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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 ođ 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.
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m za Ljubljansko (er Kranjsko polje)r’ in L u c e r n a  (za terase 
ob Kokri in ob Kamniški Bistrici).6 Značilnost skoro vseh teh 
proučitev, zlasti Brücknerjeve in Ampfererjeve, pa je  v tem, da 
posvečajo mnogo večjo važnost stratigrafsko-geološki razčlenitvi 
gradiva (konglomerata in proda), ki tvori terase, kakor pa nji
hovim geomorfološkim oblikam samim, ki sta jih v tem gradivu 
vstvarili erozija in akumulacija celo vrsto.

B r ü c k n e r  je  pri tem skušal upoštevati obe stališči in 
ugotoviti na podlagi različne kakovosti in starosti gradiva ter 
različne relativne višine štiri sisteme teras, ki naj bi bile po
temtakem terase v stratigrafsko-geološkem smislu, to se pravi, 
gradivo vsake terase naj bi odgovarjalo po svojem izvoru dolo
čeni geološki dobi (glacialni ali interglacialni), obenem pa bi naj 
bile to tudi terase v geomorfološkem smislu, to se pravi, določeni 
terasi z določenim gradivom in določeno relativno višino, je 
tudi njeno današnjo geomorfološko lice izoblikovala samo tista 
določena doba. Tako je Brückner postavil sistem štirih teras (sta
rejši krovni prod, mlajši krovni prod, visoka terasa, nizka te
rasa), ki naj bi odgovarjale štirim poledenitvam v savskem 
področju.

A m p f e r e r je  že z načelnega stališča obračunal s tem 
Brücknerjevim naziranjem. Predvsem je  ugotovil, da imamo 
glede starosti gradiva opraviti v vsej Gorenjski samo z dvema 
sistemoma, starejšim zasipom (pretežno trdno sprijetim kon
glomeratom), ki je  verjetno predglacialne starosti, in mlajšim 
zasipom (večinoma sipkim prodom), ki bržkone izvira iz dobe 
pred zadnjo (würmsko) glaciacijo. Vse tri Brückner jeve sta
rejše terasne sisteme (starejši in mlajši krovni prod ter visoko 
teraso) smatra Ampferer z ozirom na starost gradiva kot enotno 
skupino. Pravilno poudarja, da imamo pač tu opraviti z več 
erozijskimi, samo v morfološkem smislu samostojnimi terasami, 
ki so vrezane vse v konglomerat iste kakovosti in starosti, kakor 
je  takih vrezanih precejšnje število tudi v prodnate mase mlaj
šega zasipa.7

5 J. W entzel, Ein Beitrag zur B ildungsgeschichte des Thaies der N eu
m arktier Feistritz. Jahresber. d. Staats-O berrealschule in Laibach 1901. — Isti, 
Zur Bildungsgeschichte des Laibacher Feldes u. Laibacher Moores, Lotos, 
Prag 1922.

6 R. Lucerna, G letscherspuren in den Steiner Alpen, G eograph. Jahres
bericht aus Österreich, IV., W ien 1906.

7 A m pferer, o. C., str. 409.
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Glavni namen moje studije je  podati z geomorfološkega 
stališča podroben pregled vseh, seveda tudi podiluvialnih teras 
na področju Gorenjske ravnine, pri tem pa poskušati razsvetliti 
njihov odnos do omenjenih stratigrafsko-geoloških sistemov, ki 
sta jih postavila Brückner in Ampferer. Ob tej priliki naj ome
nim, da so nekatere, zlasti najmlajše rečne terase razvite tako 
neenakomerno z ozirom na njihov obseg, na njihovo število in 
na njihov medsebojni sklad, da je nujno treba glede njih izločiti 
brezpomembne podrobnosti in se zadovoljiti le z glavnimi, za 
celoto karakterističnimi ugotovitvami.

Terase v Radovljiški kotlini.7» Glavna značilnost tega naj
bolj severnega dela Gorenjske ravnine je v tem, da je na vsem 
njegovem področju valoviti reljef miocenske sivice prekrit z 
debelimi plastmi fluvioglacialnega mlajšega zasipa in pa rno- 
renskega materijala iz dobe würmske glaciacije. Starejši zasip 
(trdno sprijeti konglomerat) je  omejen po dosedanjih prouče
vanjih samo na večje jugozapadne in južnovzhodne obrobne pre
dele (v smeri proti dolini Lipnice in Mošenjskega Potoka). Prod 
mlajšega zasipa v Radovljiški kotlini nikakor ni povsod tako 
sipek ali le rahlo sprijet v konglomerat, kakor se običajno na
vaja in kakor ga poznamo iz predelov nižje proti Ljubljani. 
Marsikje v pobočju recentne savske struge in njenih teras je 
konglomerat tako kompakten in to v neposredni bližini povsem 
sipkega mlajšega zasipa (n. pr. v pobočjih nad Savo južno od 
vasi Breg), da nehote navaja k misli, če ni morda vendarle tudi v 
dnu Radovljiške kotline med miocensko sivico in mlajšim za
sipom zastopan konglomerat starejšega zasipa. O tem pripada 
odločitev pač geologiji.

Med terasami v Radovljiški kotlini, ki so potemtakem v 
ogromni večini vrezane v gradivo mlajšega zasipa, moremo lo
čiti od ostalih one višje, ki tvorijo vso široko ravnino med Ble
dom, Žirovnico in Radovljico in na kateri leže še čelne in talne 
morene bohinjskega ledenika iz würmske dobe. To celoto mo
remo nazivati w ü r m s k o  r a v n i n o .  Y njej so vrezane samo 
na levem bregu Save nekatere terase, ki po Meliku odgovarjajo 
fazam, v katerih se je  umikal rob bohinjskega ledenika v wiirm- 
ski dobi.8 Med njimi je  najvišja ona, katere ježa poteka pod 
Vrbo, Studenčicami in Hrašami ter se po daljšem presledku na
daljuje vzhodno od Radovljice nad suho grapo Šmidol vse do 
pobočja savske debli (označujem naj jo  z II.). Terasa je vsekakor

7a U porab lja j pri čitanju razprave avstrijsko originalno karto 1 : 25.000!
8 Melik, o. c., str. 29.
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najstarejši del würmske ravnine, če ji  že ne moremo pripisovati 
predviirmske starosti, saj je  prod mlajšega zasipa po A m p f e - 
r e r j  u in R a k o v c u  itak predwiirmskega (interglacialnega) 
izvora.9 Vzhodno od Radovljice ima ta terasa višino 496 m. Nad 
njo imamo v obsegu Radovi j. kotline samo še eno višjo teraso, 
v nadaljevanju vzpetine Ledevnice (537 m) južno od vasi Gorica 
in v osamljeni Bratranici (513 m). Ta terasa (označujem jo  z I.), 
ki je  vrezana pretežno v konglomerat starejšega zasipa in de
loma v miocenske plasti, loči Radovljiško ravnino od ravnine 
pri Mošnjah. Brückner jo  prišteva k „visoki terasi“ .

Tretja poglavitna terasa (III) v Radovljiški ravnini, — če 
izvzamemo dve manjši, razviti le lokalno zapadno od Hraš — je 
ona, nad katere robom leže Lesce (504 m) in ki tvori nad savsko 
dolino pomol z mestom Radovljico (491 m). Do roba recentne 
savske grape sega južno od vasi Breg in pa pri Radovljici. Na 
desnem savskem bregu ji odgovarja vsa ravnina med Zasipom, 
Rečico in cesto Lesce-Bled; tudi tu sega nekaj časa do pobočja 
današnje savske doline.

K ravninskim terasam moremo prištevati še naslednjo nižjo 
(IV.), ker je  skoro povsod razvita še dovolj na široko ter ima 
značaj ravnine. Prične se že pri Bregu na obeh straneh Save: na 
levem bregu v obliki izrazite terase z okr. 510 m višine in z daleč 
vidnim profilom izredno sipkega mlajšega zasipa; preko te terase 
vodi pešpot od vasi Breg k mostu čez Savo; na desni strani Save 
je  terasa IV. zastopana v pomolu z ograjenim travnikom (okr. 
502—505 m) nad velikim savskim meandrom severozapadno od 
kote 441 m. Značaj ravnine pa pridobi šele nekako sredi pota med 
Bregom in Lescami. Tu se na levem bregu razvije zelo na široko 
in konča šele tik severnozapadno od Radovljice. Na n jej leži žel. 
postaja Lesce. Zelo je  razčlenjena po številnih plitvih suhih do
linah, zlasti pa po oni stari savski strugi, po kateri teče železnica 
severno od Lesèc in ki je  ločila od ostale leško-radovljiške 
(t. j. III.) terase podolgovati hrbet s koto 516 m severnozapadno 
od Lesèc.11 Južno od Radovljice se pojavi terasa IV. tik južno od 
mesta med savsko dolino in grapo Radovljiškega Dola v pomolu 
z radovljiškim pokopališčem (477 m). Terasa je  razvita tudi on
stran Dola južno od Predtrga. Tudi na desni strani Save pridobi

9 Am pferer, o. c., str. 407.
Rakovec, H g eo log iji L ju b ljan e  in n jene okolice, G eografski Vestnik 

1932, str. 61.
10 Briickner, skica, str. 1052.
11 Prim. M elik, o. c., str. 27 sl.
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terasa IV. šele sredi med Bregom in Lescami na pomenu. Pričenja 
se pod koto 510 m in se vleče v vedno širšem pasu do grape Rečice 
ob cesti Lesce-Bled. Onstran Rečice se na široko nadaljuje mimo 
Koritna in Bodešč do Peči. Višine na tej ravnini (od 489 do 481 m) 
odgovarjajo pač višinam na IV. terasi pod Lescami in Radovljico, 
so le neznatno nižje, kar pa odgovarja splošnemu strmcu radov
ljiškega ravninskega področja proti zapadu. Koritensko-bodeška 
ravnina je  še prekrita s številnimi morenskimi nasipi12 in naj
bolje dokazuje, da imamo v n jej in v odgovarjajoči terasi pod 
I.escami in Radovljico opraviti z najmlajšo etažo würmske 
ravnine. K njej spada tudi ostanek ravnine s koto 478 m južno od 
Bohinjske Save, terasa pri vasi Selce (48? m) in majhen ostanek 
terase pod ovinkom ceste na Lancovo. Višji nivo (radovljiški, III.) 
bi bil na tej strani ohranjen pri Lancovu v višini 490—500 m in 
„Na Kamniku“ (497 m) južno nad Bohinjsko Savo. Od Selc in 
Lancovega ter od radovljiškega pokopališča dalje proti jugu je
IV. (t. j. najmlajša würmska) terasa za daljšo razdaljo pre
kinjena.

Vse nižje terase v tem področju so razvite le mestoma v po
bočjih recentne savske grape; moremo jim v celoti pripisovati 
postdiluvialno, odnosno postglacialno starost. Postwiirmska ero
zija Save je  v Radovljiški kotlini opravila ogromno delo in vstva- 
rila pri sotočju obeh Sav v išinsko razliko okr. 70 m med najnižjo 
würmsko etažo in današnjim rečnim tokom. Pobočja savske grape 
so zlasti severno od leškega mostu zelo strma, mestoma docela 
brez teras; marsikje je  razgaljena meja med miocensko sivico in 
konglomeratom, oz. prodom, kjer se poslednji vsipa preko meh
kejše osnove strmo navzdol.

Severno od vasi Breg sploh ni ob savski grapi nikakih teras, 
šele pri Bregu se pojavijo in tudi tu na levem bregu sprva le 
ona, že omenjena terasa z višino 510 m (IV.). Na desnem bregu pa 
imamo še široko teraso v višini 482 m južnovzhodno od Muž 
(V., sipko gradivo mlajšega zasipa), nato teraso v višini okr. 463 m 
(ohranjeno zapadno od mosta Breg-Muže nad prvim klancem 
ceste ter v pomolu pri ovinku Save južno od Brega) ter končno
VII. teraso nad današnjo strugo Save. Tudi na levem bregu so, 
sicer malo južneje in manj izrazito, razvite nekatere od teh teras: 
ravnica s travnikom, visoka do 510 m (IV.), pod mestom, kjer se 
od roba savske doline cepi že omenjena savska struga proti 
Lescam; širše je  razvita terasa V. (nad 480 m) z obsežnim pašni
kom vzhodno od kote 441 m na avstr, originalni karti ter nižje

12 M elik, o. c., str. 3 sl.
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v gozdu VI. terasa (461—465 m), pod katero sledi log nekaj metrov 
nad današnjim savskim tokom (VIL, okr. 450 m). Terase so nato, 
izvzemši IV. (najnižjo ravninsko) prekinjene do bližine leškega 
mostu; šele severnozapadno od slednjega se pojavi odlomek te
rase nekako v višini 470—480 m (V.?) z velikim profilom mlajšega 
zasipa in še eden v višini okr. 445 m slednji je  že v miocenski 
sivici pod nivojem številnih studencev in zato močno vlažen ter 
razgiban.

širša, z mnogo bolj razvitimi terasami je  dolina Save od 
leškega mostu navzdol vse do velikega ovinka reke blizu t. zv. 
Fuxove brvi južnovzhodno od Radovljice (k. 402 m).

