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Rakovec:

Morfogeneza in mladoterciarna tektonika
vzhodnega dela Julijskih Alp.
azčlenitev Julijskih A lp v vzhodni in zahodni del ni uteme
ljena le v njihovi orografiji, marveč še mnogo bolj v njihovi
tektoniki. У zahodnem delu prevladujejo gube, ki se vlečejo od
zahoda proti vzhodu in so proti jugu deloma prevržene, deloma
prerinjene. Pri Bovcu se razmaknejo skladi v dve smeri; ena
veja se vleče proti jugovzhodu, druga proti severovzhodu. S tem
v zvezi so manjši in večji prelomi, ki izhajajo od Bovškega kotla
radialno na severno in severovzhodno stran. У vzhodnem delu
leži med obema vejama plošča centralnih Julijskih Alp. Prav za
prav sestoje Alpe v tem delu iz več plošč ali odej, ki so b olj ali
manj narinjene druga na drugo.
Meja med obema deloma, vzhodnim in zahodnim, poteka po
K o s s m a t u (1910, p. 17; 1913 b, p. 96) ob mojstrovškem prelomu, ki sega od savske doline do Bovca, od tu dalje pa ob znani
krnsko-koblanski dislokaciji. Zahodni del Julijskih Alp prehaja
ob tej m eji pod vzhodni kompleks, tako da je vzhodni del ne
koliko narinjen na zahodnega. Zato se p ričen jajo vzhodne Julij
ske Alpe ob tej m eji s skladi, ki so starejši od tistih na zahodni
strani meje. Tudi posamezne plošče, ki predstavljajo tri tekton
ske b o lj ali manj zaključene enote, se nagibajo pod više in
vzhodneje ležeče odeje. Zato prihajajo v vzhodnih Julijskih
Alpah starejši skladi večkrat do površja tudi v višjih legah.
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Temu nasproti deli W in k le r (1924 b, p. 24) Julijske Alpe v
longitudinalni smeri, in sicer v tri orotektonske dele (elemente).
Na severu se vleče ob kanalski in savski dolini karbonsko-spodnjetriadna antiklinala, v sredini leži triadni nagubani sistem
centralnih Julijskih Alp, na jugu pa poteka luskasto zgrajena
julijska zunanja zona. Prva dva elementa sta v dokaj tesni
medsebojni zvezi, tretji pa je od prvih dveh ločen po izrazitem
narivu (kaninska in krnsko-koblanska dislokacija) in po W i n k l e r j e v e m mnenju ne pripada več pravim Julijskim Alpam.
У naslednjem se om ejujem samo na vzhodni del Julijskih
Alp, ki leži na jugoslovanskem ozemlju.
Najstarejši skladi, ki stopajo v Julijskih Alpah sploh do
površja, so gornjekarbonski (nassfeldski) skladi. V lečejo se na
severnem vznožju Alp od Mangrtske doline nekako do vasi
Belice in predstavljajo skupno z werfenskimi skladi, ki jih tu
sprem ljajo, v alpski smeri slemenečo antiklinalo. Ti skladi so
torej om ejeni le na zahodni del Julijskih Alp. V vzhodnem delu
se p oja v lja jo kot najstarejši permski (trogkofelski) skladi, nasto
pajo pa le v nižjih legah okoli Bohinjske Bele, in sicer sporadično
v manjših kompleksih.
Werfenski skladi prihajajo do površja ne le na severnem
vznožju Julijskih Alp, marveč tudi v njihovem centralnem delu
med Mišeljsko planino. Velim poljem in sedlom K onjsko planino.
Vidimo jih dalje med Draškim vrhom in K onjšico in južno odtod
med Poljano in planino Grintovico, na več mestih v jugovzhodnem
in vzhodnem delu Mežakle in v severovzhodnem delu Pokljuke.
Školjkoviti apnenec je zastopan predvsem v severovzhod
nem delu Pokljuke in v jugovzhodni in vzhodni Mežakli. V
precej široki zoni stopa ta apnenec do površja tudi na severnem
vznožju med Mojstrano oziroma Belico in Veliko Pišnico. Poleg
tega sta tudi Viševnik (2050 m) in sosednji vrh jugozahodno
odtod s koto 2004 m iz tega apnenca.
Wengenski skladi nastopajo v centralnih Julijskih Alpah
samo v manjših krpah, sicer pa še na severnem vznožju Bohinj
skega grebena in na več mestih ob krnsko-koblanski dislokaciji.
Precejšnje komplekse zavzemajo v vzhodnih Julijskih Alpah
tudi keratofirji, ki so prodrli na površje v okolici Bohinjske
Bele, na obrobju Jelovice in mestoma tudi na severnem vznožju
ob savski dolini.
Schlernski dolomit prihaja na severnem pobočju vzhodnih
Julijskih Alp skoraj povsod do površja in sega ponekod prav
do vznožja. Na ta način obroblja večinoma vse doline v b o lj ali
manj širokem pasu. Na Pokljuki in Mežakli se pokaže le v ob-
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robju nad Radovljiško kotlino, medtem ko pride na pobočjih
Jelovice izpod dachsteinskega apnenca do površja skoraj na vseh
straneh. D alje sestavlja schlernski dolomit severozahodni del
Zlatenske plošče, ki leži južno od Kanjavca.
Rabeljski skladi so v zahodnih Julijskih Alpah še tipično
razviti in zastopani v razmeroma širokem pasu. Tako proti
vzhodu kakor tudi proti zahodu se ta pas polagoma zožuje.
Vzhodno od Pišnice se rabeljski skladi povsem izklinijo (D ie n e r,
1903, p. 556). Zato leži dachsteinski apnenec v vzhodnem delu Ju
lijskih Alp skoraj povsod neposredno na schlernskem dolomitu.
Gornjetriadni apnenci in dolomiti zavzemajo v Julijskih A l
pah pretežno večino površja in sestavljajo obenem tudi najvišje
dele gorovja. У centralnem delu, to je v Triglavskem pogorju, so
zastopani predvsem dachsteinski apnenci. N jihova debelina znaša
po W i n k l e r j u (1924 b, p. 31) skoraj 1000 m, po D i e n e r j u
(1903, p. 556) pa celo do 1400 m. V ju lijsk i zunanji zoni, ki se
vleče na južni strani Bohinjskega grebena in Jelovice pa prevla
duje glavni dolomit (W i n k i e r , 1924b, pp. 31, 34, 45).
Hierlatzski apnenec, ki pripada večinoma srednji liadi, na
stopa v srednjem in južnem delu Pokljuke. Marogasti lapor, ki ga
uvrščamo v zgornjo liado in dogger, stopa na površje prav tako v
srednjem in južnem, deloma pa tudi v vzhodnem delu Pokljuke
in v razmeroma širokem pasu v Šavnici. Ozka proga teh laporjev
se vleče tudi še na severni strani Bohinjskega jezera nekako od
Medvedovega vrha (1173 m) mimo planine Hebed do planine pri
Jezeru. Malmski apnenci nastopajo v večjem obsegu edinole v
Dolini Triglavskih jezer in med Dednim poljem ter planino
Ozebnik, v neznatni meri tudi ob izviru Bistrice na severnem po
bočju Bohinjskega grebena.
Na južnem pobočju Bohinjskega grebena so poleg jurskih
skladov zastopani tudi še kredni skladi.
Terciarni skladi (oligocen in miocen) so omejeni na Bohinj
sko kotlino in na Radovljiško kotlino. Manjši ostanki nastopajo
tudi na severnem pobočju Mežakle nad Mojstrano.
Vzhodne Julijske Alpe predstavljajo v glavnem plitvo sinklinalo, ki se od Bovškega kotla proti vzhodu vedno b olj širi.
Njeni robovi divergirajo zato proti vzhodu (W in k 1 e r , 1924 b,
p. 72). Na njenem severnem krilu se dviga vrh Triglava, ki pri
pada prav za prav že naslednji antiklinali. D i e n e r (1903, p.
