad z glacialnimi dobami v vzhodnih 
julijskih Alpah, kar pa se jim  je  le deloma posrečilo. Te terase 
v vsem obsegu so obravnavali B r ü c k n e r , 1 A m p f e r e r2 in 
R a k o v e c , 3 poleg tega pa še za posamezne sektorje M e l i k  
(za Radovljiško kotlino),4 W e n t z e 1 (za dolino Tržiške Bistrice

x Penck-Briickner, D ie A lpen  im  Eiszeitalter, III., Leipzig 1909.
2 О. A m pferer, Über die Saveterrassen in O berkrain. Jahrb. d. geol. R. A. 

W ien 1917.
8 I. R akovec, Doneski h geom orfo log iji L ju bljanske kotline. O dlom ki 

iz inavguralne disertacije, L ju b lja n a  1927.
4 A. M elik, Bohinjski ledenik, G eografski vestnik, L ju b lja n a  1929/1930.