V splošnem je  razvitih pod najnižjo ravninsko teraso (IV., 
žel. postaja Lesce, Koritno, Selce) še 4—5 teras. V področju sav
skega mostu in ceste Lesce-Bled so razmere naslednje. Od terase 
z leškim kolodvorom se svet spusti v visoki ježi preko 30 m glo
boko v teraso, ki jo  moremo uvrstiti v nivo V.; na n jej izvirajo 
studenci nad cestnim klancem med Lescami in savskim mostom 
(od kote 465 m do višine 470 m) ; široko je  razvita tudi dal je proti 
jugu pod leško smuško skakalnico. Ob cesti nižje opazimo dve 
etaži v višinah 456—60 m (VI.) in okr. 450 m (VII.) ; pod skakal
nico, se zdi, da je  zastopan od teh le nižji nivo (ca 445 m). V nižjih 
terasah je  orijentacija zelo otežkočena, ker imamo tu pogosto 
opraviti že s prav neznatnimi terasastimi pregibi v  aluvialnem 
gradivu, ter z mnogimi skoro svežimi suhimi in mrtvimi strugami, 
kar onemogočuje povsem podrobno ločitev posameznih teras 
med seboj. Razen tega so tu v najnižjem pasu ob Savi razmere 
od kraja do kraja zelo različne; na mestih, v katera je danes 
usmerjena bočna erozija reke, je  število teh najmlajših teras 
majhno ali pa jih sploh ni, na straneh pa, od katerih se reka v 
poslednjem času odmika, imamo celo vrsto rahlih teras z morda 
le V2— 1 m visokimi ježami. Vendar moremo v glavnem zaslediti 
dve poglavitni fazi: višja (VIII.) je  lepo razvidna pri leškem 
mostu (okroglo 435 m), druga (IX.) z večino naznačenih najmlaj
ših rahlih faz pa še pod njo, tik nad bregom današnje savske 
struge. Na desnem bregu Save, med leškim mostom in Koritnim, 
moremo ugotoviti isti profil. V fazo VII. spada tu večinoma po
gozdena terasa na obeh straneh Rečice (nad 450 m; na njej stoji 
zgradba „farme kožuharjev Prajug“ zapadno nad mostom). Po 
presledku pri Sp. Koritnu, kjer segajo višje terase do roba savske 
doline, se ta terasa pojavi zopet vzhodno pod Koritnim (kota
449 m) in pada v več (5—4) mlajših neizrazitih etažah proti Savi. 
Izrazita je  samo poslednja (IX.) stopnja. Terasa VI. (ca 460 m) je
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ohranjena v široki ravnici s travniki ob cesti od savskega mostu 
na Koritno ter tik severnovzhodno pod Koritnim. V V. nivo pa 
nam je pač prišteti široki fragment terase (pravzaprav z 2 eta
žama), na katerem stoji spodnji del Koritna (okr. 470 m), dočim 
je  jedro vasi na IV. terasi, ki tvori tod ravnino (489 m). Vsekakor 
je tu višina ježe med IV. in V. teraso nekaj nižja (okr. 20 m), 
kakor pa pod Lescami.

Niže ob Savi je  na levem bregu južnovzhodno od Lesèc 
ojezerina s kmetijo Jezernica. Ojezerino, ki leži na najnižjem 
nivoju ob Savi (IX.), hranijo bogati studenci, izvirajoči na meji 
med miocenskimi plastmi in konglomeratom. Kmetija, odnosno 
njene najnižje njive, leže na prvi izraziti terasi (okr. 428 m). 
Nad njo se vrste stopnje v višinah 435—38 m (VII., široka terasa 
s senikom JV od Jezernice), 440—445 m (VI., široka ravnica s kul
turami in plitvo suho dolino V nad Jezernico), manjša terasa v 
višini okr. 460 m in končno obsežna terasa v približni višini 
463—465 m; slednja je  20—25 m pod najnižjo (IV.) ravninsko te
raso in odgovarja potemtakem V. nivoju, ki je  tudi tu, kakor v 
ostalih sektorjih, najbolj izrazito in — vsaj na levem bregu — 
skoro nepretrgano razvit.

Jezerniške terase so na jugovzhodu domala v celoti pre
trgane po nekaki grapi v pobočju savske doline. Celotno serijo 
moremo zasledovati zopet pod kapelico Sv. Ane SZ od Radov
ljice v smeri proti sotočju Bohinjske in Dolinske Save. Pod ka
pelico, ki leži na radovljiški (III.) terasi, pridemo preko ca. 8 m 
visoke ježe najprej na najnižjo würmsko ravnino (IV. 487 m), po 
kateri teče železnica in v katero je  na južnem robu vrezan glo
boki dol Lisjak proti Savi. Pod to ravnico nimamo tu nepretrga
nega skoka 25—35 m do V. nivoja, kakor smo ga imeli doslej.
V. nivo je  sicer tudi tu izrazito razvit v višini malo nad 455 m, 
toda 7—10 m nad njim je  še izredno prostrana terasa z njivami 
(IV) in nad njenim severnim koncem še ena manjša (IV a), ki 
leži le okr. 10 m pod robom ravnine pri koti 487 m. Med V. in VI. 
teraso je  tudi tu le okr. 6 m visoka ježa; VI. terasa s kozolcem 
(ca 448 m) je izrazito razvita baš nad robom savske grape na
sproti Žagi pod Selcami. VII. nivo leži v višini 435 m, ima na ro
bovih studence (miocen!), je  močneje razgiban ter pretežno v 
travnikih. Čez njegovo zapadno ježo (konglomerat!) prispemo na 
12 m nižjo gozdnato teraso (VITI.?), nato na še 2 m nižjo (IX.?) in 
odtod preko rahlega pregiba k sotočju obeh Sav.

Onstran Save pod Bodeščami so terase mnogo man j razvite. 
Širok obseg zavzemajo tam, kakor pod Koritnim in severno od 
Jezernice, najmlajše aluvialne površine, od višjih teras pa je
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opaziti le precej široko teraso SV od Bodešč nasproti Jezernice 
z višino nad 440 m (torej VI.?), in pa odlomke najnižje izrazite 
(VIII.) terase, ki sega ponekod slično kot pri Jezernici do same 
savske struge.

V pomolu, ki sega od Peči (Skal) pri Bodeščah proti sotočju 
obeli Sav, so ohranjeni deloma v produ, deloma v živi skali 
ostanki teras v višinah ca. 435 m (VII.), ca. 445 m (VI.) in na strani 
Bohinjske Save še ena višja (V.).

Vse stopnje med Jezernico in kapelico Sv. Ane se dado prav 
lepo spraviti v sklad z lepo preglednim profilom, ki ga kaže 
savska dolina v smeri od Selc proti pokopališču na Gradišču 
(477 m), torej tik pod radovljiškim mestom.

Na desni strani Save so terase ohranjene sicer le pod Sel
cami, a zato tu v svoji celotni seriji. Selce same (483 m) odgo
varjajo IV. terasi (würmski ravnini). Pod vasjo proti savskemu 
mostu so lepo ohranjene terase, vse v kulturah in travnikih. Prva 
je pod 30 m visoko ježo terasa V. nivoja (452—455 m) ; je  dokaj 
široka in dobro vidna daleč naokrog; ni čuda, da so letos (1935) 
na njej postavili evharistični križ. VI. in VII. terasa v višinali 
okr. 440 m in 430 m sta sicer manjši, a prav tako izraziti. Te terase 
v pobočju SV od vasi večjidel izginejo; zato pa imamo tu ohra
njen fragment nivoja v višini nekaj nad 435 m (naj ga označim 
s VI. a), razen tega pa še izrazito teraso nad cesto v Bodešče v 
višini 424/25 m (VIII.). Pod slednjo imamo še 3 rahle pregibe, ki 
jih moramo prišteti k najmlajšim fazam VIII. in IX. nivoja. Po 
najvišji od njih poteka omenjena cesta, na naslednji stoji ko
zolec pod cesto in na najnižji (2 m nad Savo) Žaga. Vseh teli 
nižjih faz na direktnem potu od mosta na Selce ne opazimo.

Na levem bregu južno od Radovljice so stopnje razvite v 
vsem obsegu od mesta do ovinka Save (402 m) pod Fuxovo brvjo. 
[V. nivo s pokopališčem na Gradišču (477 m) in onstran Dola 
med Predtrgom in Šmidolom smo že omenili. Več kot 30 m pod 
pokopališčem na jugozapad je terasa (V.) z njivami in majhno 
kmetijo. Takoj pod njo na sever in jug sta še širši ravnici v vi
šini nekaj nad 430 m; ker ju omenjena V. terasa prekine, je  
težko določiti njih medsebojno razmerje in jih tudi ne morem 
z gotovostjo uvrstiti niti v VI., niti v VII. nivo. Vsekakor se zdi, 
da je  od njih terasa na severu, t. j. ona ravno zapadno pod po
kopališčem, nekaj nižja in bi torej odgovarjala Vfl. terasi, t. j. 
prvi v pobočju med savskim mostom in Selcami. Pod radovljiško 
železniško postajo imamo še nižjo izrazito teraso (VIII.) z veliko 
staro kmetijo (nad 420 m) in šele pod n jeno ježo se pričenja ši
roka, a suha in deloma obdelana ravnica (IX), nekaj metrov nad
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Savo, v katero se danes zajeda bočna erozija Save, dočim je 
nekaj nižja ravan onstran Save (kota 411 m), najmlajša faza sav
skega aluvija, še danes poplavam izpostavljen travnik.

Vse te in še nekatere vmesne terase so ohranjene tudi med 
dolino Save in grapo Suhe, t. j. grapo, v katero se združujeta Ra
dovljiški Dol in Šmidol, in nad katero je  speljana železnica južno 
od Radovljice. Opazovati jih moremo ob poti od pokopališča proti 
jugovzhodu do Fuxove brvi. Najprej je  pri seniku JV od poko
pališča zopet na široko zastopana terasa IV b (v višini ca. 462 m), 
ki smo jo  doslej opazili samo pod kapelico Sv. Ane. Dobrih 15 m 
pod njo (ca. 445 m) je  terasa V. nivoja, ki ima deloma še njive, 
dočim so nižje stopnje porasle z gozdom. Ta terasa je tu razde
ljena po dvometerski ježi v dve izraziti etaži. Sledi VI. terasa ne
kako v višini 432 m, VII. v višini nekako 425 m in končno nekaj 
nad 415 m poslednja izrazita terasa (VIII.), ki leži svo jih 15 m 
nad ravnico ob bregu današnje Save (IX.). Omenim naj, da sem 
tu — torej v bližini Fuxove brvi — opazil v travnati ježi med
VIII. in IX. teraso številne velike bloke porfirja, kakršnih sicer 
ob Savi ni opaziti.

Terase v predelu Dobrav med Radovljico in izlivom Tržiške 
Bistrice. Ta predel je oni kos Gorenjske ravnine, ki mu ta naziv 
najmanj pristoja. Zakaj tu prevladajo nad gradivom in terasami 
mlajšega zasipa višje terase (Dobrave), vrezane v trdi starejši 
konglomerat, ki je  v svojih višjih legah morda celo miocenske 
starosti13 in ki proti vzhodu res kmalu preide v miocensko gri
čevje med Savo in Tržiško Bistrico. Prod mlajšega zasipa in nje
gove terase so vložene le v razmeroma ozke doline ob Savi in 
ob Tržiški Bistrici. Ves ta svet je  po vodah globoko razrezan in 
razčlenjen; vtis ravnine imamo pač le, če stojimo na kateri od 
obsežnejših konglomeratnih teras.

Odločitev v vprašanju, ali je  ves konglomerat v tem predelu 
res iste starosti in je  njegova različna višinska lega samo posle
dica več erozijskih faz, ali pa je  treba najvišje terase na Go
renjski ravnini ločiti medsebojno tudi po starosti gradiva v 
Briicknerjevemu smislu, je  treba prepustiti nadaljnjemu razisko
vanju. Omenim naj le, da kakih novih momentov, ki bi govorili 
za Briicknerjevo razdelitev, v terenu nisem opazil. Edina zna
čilnost, ki loči najnižjo teraso starejšega zasipa od višjih, je v 
tem, da imamo na njej mnogo manj ali pa sploh nič kraških vrtač,

13 Prim. W entzel, o. c., str. 3 sl. — Fr. Teller, Erläuterungen zur G eolo 
gischen Karte der östlichen Ausläufer (1er Karnischen und Julischen Alpen 
(Ostkarawanken und Steiner A lpen), W ien 1896, str. 209.
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ki jih imamo na najvišjih konglomeratnih terasah obilo, ker so 
bile pač te kot morfološko starejše površine dalj časa izpostav
ljene delovanju podnebne vode.

Na j višje terase, ki jih moremo z določenim pridržkom pri
števati v tem področju še k ravninskim, so oni ostanki, ki jih je 
Brückner označil kot terase starejšega in mlajšega krovnega 
proda.14 To so ostanki konglomerata nad Ljubnim v višini 490 
do 527 m in pa višine nekako od 500 do 540 m vzhodno od Kamne 
gorice. Prva tudi morfološko izrazita terasa pa je šele Briickner- 
jeva „visoka terasa“ , ki prične na jugovzhodnem robu Radovlj. 
kotline (nivo I.) v višini nad 510 m (Ledevnica, Bratranica, kota 
508 zap. od Mošenj), se brž močno razširi ter se nadaljuje, pre
kinjena po Mošenjski dolini, v široki ravnini, na kateri stoje 
Brezje (485 m). Pod Brezjami je  njen konglomeratni rob strmo 
odrezan proti grapi Pirašice, ki je  že globoko vrezana v ma- 
rinske terciarne plasti. Ta terciarni svet je  močno razčlenjen v 
številne nižje in višje kope in slemena; v njem nivoja visoke te
rase ni mogoče zasledovati dalje proti vzhodu; opazimo ga šele 
ob Trž. Bistrici. Pač pa imamo morda ostanek te terase pod lju- 
bensko cerkvijo in pa v slemenu severno od nje pri koti 478 m.

Na desni strani Save imamo med Kamno gorico in Pod
nartom obsežno planoto, vso razjedeno od vrtač; na n jej leže vasi 
Zg., Sred. in Sp. Dobrava. Brückner jo  šteje k „visoki terasi“ . 
Sem mnenja, da je  ta planota morfološko vsekakor starejša od 
terase pri Brezjah. Zato govori poleg vrtač njena absolutna višina 
(od 500 m pri Sred. Dobravi do 475 m nad Prezren jem), ki presega 
ono pri Brezjah kljub temu, da leži nižje v smeri savskega toka. 
Kot nadaljevanje spodnje etaže visoke terase smatram le njen 
naj južnejši pomol pri Prezren ju  (kote 456, 457 m) nad Podnartom, 
ki je  tudi skoro brez vrtač. Ta pomol namreč po višini povsem od
govarja širokemu nivoju (458 m), ki veže vzhodno nad Podnartom 
dolini Save in Trž. Bistrice in ki ga moremo z gotovostjo uvrstiti 
v spodnjo brezjansko etažo visoke terase (t. j. nivo I. iz Radov
ljiške kotline). Zgornja etaža visoke terase — označujem naj jo  
z I A — pa ima svoje nadaljevanje v planotah okoli Češnjice, 
Poljšice in Rovt, južno nad dolino Lipnice.