557) meni, da je Triglav prav zaradi tega dosegel tako višino. Na
južnem krilu sinklinale se vzdigujeta Bogatin in Bohinjski gre
ben. Zahodno odtod leži na južnem krilu Kanin, ki ga pa loči
Bovški kotel od severnega krila.
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Tektonski procesi so se pričeli, kakor je dognal W i n k i e r
(1924 b, p. 54; 1936 b, pp. 242—243), že v ju ri (bržkone v dogger ju,
vsekakor pa pred srednjim malmom). Iz zaporednosti sedimen
tov se da sklepati, da je to bilo predvsem podmorsko dviganje.
Psevdoziljski skrilavci in peščenjaki, ki nastopajo v julijsk i zu
nanji zoni, pa kažejo, da so se vertikalna premikanja vršila v
tem delu že za srednje triade (1924 b, p. 135; 1936 b, p. 242). Prvo
pravo gubanje se je pojavilo šele v srednji kredi in se nadalje
valo potem v še večji meri v zgornji kredi (1924 b, p. 135; 1936 b,
pp. 243—244). Vsa ta najstarejša premikanja so ustvarila temeljno
ogrodje nagubane zgradbe Julijskih Alp.
У spodnjem eocenu se je nato vršilo glavno gubanje. Takrat
so se dvignile Julijske Alpe iz m orja in postale kopno, ki ga
poslej najbrže ni preplavilo nobeno m orje več. Transgresija je
namreč segala v srednjem eocenu le do njihovega prednožja
( W i n k l e r , 1924b, p. 67). Tangencialne sile so dosegle svoj
višek po srednjem eocenu ali morda že nekoliko prej. Nastajali
so narivi in prerivi. Bržkone je bilo narivanje zaključeno že
pred srednjim oligocenom (1924 b, p. 127; 1936 b, p. 244), vendar
je deloval tangencialni pritisk tudi še v postoligocenu (1924 b,
p. 127). Po oligocenu, posebno v miocenu, so se nadaljevala gu
banja, ki sicer niso več dosegla take intenzivnosti kakor v spod
njem eocenu, a so mestoma vendarle dovedla do luskaste struk
ture (1924 a, p. 383; 1936 b, pp. 245—246).
У vzhodnih Julijskih Alpah razlikujem o v glavnem tri faze
premaknitev, ki so prvotno nagubano zgradbo zamotale še bolj
( W i n k l e r , 1936 b, pp. 235—237). N ajprej se je vršilo proti se
veru usmerjeno naluskanje (Schuppung), kakor ga opazimo v
Zlatenski plošči. Pri tej priliki opozarjam na S e i d l o v profil
skozi to ploščo (1929, p. 18, slika 6). ki kaže prav nazorno, kako
so luske odrezane od podlage, na kateri leži Zlatenska plošča.
Zatem je nastal (po vsej verjetnosti v spodnjem oligocenu) pre
liv Zlatenske plošče v smeri proti jugozahodu in končno je sle
dilo (bržkone v teku miocena) še naluskanje, ki ima približno
isto jugozahodno smer in ki je Zlatensko ploščo deloma defor
miralo. Naluskanje se je v severnem delu vršilo proti severo
zahodu, pri čemer je nastala med drugim tudi mojstrovška dis
lokacija; v Bovškem kotlu se je smer pritiska obrnila proti za
hodu, južno odtod pa se je zasukala proti jugozahodu. Tako je
prišlo do dvostranske pahljačaste zgradbe, ki je ne opazimo le v
zahodnih, ampak tudi v vzhodnih Julijskih Alpah. Pri tem pa se
je srednji in vzhodni del Julijskih Alp nekoliko dvignil in se
pri tem potisnil na zahodni del.
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Že v teku miocena se je pričelo vertikalno dviganje in upo
gibanje terena, ki je stopalo odslej vedno b olj v ospredje (1924 b,
pp. 136, 221—226, 251). O teh in še mlajših tektonskih premika
njih razpravljam podrobneje v naslednjem, ko podajam hkratu
sliko morfološkega razvoja v vzhodnih Julijskih Alpah.
B r ü c k n e r (1909, p. 1054) je upošteval pri svojem glaciološkem raziskovanju v Vzhodnih Alpah v veliki meri tudi mor
fološki razvoj posameznih gorskih skupin. Bil je torej med pr
vimi m orfologi, ki so se ukvarjali z morfogenezo vzhodnega dela
Julijskih Alp. Pri tem je ugotovil predvsem dva nivoja, višjega,
ki mu pripadajo visoke planote Pokljuka in Jelovica, in nižjega,
ki je zastopan okoli Bohinjske Bistrice v višini 700—800 m, okrog
Blejskega jezera pa v višini 650 m. O prvem trdi, da je nastal naj
pozneje v pliocenu, da pa je po vsej verjetnosti miocenske starosti,
nižji nivo pa da predstavlja predglacialni nivo. K r e b s (1913,
pp. 404, 405) ima sicer v prvi izdaji svoje knjige o Vzhodnih Alpali
posebno poglavje o morfogenezi Julijskih Alp, vendar najdemo
tu večinoma samo splošne navedbe. Poleg pokljuškega nivoja
omenja tudi še triglavskega, ne ugotavlja pa njegove starosti.
Triglavski nivo navaja pozneje tudi A m p f e r e r , ko prinaša
reliefno sliko Triglavske skupine (1915, p. 95; cf. sl. 2, p. 73).
Medtem ko so obravnavali omenjeni avtorji morfogenezo
vzhodnih Julijskih Alp le mimogrede, je obdelal K o s s m a t
(1916, pp. 659—663, 667, 668) morfološki razvoj Julijskih Alp, v
kolikor pripadajo soškemu in savskemu porečju, v posebni raz
pravi. Prišel je do zaključka, da je treba razlikovati samo dva
nivoja. K višjemu šteje poleg Pokljuke (1300— 1400 m) še Mežaklo (1400 m), Jelovico (1200— 1350 m) in Komno (1500— 1600 m).
Nižjemu nivoju prišteva teraso Ravne na Mežakli v višini 950 m.
v Bohinju pa terase, ki leže na levi strani doline severovzhodno
od Bohinjskega jezera v višini 1042 m, planoto s Koprivnikom in
Gorjušami v višini 900— 1000 m in teraso V strmah, ki leži na de
sni strani doline v višini 950 m. Pokljuški nivo je po njegovih
ugotovitvah panonske starosti, nižji pa predstavlja ostanke preddiluvialnega dolinskega dna. V razpredelnici (1. c., p. 668) omenja
poleg tega tudi še, da predstavljajo visoki grebeni ostanke sta
rega površja, ki je po njegovem mnenju nastal v miocenu.
A m p f e r e r (1918, p. 411) je sicer v obm očju vzhodnih
Julijskih Alp raziskoval v prvi vrsti stratigrafijo diluvija, vendar
om enja pri tem tudi izravnane planote Pokljuke in Jelovice. Po
B r i i c k n e r j u jih prišteva še k miocenskim površjem : brž
kone tedaj še ni poznal K o s s m a t o v e g a dela o morfološkem
razvoju v porečju zgornje Save in Soče.
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V
svojih morfoloških študijah v soškem porečju omenja
W i n k l e r (1919, p. 142), da leži na južnem pobočju Krna nižji
nivo v višini 1600 m in da pripada višjem u nivoju površje, ki
leži v višini 2100 m. Slednjemu prišteva tudi triglavsko planoto
in visoke planote Kanina. Oba nivoja sta po njegovem mnenju iz
miocenske dobe.