Naslednje nižje stopnje, ki odgovarjajo würmskim ravnin
skim stopnjam v Radovljiški kotlini, so v pasu med Radovljico 
in Podnartom močno skrčene po obsegu in številu. Radovljiška 
ravnina (fazi II. in III.) se nadaljuje pod Bratranico (513 m) proti 
JV, je  nato prekinjena po grapi Zgoše, a se nadaljuje v nivoju

14 Brückner, o. c., str. 1051 sl.
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široke doline, kjer leži vas Mošnje (483 m). Grapa Mošenjskega 
potoka jo  zopet prekine, v ozkem pasu jo  opazimo zopet zapadno 
od klanca drž. ceste nad Vel. Dobrim poljem ter končno pod 
Brezjami (kota 464 m). Njena višina nad današnjim tokom Save 
je tu prav taka kot pri Radovljici (70—80 m), na njeni površini 
pa opazimo domala povsod le sipek prod mlajšega zasipa, v na
sprotju z večjo, bratraniško-brezjansko teraso, ki ji je  osnova 
konglomerat.

Naslednjo teraso, ki tu na obsegu močno pridobi, moremo 
smatrati kot nadaljevanje najnižje wiirmske ravnice (IV.) pri Ra
dovljici. Imamo jo  prav lepo očuvano pod Mošnjami (terasa s 
koto 471 m in njeno nadaljevanje na d. bregu Zgoše), onstran 
Mošenjskega potoka pa se nadaljuje v lepi široki terasi pri Do
brem polju (468—458 m) in nato nedvomno v terasi, na kateri 
leži spodnji del vasi Ljubno in ki je  pod koto 451 m strmo odse
kana proti grapi Lešnice. V ta nivo bi morda šteli še majhen osta
nek terase v višini nad 430 m, ki ga opazimo nad cestnim klancem 
med Podnartom in Podbrezjem. Ta ostanek je  značilen, ker kaže 
golica v njegovi ježi nad cesto sipko gradivo mlajšega zasipa v 
neposrednem sosedstvu trdega konglomerata, ki ga opazimo niže 
in višje ob cesti. Tu bi imela torej terasa akumulacijski značaj, 
dočim glede terase pri Ljubnem (451 m) ne smemo pozabiti ome
niti, da je mestoma vrezana v konglomerat starejšega zasipa.

Pod Mošnjami je  precej razvita prihodnja stopnja v višini 
okr. 464 m (nad železniškim predorom med Žgošo in Savo, ozka 
terasa z njivami pod spodnjo mošenjsko teraso 471 m, nadalje 
onstran Save pod vasico Mošnja). Odgovarjala bi nekako terasi
IV a. pri Radovljici, torej prvi postglacialni etaži. Še bolj na ši
roko je  razvita naslednja etaža v višini nad 450 m, ki je  že pre
težno pod gozdom; leži torej okr. 20 m pod IV. (zadnjo wiirmsko) 
ravnico in bi jo  bilo treba uvrstiti v precej razširjeni nivo IV b 
iz radovljiške kotline (pod Sv. Ano in Gradiščem!), nikakor pa 
ne v V. nivo, ki ima že pri Radovljici višino samo nekaj nad
450 m. Sem spada menda tudi terasa z vasjo Mišače na desnem 
bregu Save (444 m) in po vsej priliki tudi široka spodnja terasa 
pod Ljubnim (s koto 423 m). Tudi majhno teraso v višini 425 do 
430 m nad klancem drž. ceste med Pirašico in Dobrim poljem pri
števam zraven. Končno naj opozorim na ostanke nivoja iz te dobe 
v terciarnem ozemlju ob Pirašici. Tu imamo dokaj izrazito te
raso zapadno od vasi Pirašice (458 m). Od nje proti severu mo
remo pregledati ostanke istih višin sredi višjega gričevja vse tja 
do Leš (519 m). Gre pač nedvomno za široko dolino nekdanje 
Pirašice, odnosno Lešence v IV. b ali V. fazi savske erozije.
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V prerezu pod Mošnjami manjkajo nižje terase od 471 m 
navzdol. Te so razvite na levem bregu le med Otočami in Ljub
nim; na desnem bregu, kjer stopenj od I.—IV. sploh nismo opa
zili, pa so močneje razvite baš terase mlajših faz in to nad mo
stom pri Globokem, pod Mišačem in pri Otočah. Pod Mišačem 
imamo izrazito teraso v višini 426 m (V. nivo pri Radovljici), nato 
teraso pod 420 m in še dve nižji, najmlajši. V odlomkih se nada
lju je jo  nekatere od njih južno od mosta v Globokem.

Južno od Ljubnega imamo pod koto 423 m precej obsežno 
teraso v višini 420 m, potem še nižje nad cesto eno s kmetijo in 
prodno jamo (okr. 410 m, V.?), dalje teraso s kmetijo in gostilno 
Posavec ter še eno nižjo, 2 m nad Savo. Onstran Save odgovarja 
Posavcu terasa z žel. postajo Otoče, oni nad cesto pri Posavcu pa 
stopnja z vasjo Otoče (405 m).

У splošnem moremo potemtakem opaziti pod ono teraso, ki 
odgovarja najnižji wiirmski ravnini pri Radovljici (IV.), še 
5 nižjih teras, od katerih sta najnižji dve najslabše razviti in 
predstavljata najmlajše aluvialne erozijske faze Save.

Omeniti moram še terase nad izlivom Lipnice v Savo. Prva, 
najnižja je  nad 380 m visoko, na drugi (okr. 590 m) leži vas Ov- 
šiše, tretja v višini pod 410 m pa je lepo vidna pod ovšiško 
cerkvijo. Višjih teras tu ni, pa tudi navedene so radi nepropustne 
terciarne osnove precej preoblikovane.

Terase ob Tržiški Bistrici in ob Savi nad Kranjem. Za ta 
predel je  značilno, da je  v njem dolina glavne reke, Save, zelo 
ozka in brez obsežnejših teras, nasprotno pa so terase na široko 
razvite, obdelane in naseljene v podolju Tržiške Bistrice. To po
dolje je  precej široko in zasuto s prodom mlajšega zasipa, v ka
terega je  Bistrica vrezala svojo današnjo grapo. Pri vasi Bistrica 
zapusti današnja reka podolje, zavije proti zapadu in si poišče 
pot skozi višje konglomeratne terase proti Savi; podolje pa se 
na široko nadaljuje mimo Nakla proti jugu. Wentzel je  postavil 
naziranje, da je  to stara dolina, po kateri je  svojčas tekla Trž. 
Bistrica do Struževega nad Kranjem.15

Najobsežnejše površine v tem podolju zavzema široka te
rasa, ki spremlja Bistrico od Pristave pod Tržičem proti jugu, je  
prekinjena le po globoki grapi pod Zadrago, a se nadaljuje kot 
široko dno Nakelske doline proti jugu. Med Polico in Okroglim 
se zoži v ozek prehod, nato pa se zopet razširi in konča baš v vasi 
Struževo nad presekom tržiške železnice. Od višine okr. 510 m

15 W entzel J., Ein Beitrag zur B ildungsgeschichte des Thales der Neu
m arktier Feistritz.



nad Pristavo pade na višino nekaj nad 370 m v Struževem, Terasa 
ima v vsem obsegu značaj ravnine, sestavlja pa jo  domala povsod 
sipki prod mlajšega zasipa. Briickner jo  pravilno označuje kot 
nizko teraso.16 Smatrati jo  moramo vsekakor za ekvivalent naj
mlajše würmske ravnice pri Radovljici (IV. nivo). Njena višina 
je  sicer povsod nekaj višja, kot višina odgovarjajočih savskih 
teras pri Mošnjah, Dobrem polju in Ljubnem, kar je  pa povsem 
razumljivo, ker je  bilo pač dno doline Trž. Bistrice kot stran
skega dotoka tudi nekaj višje nad glavno savsko dolino.

Nad desnim bregom današnje Bistrice se ta ravnina ne na
daljuje več v tem obsegu. Poudariti je  treba posebej, da tam pre
vlada ravnina višje faze. Razmeroma široko je razvita terasa, ki 
tu odgovarja nakelski ravnini, samo od Dolenje vasi mimo Sred
nje vasi proti severu, kjer severnovzhodno od Tabora kmalu 
sploh izgine. Pojavi se zopet šele v severnem delu doline; tam 
leži na n jej spodnji del Kovorja (okr. 495 m), nadaljuje se pa do
kaj na široko proti severu do pod vasi Bistrice, dvakrat preki
njena po grapah potokov Blajšnice in Dunajšice.

Posebno pozornost zasluži široka terasa te faze južno od 
Dolenje vasi nad zavojem Bistrice proti zapadu v njeno, po 
Wentzelovi ugotovitvi mlajšo prodorno dolino. Terasa odgovarja 
po višini (431 m) nedvomno nivoju Nakelske doline. Ker pa sega 
precej daleč na zapad nad današnjo Bistrico, bi mogla zavesti k 
misli, da jo  je  izdelala Bistrica že v smislu svojega današnjega 
toka. To pa ne bi bilo v skladu s pojmovanjem, ki smatra Na- 
kelsko dolino kot nadaljevanje tedanjega njenega toka. Zdi se 
mi, da je  ta terasa ostanek nekdanjega velikega zatoka Nakelske 
doline proti zapadu; saj je  razumljivo, da je  potem Sava pre
točila Bistrico baš pri tem zatoku, kjer se je  tedanja Bistrica pri 
razširjanju svoje doline najbolj približala Savi. Gradivo terase 
je  sipek prod. Omenim naj, da se takoj zapadno od nje pojavi 
v gozdnatem pobočju SZ nad sotočjem Save in Bistrice stopnja, 
ki je  za malenkost nižja; predstavljala bi potemtakem — če mo
remo tako reči — nakelsko fazo ob Savi, in sicer njen edini osta
nek med Podnartom in Okroglim.

Takoj nad nakelskim nivojem se pojavi povsod konglo
merat. V koliko slednji pripada starejšemu zasipu (diluviju), v 
koliko pa zgornjemu miocenu, je  še odprto vprašanje. Nedvomno 
so konglomerati, ki jih opazimo v višinah do 600 m in preko (pri 
Hudem in Popovem zapadno nad Kovorjem) terciarne starosti; 
tudi terase, ki so vrezane vanje, so pač delo pliocenske erozije.

16 Briickner, o. c., str. 1052.
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Nas zanimata na tem mestu le spodnji dve etaži konglomeratni Ii 
teras, to sta oni, ki sta po Brückner ju  diluvialnega izvora. Zgornji 
nivo, ki smo ga ob Savi označili z I A, je  tudi tu povsod razjeden 
od vrtač. K njemu prištevam široko nad 520 m visoko teraso SZ 
nad Zvirčami, nadalje osamele vzpetine v okolici Tabora (t. j. 
sam Tabor 481 m, gozdnati grič SV od njega nad Bistrico nasproti 
Zadragi, vzpetine JZ nad Britofom), planoto med Dolenjo vasjo 
in Savsko dolino (460—486 m) ter končno široko Dobravo (440 do 
470 m) med Naklom, Savo in Okroglim. Onstran Save se nada
lju je v vrtačasti planoti nad Besnico (440—470 m). Tudi vzhodno 
od Trž. Bistrice, kjer je  v ozkem pasu še zastopan ta — verjetno 
miocenski — konglomerat, je  ta etaža mestoma zastopana. Brück
ner, ki jo  večinoma prišteva k mlajšemu (in starejšemu) krov
nemu produ, je  v tem sektorju nekatere odlomke nedvomno brez 
utemeljitve prišel k visoki terasi (n. pr. onega nad Zvirčami in 
onega med Savo in Dol. vasjo).

Prava „visoka terasa“ v Briicknerjevem smislu (naša „spod
nja etaža“ visoke terase) pa se razprostira šele nižje. Dviga se 
z ne ravno visoko, a izrazito konglomeratno ježo nad nakelsko 
ravnino. Odgovarja pač v vsakem pogledu nivoju I. („visoki te
rasi“ ) pri Radovljici in Brezjah. Najbolj je  razširjena zapadno 
od Tržiške Bistrice od Kovorja navzdol, kjer se v obliki obsežne 
ravnine spušča s precejšnjim strmcem od višine nad 510 m (zgor
nji del Kovorja) mimo Tabora in Britofa do roba savske doline 
nasproti Podnartu v višini 450—460 m. Dolina Tržiške Bistrice je 
bila torej v tej dobi na široko odprta proti Savi. Opazovalec ima 
vtis, da se je  tedaj tod Bistrica iztekala v Savo. V tem primeru pa 
si ne bi mogli razlagati širokega ostanka te terase, ki je  vložena 
kot nekak otok sredi Nakelske doline SZ od Strohinja. Mogoča 
bi bila še druga razlaga: da bi Sava v dobi „visoke terase“ zavila 
preko širokega prehoda med Podnartom in Britofom proti vzhodu 
in potemtakem ona sodelovala pri stvarjenju široke Nakelske 
doline. V prilog tej razlagi bi govorilo dejstvo, da potekajo ježe 
starejših savskih teras že od Brezij navzdol močno proti vzhodu, 
dočim se danes Sava pod Podnartom obrne izrazito v južno smer. 
Prav tako bi se dal spraviti s tem tolmačenjem v sklad pojav, da 
je  ozka savska dolina od Podnarta navzdol vrezana v zgornjo 
konglomeratno etažo domala brez vsakih teras in to ne samo brez 
mlajših, temveč tudi brez „visoke terase“ , ki se pojavi v bližini 
Save znova šele pri Okroglem (407—410 m). Tod pa sta Savska in 
Nakelska dolina itak zopet v neposredni bližini: okrogelska „vi
soka terasa“ ima po kratkem presledku nadaljevanje proti
10
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vzhodu v terasi pri vasi Polica (408 m). Nakelska dolina se je  
potemtakem tudi v dobi „visoke terase“ odpirala na široko med 
Struževim in Okroglim proti današnji Savi. — Proti temu tolma
čenju govori strmec prehoda med Podnartom in Britofom, ki je  
rahlo usmerjen proti Savi, kar bi pa končno mogli razlagati tudi 
z naknadnim učinkom denudacije v neposredni bližini današnje 
Save. Nadalje bi se pojavilo vprašanje, zakaj se isto razmerje 
ponovi tudi v fazi nakelske („nizke“) terase: v nakelski dolini 
akumulacijska ravnina, ob Savi pa samo erozijska dolina, saj 
vendar v tej dobi Sava ni več tekla od Podnarta na vzhod. Da bi 
Sava tedaj zavila na vzhod južneje, nekako v smeri današnje 
prodorne doline Trž. Bistrice, in potemtakem zasipavala tudi v 
tej fazi Nakelsko dolino, pa se zdi neverjetno; zgoraj omenjene 
terase nakelskega nivo ja nad prodorno dolino Bistrice (gl. str. 144), 
ki bi na prvi pogled govorile za to, pri podrobnem ogledu v te
renu skoro ne dopuščajo take razlage, ker ne kažejo strmca proti 
vzhodu.