K l e b e l s b e r g je skušal na podlagi številnih razprav
raznih m orfologov podati pregledno sliko o morfološkem raz
voju vseh Vzhodnih Alp, predvsem pa je hotel ugotoviti nivoje,
ki se dajo zasledovati b olj ali manj skozi vse Vzhodne Alpe. Pri
tem navaja tudi za Julijske Alpe več nivojev (1922, pp. 56—57,
60—61), najvišjega v višini 2400— 1800 m, potem pokljuškega v
višini 1400 m, ki se dvigne v Komni na 1600 m. Prvemu pripisuje
spodnjemiocensko, drugemu pa spodnjepliocensko starost. Na
splošno omenja tudi še tretji najnižji, to je predglacialni nivo
iz dobe mlajšega pliocena, ki leži v vseh večjih južnoalpskih do
linah, in sicer 200—400 m niže od panonskega površja (1922,
pp. 62—67). Vendar pa iz Julijskih Alp za ta nivo ne navaja pri
merov, čeprav ga je navedel že svojčas B r ü c k n e r (1909,
p. 1054).
W i n k l e r (1924 a, pp. 396, 398) navaja v svojem delu o
medsebojnih odnošajih med sedimentacijo, tektoniko in mor
fologijo poleg spodnjemiocenskega površja — ne da bi pri tem
omenil kak primer iz Julijskih Alp — tudi še dolinski nivo
mlajšega miocena, ki mu prišteva teraso na južnem pobočju
Krna (1919, p. 142). Glede starosti pokljuškega nivoja se pri
družuje K o s s m a t u . Zanimivo je tudi, da razčlenjuje (1924 a,
pp. 401, 402) nivoje iz mlajšega pliocena v tri razvojne stadije,
ki jih uveljavlja tudi za obm očje Julijskih Alp. Meni, da utegne
najnižji od teh pripasti že kvartarju.
W. P e n e k (1924, pp. 194— 196) razlikuje v Julijskih A l
pah tri nivoje. N ajvišji leži v višini 1800—2500 m in je nagnjen
proti jugu in jugovzhodu. Nižji nivo, ki se vzdiguje od 1500 do
1500 m, visi proti vzhodu in predstavlja po njegovem mnenju
piedmontsko površje, ki se nadaljuje še v dolinskem dnu višjega
nivoja. Ta nivo obsega Pokljuko in Jelovico. Tretji, ki leži v vi
šini 1000 m, sega po dolinah prav tako v višji nivo. N ajvišji nivo
je nastal po njegovem mnenju v dobi med eocenom in srednjim
oligocenom, pokljuški nivo je spodnjemiocenske starosti, naj
nižji nivo pa je iz dobe spodnjega pliocena.
A i g n e r (1926, pp. 215—219, 222) omenja v svoji študiji si
cer več nivojev v Julijskih Alpah (ostanki najvišjega površja
leže 2400 m visoko v Triglavski skupini, 1900—2100 m v Kaninski
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skupini, na Rombonu, Razorju itd., nižji nivo pa leži na Mežakli,
Pokljuki in Jelovici 1200— 1400 m visoko), vendar jih uvršča po
nastanku vse v eno dobo. Pri tem se sklicuje na K o s s m a t a ,
češ da prišteva vse nivoje razen najvišjega, nad 2000 m ležečega,
enemu in istemu površju, ki so ga pozneje tektonske sile razko
sale in dvignile posamezne dele v različne višine. Vendar pa je
iz K o s s m a t o v i h razmotri van j jasno razvidno, da loči poleg
naj višjega nivoja, ki ga v besedilu sicer posebej ne omenja, tudi
še najnižjega v višini 950 m. Na vsak način pa A i g n e r za
vrača W. P e n ć k o v e tri nivoje in z njimi njegove piedmontske stopnje. Po njegovem mnenju je prvotno enotno po
vršje nastalo v miocenu. Njemu oporeka W i n k l e r (1927,
pp. 288—289) tako glede enotnosti površja kakor tudi glede
njegove starosti. A i g n e r (1927, p. 340) vkljub temu vztraja
pri svojem prvotnem naziranju in se ponovno sklicuje na
K o s s m a t a , seveda povsem neupravičeno.
M e l i k (1928, pp. 61—63) je načel s podrobno obravnavo
morfološki razvoj vzhodnega dela Julijskih Alp, ki gravitira
proti Bohinju. Pri tem je ugotovil sedem nivojev. Najvišji nivo,
ki ga po W i n k l e r j u in K l e b e l s b e r g u prišteva spod
njemu miocenu, je zastopan okrog Triglava. D alje prišteva sem
ostanek planote Tosca in izrazito planoto med zgornjim delom
Doline Triglavskih jezer, planine v Lazu in zgornjo Velsko do
lino v višini 2200—2350 m. Naslednji nižji nivo, ki je po njego
vem mnenju zgornjemiocenske starosti, leži v kotlini Velega
polja v višini 1800 m. Njemu pripada tudi zgornji del Komne,
ki se znižuje proti Bohinjski kotlini. Tu segajo vrhovi v severo
zahodnem delu do višine 1800 m, v jugovzhodnem delu pa 1500
do 1650 m visoko. V zahodnem delu okrog O včarije leže najvišji
vrhovi 1700— 1800 m visoko, v srednjem delu 1600— 1700 m proti
jugovzhodu pa 1500— 1600 m visoko. D alje je ohranjen ta nivo
tudi južno od Bohinjskega jezera, k jer tvori nadaljevanje
Komne. N jegovi ostanki so nadalje zastopani v višini 1500 do
1650 m v vrhovih, ki se dvigajo na severni strani glavnega Bo
hinjskega grebena. Na Pokljuki je ta nivo zastopan v planoti
1500— 1650 m. Še nižji, spodnjepliocenski nivo je na Pokljuki
vrezan v prejšnjega. Na vzhodu leži v višini 1200 m, na zahodu
pa 1350 m visoko. V vzhodnem delu so dna dolin vrezana v višji
nivo v višini 1200 m, v zahodnem delu pa v višini 1250— 1300 m.
Doline so po M e l i k o v e m mnenju tudi spodnjepliocenske sta
rosti. Naslednji nivoji leže v višini 900— 1050 m, potem v višini
800—830 m, dalje v višini 720 m in končno v višini 650 m.
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K r e b s razlikuje v drugi izdaji svojega dela o Vzhodnih
Alpah (1928, II, p. 269) naslednje nivoje. Visoke planote okrog
Triglava in visoko površje na Krnu leži v višini 2100 m, nižja te
rasa na pobočju Krna pa v višini 1600 m. Na Mežakli in Pokljuki
razlikuje višji nivo v višini 1200— 1400 m in nižjega, ki spremlja
doline, v višini 900— 1050 m. Zgornjega prišteva z W i n k i e r j e m spodnjemu pliocenu. Na zahodu in jugozahodu, kjer so se
vršile večje premaknitve, se stara površja niso ohranila.
Pri proučevanju teras okoli Blejskega jezera sem upošte
val tudi morfogenezo vsega predela, ki obroblja Blejski kot (ju
govzhodni del Mežakle, vzhodni del Pokljuke in severni del
Jelovice). Izhajal sem pri tem od pokljuškega nivoja, katerega
starost je bila tedaj že ugotovljena, in raziskoval vse nivoje, ki
so nižji od njega. Pri tem sem ugotovil nivoje v višini 1000 m,
940 m, 900—920 m, 840 m, 820 m, 800 m, 760 m, 680—720 m, 640 do
660 m, 620 m, 550 m in 495 m (1929, pp. 5—7).
Ko je M e l i k ugotavljal terase okoli Bohinjskega jezera,
je ponovno raziskal tudi višje nivoje, ki so še v obm očju Bohinj
ske kotline. N ajnižji nivo ugotavlja v višini 532 m, nato slede
nivoji v višini 560 m, 590—610 m, 640—660 m, 700—740 m, 800 do
830 m, 920—950 m, 1000— 1040 m, 1120— 1160 m (Uskovnica) in
1220— 1250 m (1934, pp. 164— 166). Pozneje (1935, pp. 120— 122) ome
nja, da predstavljajo vrhovi Triglava, Škrlatice itd. ostanke nivoja
iz dobe spodnjemiocenske izravnave, da so planote okrog Triglava
v višini 2300—2500 m in planote južno od Hribaric v višini 2200 do
2350 m miocenske starosti, ravniki okoli Bohinjskega jezera v
višini 1600— 1800 m pa da so iz dobe druge mediteranske stopnje.
Pri morfološkem opisovanju rateške pokrajine navaja
B o h i n e c (1935, pp. 102, 103, 106) za del Julijskih Alp, ki pri
pada tej pokrajini, enajst nivojev, ki jih pa časovno še ni mogel
razporediti. N ajvišji nivo leži v višini 2350 m, drugi v višini
2270 m, nakar slede v višinah 2230 m, 1900 m, 1840 m, 1750 m.
1640 m, 1520 m, 1330 m, 1130 m in 1040 m.
N ajvišji vrhovi vzhodnih Julijskih Alp segajo v višine od
2600—2860m (Triglav 2863 m, Mali Triglav 2725 m, Škrlatica
2738 m in greben, ki se vleče od nje proti severu, s kotama 2646 m
in 2621 m, Razor 2601 m). To so povsem izolirani vrhovi ali gre
beni, o katerih se po mojem mnenju ne da več z gotovostjo reci.
ali so ostanki najstarejšega površja iz dobe, ko so tangencialne
sile dokončale glavno delo, ali morda ostanki poznejšega erozivno nastalega površja. Tudi ni izključeno, da je bodisi prvo,
bodisi drugo površje že tako razpadlo, da leže posamezni vrhovi
in grebeni že globoko pod višino nekdanjega površja.
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Najstarejše površje, ki ga moremo še danes nedvomno ugo
toviti, leži v višini od 1850—2550 m. Sem spada v prvi vrsti razsežna in že precej razorana planota okoli Triglava. Nadalje se
je ohranilo to površje v grebenu Kredarice, ki se vleče proti
vzhodu oziroma severovzhodu in izkazuje višine 2474 m, 2541 m
in 2441 m. B olje je ohranjen ta nivo v Rjavini in njeni neposredni
okolici, k jer prehajajo višine od 2532 m na 2457 m. Najstarej
šemu površju pripada bržkone tudi še nadaljevanje grebena s
koto 2245 m. Severno od Triglava pripadata temu površju Be
gunjski vrh (2461 m), dokaj velika planota, ki se razprostira
severno od njega v višini 2360 m, in greben s Cmirom (2393 m).
\ išina nivoja se zniža tu na 2254 m, nakar sledi na vse strani
precejšnja strmina, ki ga loči od nižjega nivoja.
Grebeni med Pihavcem (2414m), Stenarjem (2501 m) in
Križem (2410 m) izkazujejo višine od 2250 m do 2400 m in so
večinoma planotasti (posebno Križ), tako da jih moremo uvrščati
med ostanke najstarejšega površja. Slabše je razvito to površje
proti zahodu med G oličico (2453 m) in Razorjem (2601 m), bolje
pa je zastopano severno od Stenarja in Križa, odkoder se raz
prostira po b olj ali manj planotastih grebenih do Škrlatice. V tem
delu prevladujejo višine 2300—2400 m. Od Škrlatice proti severo
vzhodu je ohranjen nivo prav tako v grebenih z višinami 2499 m,
2531 m, 2448 m, 2417 m (Kukova špica). Verjetno je, da se nada
lju je nivo proti severozahodu v slemenih Špikove skupine
(2472 m), vendar pa na njih ni takih planot kot na grebenih
prej omenjenih gorskih skupin. Nekoliko bolje je v tem oziru
v skupini Prisojnika (2547 m), k jer je najstarejše površje še
ohranjeno v planotastem grebenu, ki se vleče od Prisojnika
proti zahodu v povprečni višini 2400 m. V M ojstrovki (2332 m)
in v slemenu, ki se vleče proti Travniku (2379 m) in Jalovcu
(2643 m), moremo najti ostanke tega površja v povprečni višini
2300—2350 m.
Jugovzhodno od Triglava je ohranjeno najstarejše površje
v mali planoti vrh Tosca (2275 m), ki je nekoliko nagnjena proti
jugu. D alje najdemo ta nivo v prostrani planoti v višini 2200 do
2450 m, ki se razprostira med zgornjim delom Doline Triglav
skih jezer, med planino v Lazu in zgornjim delom Velske do
line. Planota je prav za prav že razčlenjena v posamezne bolj
ali manj planotaste grebene in nagnjena precej močno proti
j ugu. Od 2450 m se zniža na 2200 m. Severno od Hribaric se v
skupini Kanjavca dvigne površje celo na višino 2500 m.
Zahodno in jugozahodno odtod je ta nivo ohranjen le še v
grebenu, ki ga tvorijo Lepa špica (2398 m), Vogel (2348 m) in Kuk
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(2038 m). Nivo na tem grebenu ni strnjen, ker je večkrat preki
njen deloma po sedlih, deloma pa zato, ker se greben sam znižuje.
Južno od Vogla se razteza proti jugu drug greben, ki s prvim
prav za prav nima nobene zveze. Na tem grebenu predstavljajo
vrhovi Čelo (2227 m), vrh s koto 2131 m in Kol (2001 m) bržkone
še ostanke najstarejšega površja. Južno od Kola morda pripada
tej vršini* vrh Lanževice (2003 m). Po manjšem presledku se nivo
nadaljuje v Malem (1977 m) in v Velikem Bogatinu (2008 m). V
Bohinjskem grebenu samem je površje slabeje ohranjeno. Na
d alju je se le v bolj ali manj planotastem grebenu, ki ga tvorijo
vrhovi Kuk (2086 m), kota 2050 m, Vrh nad Škrbino (2054 m),
kota 1996 m, Bodica (1962 m), Matajurski vrh (1938 m) in končno
Črna prst (1844 m).
Vsi raziskovalci, ki so doslej om enjali triglavsko planoto
kot najstarejše površje, združujejo z n jo tudi naslednjo nižjo
vršino, ki je za kakih 200—400 m nižja od nje. D a pa imamo opra
viti z dvema različnima vršinama in ne z eno samo, nam kažejo
posebno jasno razmere južno od Bjavine. Pod Bjavino, ki pripada
nedvomno še triglavskemu nivoju, se pričenja ob vznožju str
mega pobočja planota v povprečni višini 2000 m. Ta je proti
vzhodu strmo odrezana, proti zahodu pa se dvigne polagoma na
višino 2180 m, nakar se prične strmo pobočje grebena Kredarice
oziroma triglavska planota sama: z njo torej ni v nikaki zvezi.
Tudi proti jugu prehaja planota šele po precejšnji strmini v po
ložno pobočje, ki sega do zgornje Krme. Poleg tega pa je ta
planota mnogo manj razorana od triglavske, kar je vsekakor tudi
dokaz, da nista obe enake starosti.
Na severozahodnem robu Pokljuke se vzdiguje planotast
greben, ki poteka dalj časa v povprečni višini 2000 m (Lipanjski
vrh 1960m, 1983 m, 2005 m, 1971 m, Debela peč 2007 m). Nadalje
vanja roba, ki doseže v vrhu s koto 1888 m in v 1861 m visoki
Klečici svoj najnižji položaj, ne smemo več šteti k temu nivoju.
Na vzhodni strani pod Debelo p ečjo leži namreč terasa v višini
1850 m, ki prehaja prav lepo v nadaljevanje grebena s Klečico.
Pod Klečico se enotni greben Pokljuke končuje na vse strani.
Šele v mnogo nižji vršini (cca 1750— 1780 m) se odcepita dva gre
bena, od katerih poteka eden naravnost proti severu, drugi pa
proti severovzhodu.
Enako vršino opazimo nadalje v prostrani planoti, ki leži
južno in vzhodno od Vogla (2348 m). Glavni greben, ki predstav
lja po vsej verjetnosti ostanek najstarejšega površja, je ločen
*
Uporabljam to besedo za „nivo“. V tem pomenu je udomačena у Po
ljanski in Selški dolini.