Nižje (postwiirmske) terase so ob Trž. Bistrici razvite le na 
nekaterih mestih. Celo vrsto jih opazimo ob desnem bregu da
našnje bistriške doline med tržiškim kolodvorom in Zvirčami. 
Med kolodvorom in vasjo Bistrico sta razviti dve stopnji, niže 
doli se jim  pridruži še ena nižja, tako da imamo v glavnem tri 
etaže pod nakelsko (wÜTmsko) teraso. Označim naj jih s števil
kami 5, 6, 7.18 Terasa 6 je  posebno razvita na obeh straneh izliva 
Blajšnice v Bistrico (kota 482 m), nekako 20 m pod teraso IV. 
(würmskega) nivoja. Ob potoku Dunajščici dalje proti Kovorju 
sta lepo razviti 5. (15 m pod robom) in 6. terasa (še 10 m nižje). 
7. terasa je  že tik nad Bistrico. Pod Kovorjem so vse te stopnje 
izražene, poleg tega pa se pojavijo nad 5. teraso in med 5. in 6. 
še sekundarne stopnje s položnimi, do 2 m visokimi ježami. V 
celoti imamo pod Kovorjem še 5 stopenj pod nakelsko (würmsko) 
teraso, na kateri leži spodnji del vasi, dočim leži večina kovor
skega polja na nižji, t. j. 5. terasi. Vse terase v smeri proti Zvir- 
čam izginejo, čim višje so, tem prej. Pojavijo se znova šele ob 
velikem cestnem ovinku med Srednjo vasjo in Bistrico, in sicer 
zopet v treh stopnjah (5, 6, 7), ne vštevši najmlajše ravnice ob 
Bistrici. Višinska razlika med njimi znaša 5—10 m. Odgovarja
joče terase so nakazane tudi v pobočju med Dolenjo vasjo in

17 Brückner, o. c., str. 1052.
18 Ker bi rimske številke vzbu ja le  vtis, da gre za stopnje, ki naj bi 

nedvom no odgovarja le  terasam ob Savi, kar pa je  težko spraviti v sklad, upo
rabljam  tu arabske številke.
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bistriškim mostom. Sledove 5. in 6. stopnje opazimo tudi onstran 
mosta v vasi Bistrica, dočim so sicer na levem pobočju podilu- 
vialne bistriške doline terase le redko razvite. Izjeme so terasa 
pod znamenjem s koto 508 m SZ od Križ (5. stopnja), gozdnata 
terasa pod vasjo Breg, okr. 50 m pod ravnino (6. stopnja?), ter 
končno terasa nasproti Taboru, 10—15 m pod ravnino (5. stop
nja). To poslednjo stopnjo odreže globoki jarek, ki je  vrezan v 
prodovino od Zadrage navzdol; v njem sem opazil skoro povsod 
le sipek prod, edino v njegovem najvišjem delu pod Zadrago se 
pojavi konglomerat.

Terase v okolici Kranja in ob Kokri. Predel nad Kranjem je 
za študij teras posebno važen, ker so se tu križali morfološki 
vplivi Save, Kokre in Tržiške Bistrice (odnosno Nakelske doline). 
Zgornja konglomeratna terasa (I A), v katero je  vrezana Sava 
med Podnartom in Okroglim, se proti vzhodu naglo zniža; opa
zimo jo  le v neizrazitih vzpetinah, pokritih s plitvimi vrtačami 
in globoko ilovnato peperelino. Sem bi štel rahlo vzbočeno sleme 
pri cerkvi na Okroglem (418 m), zlasti pa vzpetine v višini 410 
do 420 m med Nakelsko dolino in Rupovščico, ki jih morata cesti 
iz Kranja v Naklo in v Kokrico premagati v precej napetih 
klancih. Terasa nima nikjer prav izrazite ježe in spominja v 
marsičem na podobne vzpetine, ki jih bomo opazovali na Kranj- 
sko-Sorškem polju.

Spodnja konglomeratna terasa (I), prava Brückner jeva 
„visoka terasa“ prevladuje v tem predelu. Tudi tu se loči od 
zgornje po tem, da na n jej skoro ni vrtač, navzlic konglome^ 
ratni osnovi. Opazimo jo  že na desnem savskem bregu ob cesti 
Rakovica—Besnica (nad koto 407 m), nato pa v velikem obsegu 
pri Okroglem tja do pomola s koto 405 m nad Struževim. Proti 
Nakelski dolini pada s strmo konglomeratno ježo, onstran nje 
pa se nadaljuje pod vasjo Polica; Nakelska dolina ima skozi njo 
tu le ozek prehod. Nadaljuje pa se tudi v široki ravnini med 
Nakelsko dolino, Rupovščico in Kokro, k jer tvori prehod v rav
nino Kranjskega polja. Omenim naj brž že tu, da v tem pre
delu prvič opazimo v površini te terase mestoma sipek prod, 
ki smo ga više gori na „visoki terasi“ pač pogrešali. Opazil sem 
ga na terasi ob cesti od Rakovice v Besnico, nadalje pri zna
menju ob poti iz Struževega v Naklo. Proti jugu in vzhodu je  — 
kakor bomo videli — proda na „visoki terasi“ čedalje več.

Nižje stopnje nastopajo razen v Nakelski dolini tudi ob Savi 
od Okroglega navzdol. Nakelska dolina se konča, kakor že ome
njeno, v vasi Struževo nekaj nad 370 m visoko. Takoj vzhodno 
nad Struževim vzbuja pozornost nekaj višja terasa (okr. 380 m)
10*
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z veliko prodno jamo. Terasa, ki ji  nisem mogel ugotoviti ekvi
valenta k je v bližini, pripada vsekakor mlajšemu zasipu. Njen 
pojav mi je  tem manj razumljiv, ker nismo opazili sicer daleč 
navzgor nikjer med nakelskipi nivojem in „visoko teraso“ ni- 
kake vmesne faze. Ali je  morda ta terasa pravo nadaljevanje 
nakelskega dna, terasa, ki konča v vasi Struževo, pa le kasnejše 
delo erozije neznatne vode, ki teče danes tod proti Savi, je  za
enkrat težko odločiti. Terasa nakelskega nivoja je  na savski 
strani zastopana še v višini okr. 385 m na levem bregu nasproti 
Okroglega (pod teraso ob cesti Rakovica—Besnica), dočim je  te
rasa JZ pod okrogelsko grajščino morda nekaj višja. Tudi v po
bočjih nad postajališčem Sv. Jošt moremo opaziti ostanke ero
zijskih faz v višini okr. 380 m.

Pod nakelskim nivojem opazimo ob Savi v glavnem še 3 te
rase, ki jih ločijo povprečno 5— 10 m visoke ježe, torej slično 
kot faze 5, 6 in 7 ob Tržiški Bistrici. Te tri spodnje savske terase 
so prav lepo vidne pod odsekom Nakelske doline pri Struževem. 
Nadaljevanje najvišje od njih (5) malo dalje proti SZ je  na ši
roko vrezano v konglomerat (nad koto 353 m JV od Okroglega). 
Na desnem bregu Save pod Šmarjetno goro imamo tudi tri 
stopnje: na najvišji (5) leže najvišje hiše ob besniški cesti pod 
Šmarjetno goro, n jej odgovarja pri Struževem terasa s spodnjim 
vaškim delom; na 6 stopnji je  predmestje Gornja Sava, na naj
nižji (7) pa stoji kranjski kolodvor in tvornica „Jugobruna“ .

Posebno zanimanje vzbuja ozka terasa, ki se vleče od bli
žine Struževega nad savskim parkom proti mestu Kranju. Njena 
višina je  385—390 m. Na površini ima deloma sipek prod, okr. 5 m 
visoka konglomeratna ježa pa jo  loči od ravnine, ki smo jo  ozna
čili kot „visoko teraso“ . SZ od križišča cest v Naklo in v Kokrico 
zavije ta ježa proti vzhodu v smeri proti kranjskemu pokopali
šču in proti Kokri. Najbolj severni del Kranja z vodovodnim 
stolpom leži zato nekaj višje kot samo mesto (385 m). Teraso me
sta Kranj s pravkar opisanim podaljškom proti Struževemu in 
odgovarjajočo teraso, ki jo  opazimo okr. 3 m pod ravnino pri 
Hujah onstran Kokre, moramo vsekakor smatrati kot nekaj 
mlajšo fazo erozijskega vrezovanja v „visoko teraso“ , ki pa je  
seveda starejša od nakelske faze, ker leži pričetek te kranjske 
terase vzhodno od Struževega precej nad nivojem Nakelsko- 
struževske doline.

Ob Kokri med Preddvorom in Kranjem je  sistem teras 
mnogo manj razvit. Ta predel nudi že isto geomorfološko sliko 
kakor Kranjsko polje med Kranjem in Medvodami. Imamo nam
reč opravka v glavnem samo z eno široko diluvialno ravnino,
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ki jo  reže reka (Kokra) v tesnem kanjonu, ob katerem so le me
stoma vrezane mlajše terase neznatnega obsega. Ta široka Ko- 
krška ravnina, ki se v obliki vršaja znižuje od vstopa Kokre v 
nižav je  pri Preddvoru proti JZ in JV, je  v morfološkem pogledu 
vsekakor nadaljevanje „visoke terase“ (t. j. faze I. ob Savi in 
fržiški Bistrici). Prerezi v kokrski debri nam pokažejo, da ji 
dejansko tvori osnovo kompaktni konglomerat, odgovarjajoč 
onemu na Kranjsko-Sorškein polju, ki ga Ampferer upravičeno 
uvršča v starejši zasip. Da je  ta konglomerat marsikje prekrit 
s sipkim prodom, je  pojav, ki smo ga opazili že mestoma na „vi
soki terasi“ SZ od Kranja, še v večji meri pa ga bomo na K ran j - 
sko-Sorškem polju. Ponekod, n. pr. v bregu nad mostom med 
Tupaličami in Bregom, je  prodovina na debelo naložena na kon
glomerat. Zato je  L u c e r n a  nagibal k mnenju, da pripada rav
nina pod Preddvorom „nizki terasi“ .10 Zoper to pa odločno govori 
dejstvo, da ima Kokrska ravnina pri Kranju še vedno višino nad 
390 m, kar povsem odgovarja — kot smo videli — strmcu ob- 
savske „visoke terase“ , dočim je  nivo „nizke terase“ (mlajšega 
zasipa) že pri Struževem največ 580 m visok.

Nižje terase so ob Kokri le mestoma in zelo skromno za
stopane. Nekaj metrov pod ravnino je  terasa JV pod Preddvorom 
in pri spodnjih hišah Tupalič. Nato ni nobene nižje terase do 
Visokega. Pri Britofu se pojavi terasa, ki jo  loči 2—3 m visoka 
ježa od ravnine. Ježa preide proti jugu deloma samo v rahel pre
gib v ravnini. Dalje proti Kranju postaja terasa zopet bolj 
izrazita; na njej stoje hiše pod Rupo in pod Primskovim, kot 
nadaljevanje njenega nivoja pa smatram teraso kranjskega me
sta in vasi Huje. Ponekod je  v kokrško deber vložena še ena 
nižja terasa, tako pri Visokem (na desnem bregu), pri Milah (na 
levem bregu), zlasti pa pod Primskovim nasproti izlivu Rupov- 
ščice, kjer je  terasa 10—15 m pod ravnino. Tu omenja Lucerna 
sipek prod, ki je  vložen v konglomeratno kokrško deber.20 Ta 
terasa bi po višini nekako odgovarjala Nakelski dolini. Prav 
vabljivo je, spraviti jo  v sklad z nivojem omenjene doline, torej 
z würmsko fazo (IV.). K temu nivoju bi prištel niže ob Kokri 
še dva neznatna ostanka: teraso pri cerkvi v Hujah (377 m) in 
odgovarjajočo teraso onstran Kokre s spodnjim delom tvornice 
Semperit. Tudi tu je  terasa 10—15 m pod ravnino.

Ostankov zgornje konglomeratne etaže, kakor smo jih na 
široko opazovali med Radovljico in Kranjem, ob Kokri ne mo

19 Lucerna, o. c., str. 26.
20 Lucerna, o. c., str. 26.
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remo z gotovostjo ugotoviti. Morda spada k njej osamel grič 
JV od Visokega (447 m), na katerem sem opazil sicer le ilovnato 
preperelino, izrazita vrtača na njem pa le izpričuje konglome
ratno osnovo. Ni izključeno, da nam je šteti sem tudi najnižje 
stopnje nad Viševkom in Velesovim. Rakovec sicer uvršča slednje 
že k nivojem mlajšega pliocena,21 toda pozabiti ne smemo, da za 
zgornjo konglomeratno etažo (I A) pravzaprav itak nikjer ni
mamo dokaza za njeno diluvialno starost; nasprotno, vsi znaki 
kažejo, da je  bila izoblikovana še pred diluvijem, ne glede na 
več kot verjetno terciarno (miocensko) starost njenega konglo
meratnega gradiva. Osnova teras nad Viševkom in Velesovim pa 
je  po Tellerjevem mnenju itak pliocenska.22

Kranjsko-Sorško polje in njegove terase. Ta predel tvori 
zelo široka, v glavnem enotna ravnina, katero prereže Sava med 
Kranjem in Medvodami v tesni debri, ki se le tu in tam nekoliko 
razširi in da prostora mlajšim terasam. Ponavlja se torej v po
večani obliki slika, ki nam jo  nudi Kokrško polje nad Kranjem.

V geomorfološki literaturi je  ta predel izpolnil že precej 
vrstic. Zlasti so važna izvajanja Briicknerja in Ampfererja, ka
terih naziranji glede Kranjskega polja se močno razlikujeta. 
Brückner ga je  smatral za „nizko teraso“ , torej za nasipino zad
nje glacialne dobe, Ampferer pa nasprotno za starejši zasip, torej 
za nanos starejše glacialne odnosno sploh predglacialne dobe.23

Vsekakor ima Ampferer nedvomno prav, ko izključuje 
možnost, da bi kompaktni konglomerat Kranjsko-Sorškega po
lja, iz katerega izdelujejo pri vasi jama celo mlinske kamne, 
pripadal mlajšemu zasipu. Ta konglomerat je  nedvomno starejši 
in povsem enak onemu, v katerega so med Kranjem, Tržičem in 
Radovljico vrezane terase, višje od würmskega nivoja. Videli 
smo, da je  tudi v morfološkem oziru Kranjsko polje brez dvoma 
nadaljevanje „visoke terase“ (I) nad Kranjem.