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od te planote po strmem pobočju. V resnici je strmina še nekoliko
večja, ker jo nekoliko zakrivajo melišča na vznožju tega grebena.
Planota visi proti jugovzhodu, tako da se od 2100 m zniža na
1950 m oziroma celo na 1880 m. Na vzhodu in jugu je prekinjena
po razmeroma strmem pobočju od naslednje vrši ne, ki leži šele
v višini 1830— 1700 m.
Vzhodno od Malega (1877 m) in Velikega Bogatina (2008 m)
se vleče planotasti pas v višini 1810— 1820 m, na severni in južni
strani Kuka (2086 m) pa ležita planoti v povprečni višini 1810 do
1850 m. Tudi te planote so omejene tako navzgor kakor tudi na
vzdol po strmem pobočju, ki ne d ovolju je nikake zveze z višjo
ozirom a nižjo vršino. Planota južno od Kuka je močno nagnjena
proti jugu (od 1880 m se zniža na 1850 m). Vzhodno odtod je ta
vršina v Bohinjskem grebenu zastopana v planoti, ki leži med
Šijo (1880m) in Rodico (1962m) v višini 1780m— 1840m. Med
Rodico in Matajurskim vrhom je ohranjena na severni strani
pobočja terasa v višini 1830— 1850 m, ki pripada prav tako tej
vršini. Tudi severno od Matajurskega vrha leži terasa približno
v tej višini. D alje proti vzhodu postaja Bohinjski greben ožji in
so zaradi tega posebno višje vršine zelo slabo zastopane: ohra
njene so morda le v sedlih v grebenu samem, kjer leže v višini
1780 m.
Med Križem, Stenarjem in Pihavcem leži prostrana planota
v višini 2000—2200 m, ki jo obdajajo skoraj od vseh strani pla
notasti 2300—2400 m visoki in najstarejšemu površju pripadajoči
grebeni. Tudi velike krnice na vzhodni strani grebena, ki ga tvo
rijo vrhovi Križ, Rogica (2582 m) in Škrlatica, utegnejo pripadati
tej vršini, čeprav je njih dno danes že precej močno nagnjeno.
Na severovzhodni strani Kukove špice (2417 m) se raztezajo
široki planotasti grebeni dalj časa v približno enaki višini 2050 m.
Na desni strani Velike Pišnice odgovarja tej vršini greben Rob ičje (1942 m, 1930 m), kota 181.4 m in Glava (1783 m), ki leži med
Veliko in Malo Pišnico. Posebno izrazita je dolinska vršina s
Slemenom na severni strani M ojstrovke, ki leži v višini 1780 do
1800 m.
V
triglavsko planoto so vrezane mnoge suhe doline, ki so se
ohranile večinoma le kot prelazi in sedla. Te moramo prav tako
prištevati tej vršini. Tako spadajo sem sedlo Konjska planina
(2020 m), prelaz D olič (2151 m) in dolinska globel južno od Kanjavca med Hribaricami in Vratmi (na originalki je označena z
imenom „Pod Kanjavcem“ ). Pridružuje se jim najzgornejši del
Doline Triglavskih jezer v višini 2000 m, k jer leže prva štiri
jezera. To je prav za prav še sedlo med Kanjavcem in Goriškim
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robom (2306 m). Približno v enaki višini leži severozahodno odtod
onstran Zadnjiškega dola planota na Ozebniku (2084 m).
W i n k l e r (1919, p. 142) je v krnskem površju zasledil nivo,
ki ga prim erja s triglavsko planoto in z visokimi planotami okrog
Kanina, v višini 2100 m. V obm očju Kanina prišteva K l e b e l s b e r g (1922, pp. 56—57) najstarejšemu površju planoto v višini
1800—2500 m. Ta vršina je ohranjena tudi na severni strani Ka
nina poleg tega pa še na Rombonu (2208 m) in Jerebici (2122 m).
Na Mangrtu leži to površje po njegovem mnenju v višini 1900 do
2100 m. Toda glede na to, da je treba razlikovati poleg triglav
skega nivoja na vsak način tudi še mlajšega v višini 2000—2100 m,
ki so ga do sedaj združevali s prvim, bi bila potrebna revizija
najstarejših nivojev, ki so še ohranjeni v zahodnem delu Julij
skih Alp. Sicer pa so mlajši tektonski procesi stara površja v za
hodnih Julijskih Alpah večinoma že uničili ( W i n k l e r , 1926,
p. 597).
Nastanek najstarejšega površja stavlja edinole W. P e n c k
(1924, p. 195) v oligocen, in sicer v dobo med eocenom in srednjim
oligocenom, vsi ostali ga prištevajo miocenu ( K o s s m a t ,
W i n k i e r , K 1 e b e 1 s b e r g , A i g n e r ) . Od teli določa samo
K 1 e b e 1s b e r g natančnejšo starost, vendar je ne ugotavlja za
Julijske Alpe posebej, marveč na splošno za vse ostanke tega
nivoja v Vzhodnih Alpah. Izhajajoč od eksaktno določene starosti
enakega površja na Golici na koroško-štajerski m eji določa tudi
za ostala površja v Vzhodnih Alpah enako starost (1922, p. 53),
namreč spodnji miocen.
Če pa upoštevamo korelate, ki prihajajo za določanje sta
rosti najstarejšega površja edino še v poštev, se zdi kot n ajbolj
verjetna doba srednjega miocena. Med vsemi miocenskimi sedi
menti, ki so ohranjeni ne samo v vzhodnem delu Ljubljanske,
ampak tudi v Radovljiški kotlini, dosežejo sivice, laporji in lapornati peščenjaki največjo debelino. Po A m p f e r e r j u (1918,
p. 421) je v Radovljiški kotlini na debelo odložena morska sivica,
ki pripada bržkone srednjemu miocenu. S c h u b e r t je namreč
našel v n jej foraminifere, ki so zelo podobne onim iz badenske
sivice, pripadajoče zgornjemu oddelku tortona. V vzhodnem delu
Ljubljanske kotline (v kamniškem gričevju in posavskih gubah)
prihaja kot korelat v prvi vrsti v poštev laški lapor, ki ga pri
števa W i n k 1 e r že tor ionu (1933, p. 247: 1936 b, p. 192). Debelina
vsega tortona v posavskih gubah, ki obsega poleg laškega la
p orja tudi litavski apnenec, znaša po P e t r a s c h e c k u (Z. d.
oberschles. Berg- und Hiittenm. Ver. Katowice, 1927, p. 14) pri
bližno 200 m.
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Starejši miocen v tem oziru ne more priti v poštev, ker so
se takrat še vršila gubanja. Mlajši miocen (sarmat) je po mojem
mnenju prav tako treba izključiti, ker je takrat že nastopila
regresija morja, ki je bila slejkoprej v zvezi z dviganjem ozem
lja, in če to ne, je vsaj povzročila ponovno oživitev erozivnega
delovanja. W i n k l e r (1933, p. 268) in mnogi drugi stoje sicer na
stališču, da je treba starim površjem pripisovati mnogo m lajšo
starost, kot so jim jo prisojali doslej. Vendar pa v našem primeru
za to še nimamo nikakili kriterijev. D okler ne bo ves terciar
Ljubljanske kotline in Bohinja podrobno raziskan, ni m ogoče
izvajati kakih določnejših sklepov.
Površje, ki leži nekako 200—400 m niže od najstarejšega
površja, je nastalo po vsej verjetnosti v teku sarmata. Ta nivo je
namreč tako od srednjemiocenskega (tortonskega) kakor od pa
nonskega površja ločen po strmih pobočjih, ki dosežejo dokajšnjo
višino. Odsek med obema omenjenima izravnavama je torej
v reliefu predstavljen bolj po strminah kakor po planotah in
terasah. To potrjuje, da je treba ves ta odsek uvrstiti v sarmatsko
dobo, ki je bila pri nas doba regresije in s tem oživljene erozije.