Vendar pa je treba k Ampfererjevemu tolmačenju takoj 
dostaviti, da konglomerat nikakor ne tvori tako izključno osnove 
površini Kranjsko-Sorškega polja, kakor to izzveni iz njegovih 
izvajanj. Prav do površine— brez znatnejše prepereline — sega 
pravzaprav le mestoma nad robom najvišje terase ob Sori in pa v 
ozkem pasu nad robom savske debri. Ne smemo pa prezreti, da 
tvori ta pas pravzaprav nekaj nižjo teraso nad debrijo, teraso,

21 Prim. T. Rakovec, Prispevki k tektoniki in m orfogenezi Savinjskih 
Alp. G eografsk i vestnik 1934, str. 149.

22 Teller, G eol. Spezialkarte Eisenkappel u. Kanker, 1 : 75.000.
23 Am pferer, о. с., str. 430 sl.
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ki se ponekod z dobro vidno, četudi nizko ježo, drugod pa v 
komaj zaznatnem pregibu dvigne v glavni ravninski nivo. Ta te
rasa, na kateri je  erozija pač odstranila več ali manj debelo 
prodnato in ilovnato odejo, ki prekriva ostali del ravnine, je  
prav dobro vidna med vasicami Labore in Orehek pod Kranjem, 
kjer je  na njej pretežno log in travnik, dočim je  ravnina sama v 
poljih. Slična robna terasa s komaj pokrito konglomeratno osno
vo se nadaljuje pod Drulovko ter pri Jami in Bregu, k jer pa 
prehaja v ravnino brez vidne stopnje. Dobro je  izražena zopet 
pri Mavčičah, na levem bregu pa posebno nad Dragočajno v 
smeri proti Smledniku. V obeh poslednjih primerih je  pač Sava 
v dotični fazi svoje erozije delala precejšnje meandre. Ponekod 
je  do prave ravnine potrebna še ena stopnja; tako n. pr. poteka 
izrazita 3—4 m visoka ježa od Šmartnega pri Kranju preko dr
žavne ceste nad Orehkom proti JV in konča zapadno od jame. 
Odtod na zapad se širi prostrana enotna ravnina, vse do nad 
grapo potoka Žabnice: od tam dalje proti zapadu pa imamo v 
istem nivoju terase, ki so sestavljene iz glinastih sedimentov, 
izvirajočih iz sosednjega hribovja, in zato razrezane po nadzem- 
sko tekočih vodali. Marsikje gre morda v tem pasu, ki se vleče 
skoro od Stražišča do bližine Škofje Loke, za sedimente zajezit
venih jezer.

Na vsej ostali ravnini med Žabnico in konglomeratnim 
robom savske debri je  prav malo mest, ki bi nam nudila vpogled 
v sestavo tal. Kolikor pa jih je, nam pokažejo, da konglomerat 
nikakor ni tako blizu površini, kakor bi sklepali iz razmer tik 
nad robom savske debri med Kranjem in Smlednikom, in da 
preperelina s sipkim prodom nikakor ni omejena samo na ona 
štiri mesta, odnosno vzpetine (Vel. dobrava, Smrekova dobrava, 
Na Gmajnah in Plana gmajna), kakor to navaja Ampferer.24 
Saj opazimo sipek prod, ki celo ni pokrit baš z znatno odejo 
prepereline, že na kranjski ravnini nad Hujami, nadalje v ježi 
med Šmartnom in Orehkom, blizu križišča državne ceste in že
leznice JZ od Drulovke, nadalje pod Zg. Bitnjem, kjer imamo 
nad 10 m globoko prodno jamo. Nadalje je  razgaljen sipek sav
ski prod v nizki ježi, s katero se spušča ravnina v nižjo stopnjo 
JZ od Trate pri Škofji Loki. Ob državni cesti Ljubljana-Kranj, 
ca. 1 km severno od odcepa ceste v Škofjo Loko je  v prodni jami 
razgaljena 3—4 m debela plast proda s 30—40 cm prepereline.
V prodni jami JV blizu omenjenega križišča cest, pa vidimo 
prod 5—8 m globoko.

24 Am pferer, o. c., str. 409.
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Ö konglomeratu v vseli teh golicah ni sledu. Pojavi se na 
površini šele na robu ravnine proti Sori, in sicer v ježi med rav
nino in prvo nižjo sorško teraso (nad cesto S od Lipice), ter v 
visoki strmi ježi pod Godešičem. У nadaljevanju ravnine proti 
Medvodam se konglomerat pojavi šele nad koto 345 m v nizki 
ježi, ki loči vrhnjo ravnino na Jeperci (med Žejami in Svetjem) 
od nekaj nižje ravninske stopnje med Senico in Svetjem. V 
prodni jami nad križiščem goričanske ceste in državne ceste 
pod Jepercö opazimo konglomeratne plasti kmalu pod nekaj me
trov debelo prodno odejo.

Da je  Kranjsko-Sorška ravnina v toliki meri prekrita s 
sipkim prodom, nas nekoliko preseneča z ozirom na Ampferer- 
jevo pojmovanje, dasi smo prod na površini „visoke terase“ 
(Ampfererjeve terase „starejšega zasipa“) opazili mestoma že 
severno od Kranja in ob Kokri. Preseneča nas tem bolj, ker bi 
pričakovali velike količine mlajšemu zasipu odgovarjajočega 
proda v nižjih terasah savske debri. Tam pa so količine proda 
neverjetno majhne v primeri s prodnimi terasami mlajšega za
sipa nad Kranjem; saj ima velik del itak borno razvitih teras v 
tej debri celo značaj erozijskih teras v konglomeratnem pobočju 
brez akumulacije proda. ■ ‘ '

Za razumevanje navedenih dejstev ne smemo pozabiti, da 
vsa naša „visoka terasa“ v morfološkem smislu, torej tudi Kranj- 
sko-Sorško polje, nikakor ni akumulacijska terasa gradiva sta
rejšega zasipa. Konglomeratno gradivo v n jej je  vendar starejše 
kot morfološko izoblikovanje današnje ravnine. Saj so po Amp- 
fererjevem pojmovanju tudi skoro vse višje konglomeratne etaže 
med Radovljico in Kranjem vrezane v isti konglomerat. Današ
nja površina ravnine je torej delo erozije in prodne akumulacije 
v dobi „visoke terase“ (po Rriicknerju v predzadnji glacialni 
dobi) in sicer v konglomeratu, ki je  bil odložen že preje. Da smo 
na površini „visoke terase“ med Radovljico in Kranjem le redko 
opazili znatnejšo količino sipkega gradiva, bi se pač dalo raz
lagati na ta način, da je  tedaj v zgornjem sektorju savskega toka 
bila kljub intenzivni bočni eroziji akumulacija še neznatna, do- 
čim je v področju pod Kranjem in ob Kokri že zavzemala večji 
obseg. Nasprotno je  v dobi mlajšega zasipa (t. j. po Ampfererju 
predwürmski dobi) bila akumulacija znatna na severu (n. pr. 
v Radovljiški kotlini in v Tržiško-Nakelski dolini), le malen
kostna pa med Kranjem in Medvodami, kjer je  pač morala pre
vladovati erozija.

Kaj pa je z že omenjenimi vzpetinami na Kranjsko-Sorškem 
polju: Veliko dobravo pri Godešiču, Smrekovo dobravo pri Go
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renji vasi, Na Gmajnah (ali bolje: Žejskim hribom) nad Zbiljami 
in široko Piano gmajno med Trbojami in Vodicami? Brückner 
jih je  smatral za ostanke „visoke terase“ nad „nizko teraso“ 
Kranjsko-Sorškega polja, Ampferer za ostanke debele preperele 
odeje, ki naj bi svojčas pokrivala vso „visoko teraso“ Kranjsko- 
Sorške ravnine, in končno Wentzel za sedimente nekdanjega 
pliocenskega jezera v Ljubljanski kotlini.25 Wentzelovo naziranje 
je  ovrgel Rakovec, ki se v glavnem pridružuje Ampfererjevemu 
tolmačenju.26 Rakovčevo mnenje, po katerem je tem vzpetinam 
osnova isti konglomerat kot ravnini sami, naj izpopolnim z na
vedbo, da zanj ne pričajo samo razbiti kosi konglomerata na 
površini in kraške vrtače, temveč sama živa konglomeratna 
skala, ki sem jo na več mestih opazil, dasi je  v splošnem res na 
debelo prekrita z ilovnato preperelino. Naravnost čudno se zdi, 
da nihče od navedenih avtorjev ni opazil 2—3 m visokega kon
glomeratnega roba na SZ pobočju Žejskega hriba (Na gmajnah), 
največ kakih 200 m vstran od križišča državne ceste in ceste v 
Škofjo Loko pri cerkvi Sv. Miklavža. V neznatnem obsegu sem 
zasledil konglomerat tudi v južnem pobočju skrajnega jugo
vzhodnega pomola Smrekove dobrave (JV od Gorenje vasi). Na 
Veliki dobravi konglomerata res ni opaziti, pač pa se pokaže na 
več mestih v južni ježi Plane gmajne, n. pr. ob kolovozih, ki 
vodijo od zaselkov Pustince in Torovo pri Vodicah proti SZ.

V morfološkem pogledu tvorijo navedeni sektorji vsekako 
nekaj višjo etažo nad Kranjsko-Sorško ravnino. Res je  sicer, da 
se z izrazito ježo od vseh strani dviga nad ravnino samo Žejski 
hrib. Plana gmajna ima izrazito visoko ježo samo na jugovzhodni 
strani in precej slabše izraženo na JZ in Z, proti S pa se le po
lagoma spušča v Kranjsko ravnino. V severnozapadnem delu, v 
smeri proti Voklu in Voglju sploh ne opazimo več padca. Smre
kova dobrava konča s strmim bregom samo južnovzhodno od 
Gorenje vasi, Velika dobrava pa je  sploh najman j izrazita vzpe
tina med njimi; svet se v njej i od škofjeloške i od savske strani 
le polagoma dvigne za nekaj metrov nad ostalo ravnino. Vsem 
štirim „dobravam“ pa je  skupna značilnost debela ilovnata pre- 
perelina in številne kraške vrtače ter suhe doline, v čemer se na 
prvi pogled odražajo od ostale ravnine. Na podlagi vseh teh 
znakov jih smatram za nadaljevanje zgornje konglomeratne

25 Brückner, o. c., str. 1050; A m pferer, o. c., str. 409; J. W entzel, Zur 
Bildungsgeschichte des Laibacher Feldes und Laibacher Moores. Lotos, Bd. 70. 
Prag 1922, str. 99— 103.

26 I. Rakovec, K razvoju  osam elcev in h idrografskega om režja  med Savo 
in Kamniško Bistrico. G eografski vestnik 1929— 1930, str. 43 sl.
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etaže (1 A) v starejšem zasipu, torej onega nivoja, ki smo ga opa
zovali v vrtačastih Dobravah nad Otočami, nad Besnico, nad 
Okroglim, nad Dolenjo vasjo, pri Taboru itd. Tam je znašala 
višinska razlika med njim in med spodnjo, pravo „visoko teraso“ 
(I) v splošnem nekaj nad 20 m. Ta razlika se na Kranjskem polju 
nekaj zmanjša, vendar znaša v najvišji točki Žejskega hriba 
(371 m) še vedno nekaj nad 20 m. Tudi Plana gmajna s svojim 
glinastim nadaljevanjem pri Lokarjih, za katerega je Rakovec 
ugotovil jezerski izvor,27 se dviga skoro 20 m nad ravnino, v ka
tero je  rahlo vdolbljena suha dolina od Hraš proti Vodicam, 
opisana tudi pri Rakovcu.28 Ravnino samo pri Vodicah, kakor tudi 
njeno nadaljevanje v zapadnem višjem delu Skaručenskega po
lja, ki ponekod (n. pr. med Repnjami in Skaručno) pada z iz
razito ježo v nižji del ravnine na vzhodu, smatram za ekvivalent 
pravi spodnji „visoki terasi“ , torej Kranjsko-Sorškemu polju. V 
tem me potrjuje debela plast prepereline na njej, zlasti pa dej
stvo, da se pod to preperelino na dveh mestih pojavi konglo
meratna osnova, ki doslej za Skaručensko polje v literaturi še ni 
omenjena. Sklepanje o izvoru in stratigrafski uvrstitvi tega kon
glomerata moramo pač prepustiti podrobni geološki proučitvi. 
Na prvi pogled je vsekakor bolj sličen pretežno apniškemu kon
glomeratu starejšega zasipa, kakor pa pestremu oligocenskemu 
konglomeratu, ki ga poznamo iz okolice Medvod in z Rašice.29 
Razgaljen je  ob obeh bregovih recentne doline Skaručenskega 
Potoka, v največji meri pod cerkvijo Sv. Lucije, kjer niti ni po
krit s posebno debelo plastjo prepereline. Opazil pa sem ga tudi 
še dalje proti severu pod znamenjem s koto 327 m. Breg Skaru- 
čenske ravnine nad Potokom se nadaljuje v obliki ježe zapadno 
od Polja in vzhodno od Bukovice. Kjer doseže ta ježa zapadno
od Utika najbolj vzhodno točko, se tudi opazi v njej konglome
ratna živa skala.Dalje na zapad v močno razčlenjenem svetu 
med Dobravo in Pirničami, po katerem so po Rakovčevem mne
nju svojčas (v najmlajših pliocenskih fazah?) tekle vode v smeri 
proti Pirničam,30 ni pod debelim ilovnatim nanosom nikjer opa
ziti konglomeratne osnove. Živahna razčlenjenost po potokih, ki 
je  na pravem Skaručenskem polju mnogo neznatnejša, nam do
kazuje z največjo verjetnostjo, da take osnove v tem predelu 
tudi dejansko nikjer ni.

27 R akovec, K razvoju  osam elcev, str. 50.
28 R akovec, K razvoju  osam elcev, str. 51.
29 Prim. Kossmat, Über die tektonische Stellung der Laibacher Ebene. 