Ta doba je bila seveda prekinjena po krajših fazah mirovanja,
iz katerih so se nam ohranile terase in planotasti vrhovi.
Za nivojem v višini 2000—2100 m se pričenja vsepovsod
strmo pobočje, ki je posebno lepo izraženo na Pokljuki. Na
jugovzhodni strani najvišjega roba so na tem pobočju ohranjene
samo manjše terase v višini 1800 — 1880 m, ki predstavljajo
ostanke naslednjega nivoja. Pripada jim predvsem planotasti del
grebena s Klečico. Jugozahodno odtod leže na pobočju najvišjega
grebena Pokljuke terase v višini 1800 m, planotasti grebeni in
vrhovi pa v višini 1820 m.
V
osrednjem delu Julijskih Alp bi temu nivoju odgovarjal
zgornji del Velske doline, ki poteka na južni strani triglavske
planote v višini 1844 m. Južno od Zlatne (2075 m) in Krede (2025 m)
so ohranjene le manjše terase v višini 1820 m. Zato pa je tem b o lj
izrazit dolinski nivo s Triglavskimi jezeri v višini 1830 m, ki se
zniža proti jugu na 1677 m in prehaja tako skoraj nevidno v nižje
nivoje. Na jugu je ta dolina po precej strmi stopnji ločena od
druge, ki je približno 150 m nižja in poteka v jugovzhodni smeri.
Tu je treba upoštevati še dejstvo, da je bila dolina Triglavskih
jezer pozneje znatno zvišana. Po umiku stadialnih lednikov je
namreč ostala prekrita z morenami, poleg tega pa jo je posebno
v zgornjem delu znatno zvišalo neprestano zasipovanje po so
sednjih meliščih.
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Na severni strani Julijskih Alp pripada temu nivoju planotasto sleme Mlinarica, ki se vleče severno od Urbanove špice dalj
časa v približno enaki višini (1870 m).
K naslednji vršini štejem terase v višini 1780 m, ki so še
ohranjene na pobočju pokljuškega grebena. Proti jugu oziroma
jugozahodu se zniža vršina na 1720— 1750 m. Na jugu od Velikega
in Malega Draškega vrha poteka dolinska globel z višino 1721 m,
ki jo je treba tudi uvrstiti v ta nivo. Prav tako mu pripada pla
nina Tosec, ki leži v višini cca 1750 m. Približno enako višino
izkazuje greben, ki se vleče zahodno odtod proti jugu in se kon
ču je v Konjšici (1713 m).
O koli planine Viševnik leže terase v višini 1720— 1760 m
(Peršivec 1761 m), okoli O včarije pa dosežejo le še višino 1710 m.
Vzhodno od Lanževice najdemo nadaljevanje tega nivoja
v razsežnih terasah, ki leže v povprečni višini 1750 m. Severno
od Kuka (2086 m) leže terase le še v višini 1720 m.
V
Bohinjskem grebenu so vzhodno od Šij precej razsežne
terase in planotasti grebeni v višini 1740— 1750 m.
Na severni strani Julijskih Alp pripada temu nivoju K urji
vrh (1749 m) severno od Riglice. Med Malo Pišnico in Planico
predstavlja njegovo nadaljevanje Ciprnik (1749 m) in sosednji
vrh s koto 1746 m.
Na Pokljuki leži naslednji nižji nivo v višini 1600— 1680 m.
Vzhodno od Debele peči in Klečice so zastopane v tej višini pro
strane terase in planotasti grebeni. Posebno značilen za ta nivo
je greben, ki se vleče proti severovzhodu na večjo razdaljo v
približno enaki višini (1660— 1680 m). To so prav za prav najviše
ležeči deli pokljuške planote, če izvzamemo močno dvignjen za
hodni rob, ki ima zato že slemenski značaj in ne pripada več
pravi planoti. Severno od Klečice se nadaljuje ta vršina v Vošnem
vrhu (1620 m) in v planini Lipanci (1633 m) južno od Debele
peči. Temu nivoju prištevam tudi dolino z Velim poljem (1693 m).
V planini Krštenici (1673 m) se nivo proti jugu še nekoliko zniža.
Južno od Zlatne in Krede nastopajo v tem nivoju manjše planote,
terase, mestoma pa tudi planotasti vrhovi v višini 1620— 1660 m.
Posebno dobro je zastopan ta nivo v razsežni planoti O včarije, ki
leži v višini 1650— 1680 m. Tudi planina Viševnik (1620 m)
vzhodno odtod leži na tem nivoju. Kot eden najizrazitejših ni
vojev pripada sem spodnji del Doline Triglavskih jezer, ki sega
do višine 1677 m.
Posebno razsežne planote tega nivoja najdemo v zgornjem
delu Komne, k jer leže v višini 1620— 1680 m; te so že razrezane
po številnih suhih dolinah.
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"V Bohinjskem grebenu je na severnem pobočju vzhodno
od Šij precejšnja terasa v višini 1650— 1680 m. D alje proti vzhodu
so terase tega nivoja ohranjene le še tu in tam v planotastih
vrhovih in grebenih v višini 1620— 1650 m. O krog Možica (1602 m)
se razprostira večja planota v povprečni višini 1600 m.
Na Jelovici je ohranjen ta nivo v najvišjem grebenu, Rati
tovcu, s kotami 1658 m, 1668 m in 1666 m (Gladki vrh). O krog
Gladkega vrha je posebno razsežna planota v višini 1620 m. Tudi
Kosmati vrh (16-14 m) severovzhodno odtod utegne predstavljati
ostanek tega nivoja. V Javorovem vrhu se zniža vršina na 1580 m.
V severnem delu Julijskih Alp je ta nivo zastopan v vzhod
nem koncu Vrtaškega vrha, k jer je v višini 1651 m prav lepo
ohranjena terasa. Severno od Kukove špice najdemo nadalje
vanje tega nivoja v Vršiču (1699 m). D alje proti zahodu pa
njegove terase niso več tako izrazite. V ečji ostanek tega nivoja
predstavlja edinole med Malo Pišnico in savsko dolino potekajoče
sleme Vitranec, in sicer v zahodnem delu, k jer je naj višji (1600
do 1650 m).
Na Mežakli utegne biti ohranjen ta nivo le še v najvišjem
vrhu Jerebikovcu (1595 m).
V severnem delu Pokljuke se pričenja naslednja vršina v
višini 1500— 1550 m, ki je mnogo razsežnejša od prejšnje. Planote
ok rog planine Kleka (1556 m) in Bratove peči (1516 m) leže v tem
nivoju. Deloma je to dolinski nivo, ki je vrezan v prejšnjega
višjega. Toda tudi ta je prav tako kakor prejšnji proti jugu
čedalje slabeje razvit. V srednjem delu Pokljuke je povsem
prekinjen po nižjih vršinah. Šele okoli Mesnovca (1536 m) so
ohran jene posamezne terase in planotasti vrhovi v višini 1500 do
1530 m. Zahodno odtod so terase zastopane v približno enakih
višinah. Še dalje proti zahodu se zvišajo na 1550 m (južno in
jugozahodno od planine Krštenice). Planina v Lazu (1558 m), ki
pripada temu nivoju, je začetni del suhe doline, ki se zniža proti
jugu celo na 1500 m, medtem ko leži nadaljevanje suhe doline od
Dednega polja (1570 m) dalje že v nižjem nivoju. Na severni
strani Bohinjskega jezera je ta vršina v planotah in terasah okrog
Peršivca, ki leže v višini 1500— 1560 m, razmeroma dobro za
stopana.
Planina Lopučnica (cca 1550 m) na robu Komne leži tudi v
tej vršini. Suha dolina poteka odtod navzdol proti jugovzhodu še
nekaj časa v tem nivoju, nato pa se po razmeroma strmi stopnji
spusti do nižje vršine v višini 1540— 1560 m. Na Komni leže v tem
nivoju v njenem zgornjem delu večinoma suhe doline, ki so vre
zane v planoto višjega nivoja (1600— 1650 m). Tako leži na primer
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planina na Kraju (1515 m) na dnu take suhe doline. V spodnjem
delu Komne, to je že precej daleč proti vzhodu, pa se razprosti
rajo v tem nivoju tudi planote, ki so visoke 1500— 1560 m.