Vhdl. d. geol. R. A. W ien 1905, str. 79 sl.
30 R akovec, K razvoju  osam elcev, str. 48.
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Kakor že omenjeno, razpolavlja Kranjsko - Sorško ravnino 
savska deber. Videli smo, da je  svet ob njenem gornjem robu, 
nekaj pod nivojem ravnine, na konglomeratni osnovi. Deber pa 
le na nekaj mestih zasluži docela to ime, in sicer med Drulovko 
in Hrastjem, SV pod Jamo ter od Podreče dalje mimo Smlednika 
proti Medvodam. Drugje je  dolina širša in zložnejših pobočij; 
ponekod je celo najnižja aluvialna ravnica dokaj široka, m pr. 
pod Drulovko in pa pod Žerjavko. V zadnjem primeru je konglo
meratna stena odmaknjena od Save daleč na SV ; pod njo izvira 
v več studencih močan potok, ki dovaja vodo Savi. Morda je  tu 
vendarle v bližini terciarna osnova konglomerata? Na številnej
ših mestih so razvite posamezne terase in sicer v večji meri: med 
Prebačevim in Bregom; med Trbojami, Prašami in Mavčičami; 
severno in vzhodno od Podreče ter pri Dragočajni. V splošnem 
imamo zastopane tri etaže teras med robom debri in današnjim 
savskim tokom.

Najvišja terasa je najbolj razvita in sicer leži 10— 15 m 
pod ravnino, čim bolj proti jugu, tem manj. Spravljam jo  v sklad 
s podobno teraso ob Kokri ter pri Kranju (cerkev v Hujah, prim. 
str. 149); bila bi potemtakem terasa nakelske (würmske) faze (IV.) 
iz dobe mlajšega zasipa. Razvita je  v gozdu pod Hrastjem, kjer 
se nam v golici prav lepo kaže prod mlajšega zasipa, naložen na 
starejši konglomerat. Razvita je  nadalje pod Bregom v višini 
okrog 355 m (njive), a je  vrezana v konglomerat. Manjše njene 
ostanke opazimo nadalje na obeh straneh ozke debri nad Jamo, 
k jer je  posebno na desnem bregu razvita v obliki skrite konglo
meratne police sredi gozda v višini nad 350 m. Pod Prašami imamo 
izrazito teraso v njivah z višino ca. 352 m. Pri Mavčičah ji  od
govarja prva široka terasa s travniki pod vasjo (okrog 345 m), JZ 
pod Trbojami pa široka terasa z njivami iste višine (nad 345 m). 
Slednja se vleče daleč proti Mošam in je  večji del vrezana v kon
glomerat brez znatne množine sipkega proda na površini. Terasa 
tega nivoja (345 m in nižje) se na široko nadaljuje v gozdu med 
Mavčičami in Podrečo. Pod Podrečo, nasproti opuščenemu mlinu 
pri Dragočajni, terasa preneha. Tu je  v njeni ježi golica, ki prav 
lepo kaže 5— 10 m debelo naloženost sipkega proda na konglo
merat. Nato se pod vasjo zopet nadaljuje (343 m). Na n jej je  tu 
samotna bajta. Ostanek odgovarjajoče terase se more odtod opa
ziti tudi onstran Save nad omenjenim mlinom pod Dragočajno. 
Med to glavno teraso in ravnino je  v gozdu SV od Podreče raz
vita še 7—8 m višja etaža, ki ji  odgovarja SZ od Dragočajne 
ozka, s prodom pokrita terasa. Zapadno pod Dragočajno je  v tem 
nivoju kraška globel z obdobnim studencem. — Glavna (IV.)
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terasa se prične zopet nasproti Kodrinovemu mlinu in se tu raz
vije v izredno široko ravnico, na kateri leže Zbilje s svojim po
ljem (ca. 540 m), dočim je levi breg Save tu pomaknjen pod rob 
hribovja, pri jezu papirnice pod Virjem pri Medvodah pa je 
njena struga celo epigenetsko vrezana v triadne plasti in oligo- 
censki konglomerat. Med tem jezom in državno cesto se pojavi 
zopet zbiljska terasa (IV., 330 m), ki se nadaljuje na zapad med 
državno cesto in cesto v Goričane pri že omenjeni prodni jami 
(prim. str. 152).

V savski debri sta zastopani še dve nižji stopnji (5, 6) in 
najmlajša ravnica ob Savi (7). Pod Prebačevim je, deloma v go
zdu, stopnja 5 izredno široko razvita. Zastopana je  nadalje v 
ovinku Save JZ od Trboj takoj pod teraso IV. nivoja. Njena vi
šina je  pod 340 m, na njej so njive in kozolci. Onstran Save jo 
imamo pod Prašami, ravno nasproti Trbojam, in SV pod Mav
čičami (340—335 m). Tudi pod južnim delom Podreče imamo rav
nico z njivo v višini ca. 335 m. — Naslednja stopnja (6) je  povsod 
le nekaj metrov nad vodo, tako pod južnim delom Brega v višini 
okrog 342 m, med Mošami in Trbojami (5—10 m nad vodo) ter 
pri ruševinah mlina pod Mavčičami (okrog 330 m).

Ob južnem robu Sorškega polja teče Sora danes povprečno 
20—30 m pod ravnino, toda ne v debri kot Sava in Kokra, 
iemveč v dokaj široki dolini, ob kateri so v precejšnji meri 
razvite terase. Od zgornje konglomeratne etaže preide valo
vita Velika dobrava nad Trato in Godešičem s komaj vidnim 
prehodom v ravnino „visoke terase“ (I), ki se širi mimo Trate do 
Starega dvora, kjer jo  prekine grapa Suhe, ki pa je  vrezana 
v glinaste plasti. Njeno morfološko nadaljevanje je  menda te
rasa z novo vojašnico pod Kamnitnikom. Od Trate se ravninski 
nivo nadaljuje južno od Velike dobrave mimo Godešič in Reteč. 
Nad Zgornjo Senico se močno zoži pod ježo Smrekove dobrave, 
ki je  le tu izrazita, potem pa se znova razširi v ravan vse do 
Medvod. Pripomnim naj, da se pojavlja tudi tu — kot na savski 
strani — pod glavnim ravninskim nivojem še ena za spoznanje 
nižja etaža. Stopnja med njima je  rahlo izražena pri Retečah 
(vas je  pod njo), precej jačja je  pod Gorenjo vasjo (nad želez
nico), zelo izrazita pa je  med Svet jami in Že jami, kjer poteka 
v smeri S—j in loči ravnino na Jeperci od nekaj nižjega, proti 
Savi polagoma padajočega sveta vzhodno od Senice. Zdi se, kot 
da te ježe ne bi vstvarila Sora, temveč neka voda, ki bi pritekala 
od severa med Smrekovo dobravo in Žejskim hribom.

Nižje terase ob Sori moremo zasledovati od Škofje Loke 
do ustja. Najširše in najštevilnejše (štiri) so na levem bregu med
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Suho, Godešičem in Trato. Tu je predvsem zastopana dokaj na 
široko na j višja med njimi. Kot njen pričetek v obližju ravnine 
moremo smatrati ravnico pri Stari Loki (362—358 m). Terasa se 
nato nadaljuje mimo cestnega križišča SV od Škofje Loke, je 
nato pretrgana po potoku Suhi, a je  na široko razvita ob cesti 
Jeperca-Škofja Loka južno od Trate vse do Godešiča. Njena vi
šina je okrog 350 m. Ježa nad njo kaže pod Trato prod, v smeri 
proti Godešiču pa se pojavi v n je j konglomerat. Pri Godešiču 
je  prekinjena, a se brž pod vasjo zopet nadaljuje kot ozka stop
nja nad strmo konglomeratno ježo skoro do Reteč. Nižje navzdol 
jo  opazimo še pri Ladji. Na desnem bregu spada sem zelo široka 
prodnata terasa med Drago, vasjo Soro in Dolom, ki jo  opazimo 
tudi višje gori nad Drago in Gostečami ter v zgornjem delu Pun
gerta. Terasa je povsod nekako 10— 15 m pod ravnino, ima za 
osnovo pretežno sipek prod ter je  površinsko najobsežnejša med 
Sorinimi terasami. Po vseh teh znakih odgovarja pač terasi IV. 
faze (mlajši zasip) v savski debri in pri Zbiljah.

Južno nad visečim mostom pri goričanski papirnici imamo 
ozko teraso, ki pa se zdi nekaj višja. Leži namreč le kakih 5 m 
pod konglomeratno teraso, na kateri stoji sama vas Goričane in 
ki se precej razširi med Goričanami in Vašami. Goričane pa po 
višini (347 m) odgovarjajo Kranjsko-Sorški ravnini onstran reke.
V nivo IV. faze uvrščam zopet Vaše, potem ostanek terase v vasi 
Preska (332 m) ter njeno nadaljevanje ob robu hribovja proti 
Seničici. Tudi tu je  glavna sestavina sipek prod. V tem nivoju 
je  končno vrezana v živo karbonsko skalo terasa ob znanem 
klancu državne ceste med Mednom in Medvodami (kota 324 m). 
Tu seveda bržkone ne gre več za Sorine terase, temveč za erozijski 
učinek Save in deloma njenih majhnih dotokov z desne.

Pod IV. nivojem imamo tudi ob Sori v glavnem še 3 faze 
(5, 6, 7). Najvišja od njih (5) prične blizu gostilne „Plevni“ pod 
cesto iz Škofje Loke v Godešič; po n jej nekaj časa poteka ta cesta 
nad Suho in na n jej stoji znamenita cerkev v Suhi (348 m). Na 
desnem bregu ji  pripada vsa ravnica ob cesti med Pungertom in 
Drago z vasjo Gosteče. Njen ostanek imamo nadalje SV od vasi 
Sore. Povsod je le nekaj metrov pod IV. nivojem in največ 15 m 
uad današnjo Soro. K njej prištevam široko teraso nad goričan- 
sko papirnico, teraso pri bivšem Sok. domu v Medvodah (okrog 
325 m) in široko, od že zgoraj omenjene nekaj nižjo teraso med 
Presko in Seničico.

Še nižja stopnja (6) je  kakor ob Savi le nekaj (običajno nad 
5 m) nad še danes poplavam izpostavljeno najmlajšo ravnico ob 
Savi. Prične se tudi pod gostilno „Plevni“ pri Škofji Loki, se zelo
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razširi na področju vasi Suha in Lipica, nakar je  na levem bregu 
ne opazimo vse do Medvod (pod Svetjem in pod Sokolskim do
mom). Na desnem bregu jo  opazimo pod Gostečami, kjer imamo 
na njem najnižji obdelani svet, kar je  sploh zanjo v celotnem 
obsegu značilno. Precej široka je pod Dolom in vasjo Soro (okrog 
12 m pod IV. in 5 m nad Savo). Nadaljuje se med Goričanami in 
Presko, na n jej je  postavljeno pokopališče pri Preski. Njena 
ježa ima zelo zavit potek in izgublja j V od Preske vedno bolj na 
višini. V n jej se tu na enem mestu pojavi živa skala triadnega 
dolomita, sicer pa je  njena sestava prodnato peščena.

Najnižji fazi (7) pripada najmlajša aluvialna ravnica ob 
Sori, ki je  ponekod nenavadno široka, dočim je  ob Savi skoro 
nismo opazili. V njej je  pogosto izražena 1 m in več visoka ježa 
terase.

Preostajajo nam še terase na levem bregu Save v njeni ožini 
med Medvodami in Mednim. Da tu debelina diluvialno-aluvialnih 
nanosov ni posebno velika, nam priča živa skala, ki se na več 
mestih pokaže. Dolomit j V od Preske smo pravkar omenili, epi- 
geneza današnje savske struge pri Medvodah pa je  že itak znana 
iz geološke literature.31 Triadni dolomit se pojavi tudi v pomo- 
lasti vzpetini zapadno od Sp. Pirnič, karbonski peščenjak pa v 
pomolu JZ od Vikrč.

Široka ravninska terasa z vasmi Zg. in Sp. Pirniče ter Vikrče 
je vsekakor enostavno nadaljevanje Kranjsko-Sorškega polja, 
kar pokaže že preprosto primerjanje višin na karti 1 : 25.000, če
tudi se zdi strmec od 346 m na jeperci do 356 v Zg. Pirničah izredno 
velik v primeri z današnjim. Pripadala bi torej „visoki terasi“ , 
četudi konglomeratna osnova ni nikjer vidna. Na dveh že ome
njenih mestih pa je vrezana terasa v živo skalo. Še višji valoviti 
nivo severovzhodno od Pirnič pa je  vsekakor starejšega izvora; 
na njem opazimo le ilovnato gradivo, o konglomeratu ni niti ne
posrednega, niti posrednega sledu. Morfološko je  morda ekviva
lent naši zgornji konglomeratni etaži (I A, vzpetine na Kranjsko- 
Sorškem polju).

Tik JV pod Zg. Pirničami in tudi JZ pod Spodnjimi je  v raz
meroma malem obsegu razvita več kot 5 m nižja terasa, ki bi jo  
bilo uvrstiti v nivo terase pri Zbiljah in nad papirniškim jezom 
(IV). Pod njo je  zelo široka terasa v njivah, 12— 13 m nad današ
njo Savo. Nadaljuje se tudi pod Sp. Pirničami do pomola zgornje 
terase pri Vikrčah. Je pač nadaljevanje terase nad goričansko pa
pirnico in pod Svetjem (5) ; onstran Save pa ji odgovarja že ome

31 Kossmat, o. c., str. 77.
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njena spodnja terasa med Presko in Seničico. Še nižja stopnja 
(6) je  ohranjena pod Sp. Pirničami okrog 2 m nad poslednjo 
ravnico (7) nad Savo. Tudi ta stopnja preneha pred ožino pri 
Mednem, skozi katero si je  Sava poiskala pot na Ljubljansko 
polje.

Terase na Ljubljanskem polju. Neposrednega medsebojnega 
stika terase z one in s te strani ožine pri Mednem nimajo. Pirni- 
ško-vikrška terasa konča vzhodno od ožine v višini okrog 330 m, 
pod njo se prično proti Tacnu nižje terase, ki s svoje strani tudi 
nimajo stika z onimi pod Pirničami. Šele onstran Save pri Med
nem se prične znova ravnina, ki se polagoma razširi v Ljubljan
sko polje. Zanj je  značilno, da se globinska erozijska sila Save 
precej zmanjša: največja višinska razlika med današnjo Savo in 
najvišjo ravninsko površino znaša komaj še nekaj nad 20 m, v 
vzhodnem delu pa celo pod 10 m. Zato pa je  bilo Ljubljansko 
polje predel intenzivnejše bočne erozije in akumulacije: terase 
imajo nizke, deloma povsem neznatne ježe, ali zavzemajo široke 
površine in so na debelo prekrite s prodom; konglomerat se na 
površini tako rekoč nikjer ne pojavi.

Prod na Ljubljanskem polju smatra večina dosedanjih pro
učevanj za nizko teraso, odnosno mlajši zasip.32 Rakovec pri
pušča možnost, da je  staro-diluvialne ali vsaj predwürmske sta
rosti.33 Vsekakor je  starejši konglomerat v različnih globinah pre
krit z mlajšim prodom, kakor že marsikje na Kranjskem polju, 
samo da je tu prodovna plast mnogo debelejša. Tudi tu torej 
nam podatki o starosti gradiva v terasah ne nudijo oporišča za 
določitev starosti teras v morfološkem smislu, zakaj slednje so 
na Ljubljanskem polju pač domala vse v istem materialu, iz- 
vzemši najnižje v svežih aluvialnih naplavinah.

Ker je, kakor omenjeno, tudi direkten stik med ravnino in 
terasami to- in onstran ožine pri Mednem prekinjen, nimamo 
absolutno zanesljivega kriterija za uvrstitev ravnine Ljubljan
skega polja v sistem teras nad Mednim. Na prvi pogled se zdi 
izven dvoma, da se Kranjsko-Sorška ravnina enostavno nadaljuje 
preko Pirniške terase v ravnino Ljubljanskega polja. Temu pa 
bržkone ni tako. Zakaj v tem slučaju bi padec ravnine znašal od 
349 m nad Zbiljami do 322 pri Mednem celih 27 m na progi, na 
kateri znaša danes samo 14 m, in to v dobi, ki si jo  moramo za 
razlago nastanka ravnine tolmačiti pač kot dobo bočnega vre-

32 J. W entzel, Zur B ildungsgeschichte des Laibacher Feldes und L aiba
cher M oores, str. 80 sl.

33 R akovec, H g eo log iji L ju b lja n e  in n jen e okolice, str. 61.
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zavanja in nasipavanja, dočim se danes Sava na isti progi pri 
enkrat manjšem strmcu vrezuje v globino. Od Pirnič do Mednega 
bi znašal strmec ravnine 14 m, današnji strmec Save znaša le 5 m 
in to skozi Medensko ožino. Razen tega vešče oko urno opazi 
tudi morfološko razliko. Kranjsko - Sorška ravnina predstavlja 
vendarle povsod rahlo, malone nevidno razgiban svet s precejš
njo plastjo prepereline. Ljubljansko polje pa je v mnogo večji 
meri ravnina v najstrožjem pomenu besede, kar kaže prav tako 
na mlajši izvor njegove površine, ne glede na geološko starost
prodne osnove.

Smatram, da smo najbliže resnici, če smatramo ravnino 
Ljubljanskega polja v morfološkem pogledu za nadaljevanje ni
voja IV. iz naših dosedanjih izvajanj (nivo mlajšega zasipa, na- 
kelski nivo!). Ta nivo je  pri Zbiljah visok okrog 340 m, pri Med
vodah nekaj nad 330 m, strmec do Mednega bi znašal torej 18 m, 
odnosno nekaj nad 8 m, kar se pač da bolje spraviti v sklad z 
današnjim padcem Save za 14, odnosno za 6—7 m, ki je  torej tudi 
v tem primeru še manjši. Ostalo bi nepojasnjeno, zakaj je  ta 
,.nizka terasa“ , ki je  nad Medvodami tako slabo razvita, zavzela 
na Ljubljanskem polju take dimenzije. Vsekakor so bili v tisti 
(würmski, odnosno predwürmski) dobi pogoji za bočno erozijo 
in akumulacijo na Ljubljanskem polju neprimerno ugodnejši kot 
na Kranjsko-Sorški ravnini.

Nasprotno ne najdemo nad nivojem Ljubljanskega polja ni
kjer terase, ki bi jo  mogli z gotovostjo smatrati za „visoko te
raso“ , torej za nadaljevanje Kranjskega polja. V poštev bi prišla 
le t. zv. Viška terasa v višini okrog 320 m, katere nivo prične že 
južno od Kosez in v kateri sega savski konglomerat starejšega 
zasipa do roba Ljubljanskega barja.33a Razčlenjene terase z gli
nasto osnovo v višini okrog 330 m nad Gamel jni ne moremo šteti 
sem, mogli bi jo  smatrati kvečjemu za ekvivalent naše zgornje 
konglomeratne etaže (I A, Plana gmajna itd.). Ta terasa dela vtis, 
da je  njen strmec usmerjen na severozapad; v tem primeru bi 
izvirala še iz dobe, ko so vode odtod še tekle na sever proti Ska
ručni.34 Če pa primerjamo skoro iste višine (nekaj nad 330 m) v 
predelu okoli Povodja, se nam vzbudi misel na eventuelni jezer
ski izvor tega nivoja. Pri opekarni nad Srednjimi Gameljni so 
na debelo razgaljene glinaste plasti. O konglomeratu, odnosno 
produ pa ni sledu od Skaručne do Gameljnov.

33a Prim. F. Seidl, Š irokočelni los (Alces latifrons) v d iluvija ln i napla
vini L ju bljanskega  barja . C arniola 1912. — R akovec, H geo log iji L ju b ljan e  
in n jene okolice, G eogr. V. 1932.

34 R akovec, K razvoju  osam elcev, str. 49.
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Y profilu med Vikrčami in Mednim se pojavi celotna serija 
teras, ki jih potem zdržema lahko zasledujemo na Ljubljanskem 
polju. Najprej je  razvita ona, ki odgovarja vasi Medno in osta
lemu nivoju Ljubljanskega polja (nivo IV.). Nekaj malega pod 
n jo je  razvita terasa (5), ki nato s precejšnjo ježo pade do po
slednje ravnice nad Savo (6), kjer stoji kmetija pri novem vise
čem mostu nad Savo. Isto razmerje imamo na desnem bregu, kjer 
je  ca. 5 m pod ravnino najprej široka terasa 5; na njej je  spodnji 
del Medna z gostilno Cirman in po njej poteka glavna cesta JV 
od Medna, da se nad kapelico (318 m) vzpne v kratkem klancu na 
glavno ravnino. Na še nižji etaži (6) stoji postajališče Medno. 
Ker je  na tem mestu današnja erozija Save precej intenzivna, 
manjka tu najmlajša aluvialna etaža nad Savo (7), ki se na široko 
razvije šele dalje proti JV v takozvanih „Rojah“ , na levem bregu 
pa šele pod Tacnom.

Kakor vidimo, so tudi tu razvite pod glavno teraso mlajšega 
zasipa še tri izrazite stopnje (5, 6, 7), kakor smo to opazili ob Savi 
in Sori nad Medvodami in celo že ob Tržiški Bistrici.

Ravnina Ljubljanskega polja pada v vsem obsegu z izrazito 
ježo proti nižjim savskim terasam. Kjer je  pod njo razvita le 
nekaj metrov nižja 5. stopnja, je  ježa vkljub svoji markantnosti 
razmeroma nizka; k jer pa te stopnje ni (n. pr. pri Vižmarjih, 
Beričevem itd.), je  višina ježe za razmere na Ljubljanskem polju 
presenetljivo velika (do 15 m). Na desnem bregu poteka od Medna 
pod Staneščami do Vižmarij, nato pod Klečami, Savljami, Ježico, 
Stožicami in ostalimi vasmi dalje proti vzhodu. Pod Šmartnom za
vije preko šentjakobske ceste in nato proti JV; nad njo se tu širi 
obsežna, pretežno z gozdom porastla ravnina med Zadobrovo in 
Devico Marijo v Polju. Severno od železniške postaje v Zalogu 
se ježa polagoma izgubi. — Na levem bregu Save so od Vikrč 
do Tacna razvite le nižje terase. Ravninski nivo prične šele med 
Šmartnom pod Šmarno goro in Sp. Gameljni, kjer je  prekinjen, 
nato med Črnučami in Nadgorico, kjer je  pod Soteškim hribom 
znova prekinjen. Od Soteske poteka njegova ježa dalje mimo 
Sv. Jakoba in Beričevega proti vzhodu. Onstran Kamniške Bi
strice pod Dolom in Dolskim je vedno manj izrazita, ker se tu 
višinska razlika med ravnino in današnjo savsko strugo rapidno 
zmanjša.

V tej široki ravnini se ponekod pojavijo sledovi starejših 
erozijskih faz. Višina teh jež je  skromna, največ — in to redko 
— do 5 m. Taka ježa, jedva zaznatna v terenu, poteka od Poljan 
pri Šentvidu mimo mestnega vodovoda v Klečah proti Stožicam. 
Dokaj izrazitejša je  stopnja, ki se prične JZ od Tomačevega, pre-
11
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korači šentjakobsko cesto pri znamenju (293 m) in se nadaljuje 
mimo letališča na JV. Južno od Tomačevega imamo razvito še 
eno, jedva vidno stopnjo, ki se vleče od bližine Stožic proti JV 
Na levi strani Save imamo ježo sličnega značaja (ca. 1 m višine) 
vzhodno od Podgorice v smeri proti sotočju Pšate in Kamniške 
Bistrice. Teh faz ni mogoče spraviti v sklad z terasami nad me- 
densko ožino; pač pa nas po svojem značaju močno spominjajo 
na faze würmske ravnine v Radovljiški kotlini.

Stopnja, ki smo jo  označili s 5, je  razvita 2—5 m pod rav
nino. Opazili smo jo  v široki ploskvi JV od Medna. Razvita je  
nadalje SZ od Kleč ter končno v obsežnem ravninskem pasu, ki 
se prične JV od Snebrja ter se nadaljuje nad Zadobrovo vse do 
Zaloga. Na njenem robu stoji zadobrovska cerkev (282 m). Se
verno od Save ji  pripada izrazita terasa v vznožju Šmarne gore, 
lepo vidna zapadno od Tacna. Na n jej stoji tudi jedro samega 
Tacna. V smeri proti Šmartnu je  prekinjena, a jo  opazimo zopet 
JV pod Šmartnim in pa pod Garneljni, kjer ima blizu Sp. Gamelj- 
nov višino 305 m (4 m pod ravnino). Na široko je  nato zopet 
ohranjena pri spodnjih hišah vasi Ježa pri Črnučah in dalje pod 
Nadgorico. Opazimo jo  tudi JV pod Sv. Jakobom v obliki dokaj 
obsežne ravnice. Kot njeno nadaljevanje smatram rahlo izraženo 
teraso pod Dolom (pri tvornici barv), ki se v obliki rahlega pre
giba nadaljuje tudi še pod Klečami proti Dolskemu.

Naslednje nižje terase (6) na desnem bregu ne opazimo od 
Medna do Ježice. Tu pa je  na široko razvita in sega nepretrgoma 
do Jarš. Na n jej stoji Mala vas, jedro Stožic in spodnji del To
mačevega z znano gostilno „pri Kovaču“ . Terasa je  tu okroglo 
8 m nad Savo in skoro 10 m pod ravnino. Nadaljuje se v gozdu 
vzhodno pod Jaršami in potem precej na široko pod Šmartnom 
ob Savi, ter odtod v ozki terasi z naselji Snebrje, Gor. in Dol. Za
dobrova nepretrgoma do kmetije na Gradišču pri Zalogu, ki stoji 
na poslednjem ostanku terase v sotočju Save in Ljubljanice. — 
Na levem bregu pripada temu nivoju zgornji del ravnine med 
Vikrčami in Tacnom, spodnji del Tacna ter široka terasa z ob
sežnimi polji med Šmartnom in Sp. Garnel jni (kote 305 in 303 m). 
Nad Gameljščico se konča z izrazito ježo. Dalje proti vzhodu ta 
terasa na levem bregu ni zastopana. Edino pod Ježo bi morda 
šteli sem teraso z njivami, ca. 2 m nad ostalo aluvialno ravnino, 
ki je  v travnikih in logih.

Najnižjo etažo (7) tvori najmlajša aluvialna ravan ob Savi. 
Zelo na široko je  razvita med Vižmarji in Ježico, pod Črnučami, 
zlasti pa v vsem predelu med Zadobrovo, Šentjakobom, Beriče- 
vim in Dolom. To vse so značilne „R oje“ , precej razgibane po
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plitvih mrtvih strugah in rokavih. Y njih so ponekod naznačeni 
zasnutki 1—2 nizkih teras, ki se pa nato zopet izgube. Posebno 
izrazita je  taka terasa pod Ježo, nadalje pod Kovačem v Toma
čevem in pa pod Gradiščem v sotočju Save in Ljubljanice. Y 
„R oje“ je  povsod s strmim bregom vrezana današnja savska 
struga, ki predstavlja torej najmlajšo erozijsko fazo (8).

Terase na Kamniški ravnini. Oni del Gorenjske ravnine, 
ki se razprostira ob Kamniški Bistrici, kaže najenostavnejšo geo- 
morfološko sliko. Na njem so terase mnogo manj razvite kot ob 
Savi. Ves ta predel, ki je  na jugu na široko odprt na Posavje, 
je  bil zasut v dobi mlajšega zasipa s prodom in ob Pšati z ilov
natimi sedimenti. Od Homca navzdol ni v ravnini razvitih ni- 
kakih teras. Med Kamnikom in Šmarco pa sta vrezani v prodo- 
vino dve terasi. Zgornja prične pod Zaprcami, prečka železnico 
in cesto vzhodno od podgorske cerkve, poteka nato do cerkve v 
Šmarci in južno odtod polagoma izgine. Spodnja se prične pod 
starim kamniškim kolodvorom, a se pri Duplici zopet združi z 
zgornjo. Poteka v višini 3—4 m pod zgornjo in okrog 3 m nad 
Bistrico. Na levem bregu se nahajajo ostanki odgovarjajočih te
ras pri Zg. Perovem, a ker nimajo prodnate osnove, so močno raz
gibani in deformirani.