V Bohinjskem grebenu so na severnem pobočju v višini
1550— 1560 m še precej dobro ohranjene terase, ki so proti vzhodu
čedalje bolj redke. Severozahodno in severno od Koble (1492 m)
se vlečejo planotasti grebeni v višini 1520 m, ki predstavljajo
bržkone nadaljevanje tega nivoja.
V zahodnem delu Jelovice se raztezajo planote te vršine v
višini 1550 m. Južno od Batitovca je ohranjena terasa v višini
1570 m. Severovzhodno odtod pa leži okrog Javorovega vrha
(1580 m) planota v višini 1550 m.
V severnem delu Pokljuke je nižji nivo, ki leži v višini 1400
do 1480 m, razmeroma slabo zastopan. Na severnem pobočju, ki
se spušča razmeroma dokaj položno proti Badovini, so ohranjene
le maloštevilne terase v višini 1450— 1480 m. Na pokljuški pla
noti pa se p oja v ijo ostanki tega nivoja šele tedaj, ko se severni,
najvišje ležeči del planote s strmo stopnjo spušča proti jugu na
nižji nivo. Tu se ponavljajo pogosto višine 1450— 1480 m. Sprva
je zastopan nivo v precejšnji meri po suhih dolinah, proti jugu
oa je ohranjen večinoma samo še v planotastih gričkih, ki so
1400— 1440 m visoki. Y srednjem delu Pokljuke tega nivoja ni
več, pač pa ga najdemo v Mesnovcu, k jer so posebno v njegovem
zahodnem delu ohranjene prostrane planote v višini 1400— 1420 m.
V planotastih gričkih doseže nivo višino 1440— 1450 m (na primer
južno odtod v Bušovem vrhu 1455 m).
Proti zahodu se p oja v lja jo terase večinoma v višini 1470
do 1480 m. Južno od Vodičnega vrha (1627 m) je ohranjenih več
teras in planot v višini 1450— 1480 m. Nadaljnji ostanek tega ni
voja predstavlja planina Pri jezeru (1457 m). Suha dolina, ki se
začenja nad planino Lopučnico, doseže v svojem srednjem delu
višino 1480 m. Navzgor kot navzdol je ta del doline ločen po strmi
stopnji. Na Komni nastopajo planote v višini 1400— 1480 m edi
nole v njenem vzhodnem delu. Tu je med višjim nivojem v
višini 1500— 1560 m in nižjim v višini 1450 m skoraj povsod izra
zita stopnja. Najlepše je ohranjen ta nivo na planini G ovnjač
(1471 m).
Na Bohinjskem grebenu je ta vršina zastopana le v terasah,
ki leže v višini 1420— 1450 m (Zadnji Vogel 1424 m). V planini za
Osredki (1598 m) leži nivo le še 1400 m visoko.
V zahodnem delu Jelovice so prostrane planote v višini
1450 m. Y njenem srednjem in južnem delu je ohranjen ta nivo
v višini 1400— 1410 m (Visoki vrh 1593 m, Kotlič 1410 m).
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Zahodni rob Mežakle, ki leži 1420 m visoko, ima sicer planotast značaj, toda šele na vzhodni strani Jerebikovca (1593 m)
se pričenja prava planota Mežakle v povprečni višini 1400 m;
proti vzhodu se ta višina še nekoliko dvigne.
Na Pokljuki je v nivo 1400— 1450 m vrezan naslednji nižji
v višini 1560— 1380 m. K jer prehaja severni del Pokljuke po strmi
stopnji v nižje nivoje, se p oja v lja jo suhe doline v višini 1360 do
1370 m, ki so obrnjene deloma proti jugu, deloma proti vzhodu.
Te so razmeroma kratke in prehajajo po zelo strmi stopnji takoj
v višino 1280 m. j užno odtod se po javi ja jo tudi terase v višini
1370— 1380 m. Njih nadaljevanje najdemo v številnih planotastih
gričkih z višinami 1360—1370 m, ki leže med suhimi dolinami
nižjega nivoja. Proti vzhodu, k jer je prvotna planota razčlenjena
že v številna slemena, najdemo ta nivo v planotastih vrhovih in
grebenih s povprečno višino 1330 m. južno odtod okoli Golega
vrha (1365 m) in pa okoli Mesnovca se p oja v lja jo terase zopet v
višini 1360— 1380 m.
V
ta nivo so vrezane suhe doline, ki dosežejo že precej večji
obseg kot doslej omenjene. Leže večinoma v višini 1340 m. Na
Rudnem polju se pričenja v tem nivoju široka suha dolina, ki se
razcepi pri lovski koči v dve dolini. O žja poteka naravnost proti
jugu, k jer se v več dolinskih stopnjah zniža na višino 1250 m.
Druga dolina poteka proti severovzhodu, k jer se spusti pri pla
nini Javornik po strmi stopnji na nižji nivo, ki leži 1280 m visoko.
Na severni strani Javorovega vrha (1482 m) leži majhno sedlo,
ki loči dve suhi dolini. Proti vzhodu je obrnjena dolina z nivojem
1440 m. Njen prvi del sega naravnost proti vzhodu, k jer prehaja
po strmi stopnji v planoto, visoko 1260 m (Na Sivcu). Njen drugi
del pa se obrne že prej proti jugu in prehaja prav tako po strmem
pobočju v nižji del doline, ki leži v višini 1300m. Na zahodni
strani sedla leži dolina 1350 m visoko, nakar se nadaljuje pod
imenom Konjska dolina strmo navzdol.
Na Komni je razvit ta nivo le v skrajnem vzhodnem delu.
ki že m eji na strme, v Bohinjsko kotlino se spuščajoče stene. Tu
nastopajo planote in terase v višini 1320— 1340 m. Posebno izrazit
je dolinski nivo suhe doline, ki prihaja od planine Lopučnice. Y
tej leži zadnje Triglavsko (Črno) jezero v višini 1340 m.
Na severni strani Bohinjskega grebena najdemo ta nivo v
terasah, ki leže 1350 m visoko. Na eni teh teras leži Orožnova
koča (1349 m), na drugi Malnerjeva koča (1343 m).
Na Jelovici je posebno izrazit nivo v višini 1320— 1360 m.
Planote v tej višini nastopajo predvsem severno od Visokega vrha
(1393 m). V višini 1370 m so zastopane v srednjem delu okrog
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Kotliča in v južnem delu okrog kote 1377 m, ki je na avstrijski
originalki označena z imenom „ je le n j“ .
Na Mežakli je v planoto 1400 m vrezan nižji nivo v višini
1520 m. Proti vzhodu se ta planota dvigne na 1420— 1440 m in z
njim tudi dolinski nivo, ki leži tu v višini 1580 m. Ta nivo m eji
proti vzhodu na precejšnjo strmino, na katero opozarja tudi
K o s s m a t (1916, p. 659).
Na Pokljuki se pričenja v povprečni višini 1280 m naslednji
nižji nivo. V severnem delu leže pod strmo stopnjo, ki pada z
nivoja, na katerem leže planote okrog Kleka in Bratove peči, te
rase in planote v višini 1270 m. Južno odtod pa najdemo v tem
nivoju v zahodnem oziroma v srednjem delu Pokljuke večinoma
suhe doline, v njenem vzhodnem delu pa planotaste gričke. Ena
izmed najlepših suhih dolin tega nivoja se začenja severno od
Mesnovca. Dolina s širokim dolinskim dnom se polagoma znižuje
in prehaja tako skoraj nevidno v nižji nivo. N ajprej poteka proti
jugovzhodu, k jer se zniža na 1255 m, nato se zoži in obrne proti
vzhodu. Pri tem se zniža na 1237 m. Tu se zopet znatno zoži in
obrne proti severu in nato, ko se zelo razširi, ponovno proti
vzhodu. Pri Mrzlem studencu se zniža dolinsko dno na 1214 m. Od
Mrzlega studenca se odcepi ena dolina s širokim dolinskim dnom
proti jugovzhodu, kjer doseže višino 1199 m oziroma nedaleč od
tod višino 1195 m. Tu je zaprta na vseh straneh z višjim i vzponi,
ki segajo nad 1200 m visoko.