Odgovarjajoče terase v sipkem produ mlajšega zasipa opa
zimo v široki dolini Bistrice med Stahovico in Kamnikom, zlasti 
na njenem levem bregu, le da je  tu višinska razlika med njimi 
in današnjim nivojem Bistrice znatnejša. Zgornja terasa, na kateri 
leži Zduša ter deloma Godič in Mekinje, bi odgovarjala najvišji 
stopnji ravnine med Kamnikom in Šmarco. Na desnem bregu leže 
na isti terasi Stranje. Od Zduše do Šmarce znaša padec terase 64 m, 
dočim znaša padec današnje Bistrice 51 m. Spodnja terasa je  raz
vita deloma pod Stranjami, nepretrgana pa je  na levem bregu, 
k jer prične pod Godičem, pa se nadaljuje mimo Jeranovega ter 
pod Mekinjami in konča obenem z zgornjo teraso v pomolu nad 
sotočjem Nevljice in Bistrice. Tu ima spodnja višino okrog 385 m, 
zgornja okrog 400 m. Pod ježo spodnje terase je  povsod samo še 
najmlajša aluvialna ravnica.

Y pomolu zapadno nad Zg. Stranjami se pojavi več kot 30 m 
nad stranjsko teraso izrazita konglomeratna terasa. Nadaljuje 
se v  Žalah in pri Zaprcah nad Kamnikom, kjer je  tudi še 30 m 
visoka. Lucerna smatra to teraso, kot tudi ostanke konglomerat
nih teras pri Križu, Klancu, Komendi in Duplici za „visoko te
raso“ .35 Nasprotno prišteva že Teller konglomerat nad Stranjami

36 Lucerna, G letscherspuren in den Steiner Alpen, str. 30.
П *
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miocenu;36 Kühnei pa je  ugotovil miocensko starost tudi za kon
glomerat pri Kamniku.37 Vsekakor tudi za konglomerat pri Klan
cu, Komendi in Duplici še ni zanesljivo ugotovljena starost, kar 
smo v ostalem videli tudi pri konglomeratu „starejšega zasipa1' 
v savskem področju. Nam gre seveda tudi tu v prvi vrsti za ugo
tovitev starosti teras, ki jih ta konglomerat tvori, v morfološkem 
smislu, brez ozira na stratigrafsko uvrstitev gradiva, skratka, za 
njihov odnošaj do teras na Kranjsko-Sorškem polju.

Konglomerat se pri Komendi, Klancu in Gori pojavi v te
rasah, ki dosegajo višino 360 m. Osamljene ostanke tega morfo
loškega nivoja opazimo še zapadno od Klanca (kota 369 m) in za
padno od Nasovič (kota 364 m), kjer pa opazimo samo rjavo ilov
nato preperelino, pomešano s prodom. Isto velja za rahle vzpe
tine, ki se prično takoj južno od Potoka pri Komendi in se vlečejo 
preko slemena s koto 351 m tja do lokarske ilovnate terase, ki 
tvori zopet zvezo s konglomeratno Piano gmajno. Ves ta najvišji 
nivo na prehodu od Kamniškega na Kranjsko polje, ki je  pre
trgan le ob Pšati in Brniškem potoku, smatram za ekvivalent 
Plani gmajni in potemtakem za zgornjo konglomeratno etažo 
(I A), kakor smo jo  nazvali. Spodnjo etažo (I) tvori seveda nada
ljevanje Kranjskega polja na vzhod, ki sega tu s svojimi višinami 
ne mnogo pod 350 m vse do Klanca in Komende. Njegova ne po
vsem ravna površina z debelo plastjo prepereline in s konglo
meratno osnovo — konglomerat je  dobro viden v ježi nad Pšato 
pod Zalogom — se pri veščem opazovanju brž razlikuje od nižje, 
ravne površine Kamniškega polja, ki prične vzhodno od Most. 
Nivoju Kamniškega polja (mlajšemu zasipu) pripadajo dalje na 
zapad samo nižje ravnice ob Brniškem potoku in Pšati ter široko, 
deloma vlažno nižavje med Mostami in Bukovico, ki kaže le ne
znaten strmec od zapada proti vzhodu. Morda je  obstajalo tu v 
dobi mlajšega zasipa, ko so se odlagale silne množine proda na 
Kamniški ravnini, lokalno zajezitveno jezero? Ekvivalent Kam
niškega polja je  tudi vzhodni del Skaručenskega zatoka z dolino 
Gameljščice. V njem sta mestoma dobro vidna dva ravninska ni
voja. V spodnjem potekajo široke, plitve suhe doline in nizke, 
neizrazite terase v dolinah recentnih potokov (Gameljščice, Ska
ručenskega potoka). Zapadni višji del tega nižav ja  pa smo že 
označili za „visoko teraso“ (prim. str. 154).

V vzhodnem delu Kamniške ravnine je razvita nad ravnin
skim nivojem precej obsežna terasa, ki se vleče od Perovega na

36 Prim. T e llerjev o  geol. karto „E isenkappel u. K anker“  1 :75.000.
37 K ühnei W., Zur Stratigraphie und Tektonik  der Tertiärm ulden bei 

Kamnik (Stein) in Krain. P rirodoslovne razprave, L ju bljana , 2, 1933. Str. 74.
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vzdol mimo Duplice do gradu Volčjega potoka. Pri Perovem je 
\isoka okrog 370 m, pri cerkvi v Volčjem potoku 352 m. Je precej 
razgibana in razrezana po več grapah. V severnem delu je  po- 
rastla z gozdom, v južnem pa so na njej njive vasi Volčji potok. 
Pri Perovem, kakor tudi v južnem delu vasi je  v  njeni ježi opa
ziti živo skalo (psevdoziljski skriljevec). V pomolu pri Duplici pa 
je  v n jej naložen konglomerat, ki ga omenja že Lucerna po
udarjajoč, da je  naložen nad miocenskim laporjem in da tvori 
verjetno tudi osnovo osamelemu griču na desnem bregu Bistrice.38 
Konglomerat se pojavlja tudi še v ježi pri severnem delu Vol
čjega potoka, pa tudi še marsikje po površini terase; vendar 
proti jugu in vzhodu vedno bolj prevladxije globoko preperela 
glinasta osnova, za katero je  težko reči, ali je  eluvialnega izvora 
na škriljavih plasteh, ali pa je  diluvialni sediment.

Po višini in značaju moramo teraso pri Duplici in Volčjem 
potoku smatrati vsekakor za ekvivalent Komendi in Plani gmaj
ni, torej zgornji konglomeratni stopnji.

JV od Volčjega potoka se prične nad Hudim in Radomljami 
široka terasa, komaj nekaj metrov nad najnižjo ravnino ob Bi
strici („Dobrava“). Porastla je pretežno z iglavci in zavzema ve
like dimenzije med Volčjim potokom, Radomljami in Prevojami. 
Razčlenjena je po dolinah Rudniškega potoka, Rovščice in drugih 
manjših voda, ki pritekajo s sosednjega hribovja. Njen strmec 
proti J in JV je razmeroma neznaten. Vpogled v njeno osnovo 
nam nudijo prorezi pri opekarnah v bližini Radomelj, pri Rovih 
in pri Prevojah. Povsod opazimo mastne ilovnate plasti, povsem 
podobne onim pri Lokarjih, ki jih  Rakovec označuje za jezer
ske.39 Odločitev o tem bo dala podrobna proučitev. Glede morfo
loške uvrstitve te terase je  predvsem popolnoma jasno, da ni na
daljevanje terase pri Duplici in Volčjem potoku, ker je  znatno 
nižja, ne samo absolutno, temveč tudi relativno. Vendar pa je  od
ločno višja od nivoja ravnine na oni strani Bistrice med Homcom 
in Mengšem. Zdi se, da imamo v n jej ekvivalent „visoke terase“ , 
t. j. Kranjsko - Sorškega polja in zapadnega dela Skaručenske 
ravnine. Na jugu preneha nad vlažno aluvialno ravnino ob Rov- 
ščici, Želodniku in Radomlji. Zanimivo bi bilo tu podrobno pro
učiti njeno razmerje do geomorfoloških odnošajev ob Radomlji 
in Rači. Tako se n. pr. že na prvi pogled zdi, da je  v nivoju te 
terase (324 m) svojčas tekla Radomlja severno od osamelca Kr
tine (366 m) mimo današnjih Prevoj naravnost proti zapadu.

38 Lucerna, o. c., str. 30. Na tem osam elem  griču (ca. 370 m) stoji danes 
daleč vidna vila.

39 R akovec, K ra iv o ju  osam elcev, str. 50.
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Med Domžalami in Dobom ter med Trzinom in Nadgorico se 
Kamniška ravnina, ki je  tod že povsem brez teras, nadaljuje v 
ravnino Ljubljanskega polja. Kamniška Bistrica in Pšata tečeta 
tu le za malenkost pod nivojem ravnine. Med Soteškim hribom 
in Rašico se pa vendar svet od Pšate do najvišje točke prodne 
posavske ravnine dvigne za 4 m. Sotočje Pšate in Bistrice SV od 
Beričevega leži tudi 4—5 m pod najvišjim ravninskim nivojem.

Zusammenfassung.

Die Terrassen der Oberkrainer Ebene.

In der vorliegenden  Abhandlung w erden die N agelfluh- und die Schot
terterrassen der O berkrainer Ebene behandelt und zwar vom  geom orpholo- 
gischen Standpunkte aus, w ährend die bisherigen Untersuchungen ( B r ü c k 
n e r ,  A  mp f e r e r )  hauptsächlich nur die stratigraphische H orizontierung 
des die einzelnen Terrassen bildenden  M aterials behandelt haben.

Im B e c k e n  v o n  R a d o v l j i c a  herrscht die jü n gere  Aufschüttung 
( B r ü c k n e r s  „N iederterrasse“ ) vor. In ihr sind zuerst drei Phasen zu 
unterscheiden (II., III., IV.), und zw ar in Gestalt einer Ebene, die noch M o
ränenw älle der W ürm eiszeit trägt. In die niedrigste Stufe d ieser Ebene (auf 
ihr liegt d ie Eisenbahnstation Lesce-Bled) ist das heutige Bett der Save bis 
70 m tief eingeschnitten; an seinen Abhängen haben sich 4 bis 5 postw ürm i- 
sche Terrassen entw ickelt. Von den Terrassen der älteren Aufschüttung ist 
nur die niedrigste vertreten ( B r ü c k n e r s  „H ochterrasse“ , I.).

Im G ebiete zwischen R adovljica  und K ranj („D  o b  r a v e“ ) gewinnen 
die höheren Konglom eratterrassen an Bedeutung. Es sind hier hauptsächlich 
2 Stufen festzustellen: eine höhere Stufe (I A) mit zahlreichen Karstdolinen, 
der auch B r ü c k n e r s  „ä lterer" und „jü n gerer  D eckenschotter“  angehören 
und die besonders im Plateau der „D obrav e“  oberhalb O toče ausgeprägt ist, 
und eine m ehr als 20 m n iedrigere, der Brückner’schen „H ochterrasse“  ent
sprechende Stufe, d ie be i B rezje und im w estlichen Teile des Tales der Trži- 
ška Bistrica ihre größte Breite entw ickelt. D ie Hauptterrasse der jüngeren 
Aufschüttung (die Fortsetzung der Ebene von R adovljica , IV) ist hier auf 
der Saveseite nur in einer engen Zone entw ickelt, doch bildet sie an der 
Tržiška Bistrica, w'o sie sich b e i N aklo als altes verlassenes Tal dieses Flusses 
(W entzels Auffassung) gegen Süden fortsetzt, einen breiten Talboden. Einige 
M omente sprechen dafür, daß dieser T eil des Talbodens („das Naklasertal“ 
W e n t z e l s )  als das W erk  der Save und nicht als jenes der Trž. Bistrica 
anzusehen ist. In den Talboden ist das heutige Bett der Trž. Bistrica ein
geschnitten; an einigen Stellen sind hier, ebenso w ie im Savetale, noch 3 bis 
4 jü n gere Terrassen zu beobachten.

Bei der Stadt K ranj geht die „H ochterrasse“  (I) in d ie Ebenen des 
K o k r š к о- und des K r a n j s k o - S o r š k o  p o l j e  über. D ie  K onglom erate 
der älteren Aufschüttung w erden hier schon an vielen Stellen von einer jü n 
geren Schotter- und V erw itterungsdecke verhüllt. Uber dem  Niveau der 
Ebene sind ein ige Erhebungen mit K onglom eratuntergrund erhalten (die 
Vel. dobrava, d ie Sm rekova dobrava, der Žejski hrib oder Na G m ajnah und 
die Plana gm ajna); sie entsprechen der oberen  K onglom eratstufe (I A) ober
halb K ranj. D ie  Ebene w ird von der Save und der K okra in engen Schluchten
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durchflossen; nur hie und da ist in ihnen die Hauptterrasse der jüngeren  
Aufschüttung erhalten (ain breitesten bei Z b ilje ), bezw . treten noch T e il
stücke der 3 jüngeren  Stufen auf. V iel breiter ist das Tal der Sora zwischen 
Š kofja  Loka und M edvode: auch hier sind außer der Hauptterrasse der jü n 
geren Aufschüttung (IV) noch 3 jü n gere Terrassen entw ickelt.

Beim D orfe  V ikrče endet das N iveau des K ranjsko-Sorško p o lje ;  ein 
unm ittelbarer Zusammenhang zwischen den Terrassen dies- und jenseits der 
Enge bei M edno fehlt ganz. D ie  Ebene des L j u b l j a n s k o  p o l j e  ist etwas 
niedriger und gehört dem  Niveau IV an; sie entspricht also der Ebene von 
R ad ovljica  und dem Talboden von Naklo. In die Ebene selbst sind h ier nur 
ein ige Terrassen mit unbedeutender H öhe eingeschnitten, doch folgen  bis 
zum heutigen Bett der Save noch 2— 3 Stufen. D ie  Terrassen der älteren 
Phasen (I und I A) haben sich hier v ielle ich t nur da und dort am Rande der 
Ebene erhalten (vielleicht die Terrasse von V ič und jen e  oberhalb G am eljne?).

D ie E b e n e  v o n  K a m n i k  gehört zu dem selben Niveau w ie das 
L ju b ljansk o p o lje  (IV). Zwei jü n gere Terrassen haben sich hier nur zw i
schen Kam nik und Šmarca gebildet, oberhalb Kam nik aber reichen sie bis 
Stahovica. Von den höheren Terrassen (teils mit K onglom eratuntergrund) 
sind nur am w estlichen und östlichen Rande der N iederung einige w enige 
Reste zu sehen. Im W esten stehen sie mit der „H ochterrasse“  des K ranjsko- 
Sorško p o lje  und der Ebene von Skaručna (I), sow ie mit der oberen  K onglo
m eratstufe (I A, Plana gm ajna) in Zusammenhang.