Izpod Pleše (1331 m) se spušča k n jej manjša suha dolina.
Zanimivo je, da visi začetni del te suhe doline danes proti jugu,
medtem ko se nagiba ves ostali del proti zahodu, k jer doseže vi
šino 1238 m in končno 1195 m, k jer se strne s pre j imenovano
dolino.
Od Mrzlega studenca se nadaljuje proti severu oziroma
severovzhodu druga dolina, ki ni tako izrazita kot prejšnja in ki
poteka proti jugu. Po začetnem delu te doline je speljana cesta,
ki drži v G orje. Kmalu pa se obrne dolina proti vzhodu, k jer je
odrezana nad debrijo Ribšice. Tu pade njen nivo nekaj pod
1200 m.
Pri Javorniku se pričenja druga suha dolina, ki je m nogo
ožja od zgoraj omenjene. Njen začetni del leži v višini 1287 m.
Odtod se polagoma spušča proti severovzhodu na 1274 m. Pri
lovski koči nedaleč od Kranjske doline se nekoliko dvigne (na
1277 m). Tu se prav za prav že končuje, ker jo loči približno 20 m
visoka stopnja od naslednjega dolinskega nivoja, ki se začenja
pri Kranjski dolini in se nadaljuje proti vzhodu. Ta dolinski nivo
se kmalu združi z dolino, ki prihaja od Mrzlega studenca proti
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severu. Pri lovski koči (1277 m) se odcepi še ena dolina, seveda že
v nižjem nivoju, ki poteka proti jugu in jugovzhodu in se združi
nato z zgoraj omenjeno prvo suho dolino nedaleč od Mrzlega
studenca.
V vzhodnem delu, to je okrog Mrzlega studenca, nastopajo
planotasti grički v višini 1280— 1290 m. Še vzhodneje odtod, k jer
je pokljuška planota po aktivnih dolinah že močno razčlenjena,
so v tej vršini ohranjene številne terase in planotasti grebeni v
višini 1250— 1270 m,
V južnem delu Pokljuke bi bilo šteti v ta nivo nadaljevanje
suhe doline, ki prehaja z Rudnega polja naravnost proti jugu in
leži v višini 1250 m. Po približno 40 m visoki stopnji se zniža do
lina v naslednji nivo, k jer leži planina Praprotnica (1212 m).
V Uskovnici je še ohranjena terasa v višini 1250 m. Zahodno
od V oj je v tem nivoju posebno lepo ohranjena terasa s planino
Hebed. Na Komni spadajo sem najnižji deli suhih dolin v višini
1250— 1280 m, ki se k on ču jejo tik nad strmo steno. Zadnji del suhe
doline, ki prihaja od Črnega jezera in se končuje nad Komarčo,
leži v višini 1280 m. Suha dolina, ki prihaja od planine na Kraju,
pa je v svojem najnižjem delu vrezana v višini 1253 m.
Na severnem pobočju Bohinjskega grebena nastopajo terase
v višini 1280— 1290 m, ki pa so razmeroma slabo ohranjene.
Na Jelovici je ta nivo zastopan v višini 1230— 1270 m, in
sicer v planotah in terasah kakor tudi v suhih dolinah. Vzhodno
od Možica poteka proti jugovzhodu suha dolina, znani prelaz, ki
veže Selško dolino z Bohinjem. Sprva leži ta v višini 1287 m,
nato se polagoma zniža na 1265 m. Po strmi stopn ji se spusti na
naslednji nivo, ki leži v višini 1207 m. V srednjem delu Jelovice
se vleče od Vršanovega vrha (1273 m) mimo Visokega vrha
(1393 m) pa skoraj do jugovzhodnega roba nad Podblico precej
širok pas oziroma hrbet, ki sestoji deloma iz planot v višini 1230
do 1270 m (predvsem v severozahodnem in jugovzhodnem delu),
deloma pa iz teras v višini 1250— 1290 m, ki obdajajo najvišje
dele v tej zoni (predvsem okoli Visokega vrha). Na obe strani
tega pasu se teren polagoma znižuje, edinole predel s Kotličem
je pomaknjen prav do strmega roba Jelovice, tako da na južni
oziroma jugozahodni strani tega predela ni teras, ki bi odgovar
jale temu nivoju.
V jugozahodnem delu Jelovice nastopajo sicer še vedno
terase in manjše planote te vršine, vendar so zastopane že bolj
redko. Tu prevladuje višina 1250 m. Koto 1367 m, ki je na avstrij
ski originalki označena z imenom „Peč vrh“ , obdaja na južni
strani suha dolina, ki leži v višini cca 1270 m. Ta se znižuje na
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obe strani, proti severozahodu, k jer se končuje v višini 1240 m,
in proti vzhodu, k jer preide po strmi stopnji kmalu v nižji nivo
1210 m. Nato poteka dolina dalj časa v tem nivoju, dokler ne
pada v večji strmini proti naslednjemu nivoju, kjer leže Ledine
(1145 m).
Na Mežakli se začenja pod zgoraj omenjeno veliko strmino
nižja vršina v višini 1220— 1240 m, ki pa se dvigne proti vzhodu
na 1280 m.
S tem bi bila zaključena serija nivojev, ki pripadajo plano
tam Komne, Pokljuke in Mežakle. Naslednji nižji nivoji so za
stopani mnogo slabe je, ker nastopajo le kot večje ali manjše
terase na razmeroma strmih pobočjih. Tudi na južnem, vzhodnem
in zahodnem pobočju Jelovice opazimo, da se pod prej omenovaniin nivojem pričenja strmo pobočje in da so na njem le manjše
terase, medtem ko so zastopani v severnem in jugovzhodnem delu
Jelovice na planoti sami še mnogo nižji nivoji.
Planote Pokljuke, Mežakle, Jelovice in Komne so razisko
valci navajali doslej kot najlepše in najizrazitejše primere za
veliko panonsko izravnavo. Pri podrobnem proučevanju so se
izkazale te planote kot kompleksi, ki sestoje iz več nivojev. Tudi
M e l i k opozarja na to dejstvo (1928, p. 78). Na pokljuški pla
noti je obseženih v glavnem pet nivojev (1600— 1680 m, 1500 do
1550 m, 1400— 1450 m, 1360— 1380 m, 1280— 1195 m), na Mežakli so
ohranjeni štirje nivoji (1600 m, 1400— 1420 m, 1320— 1380 m, 1220
do 1280 m), na Komni je pet nivojev (1620— 1680 m, 1500— 1560 m,
1400— 1480 m, 1320— 1340 m, 1280 m), na Jelovici pa sedem nivo
jev (1660 m, 1550 m, 1410— 1450 m, 1320— 1360 m, 1230— 1270 m,
1140— 1170m, 940—980m). Vse te vršine so večinoma po bolj ali
manj strmih stopnjah ločene druga od druge, tako da jih ni mo
goče vezati med seboj. Prav tako opazimo kaj lahko, da segajo
nižji nivoji skoraj na vseh planotah po dolinskih nivojih (suhih
dolinah) precej daleč v planote višjega nivoja. Imamo torej
pred seboj prave piedmontske stopnje. Ker pa so vmesne stop
nje, ki ločijo posamezne vršine, razmeroma nizke v primeri s
strmim pobočjem , ki se pričenja nad naj višjim nivojem teh pla
not oziroma, ki se začenja pod najnižjim , torej pod planotastim
površjem Mežakle, Pokljuke, Jelovice in Komne, moremo vkljub
vsem morebitnim pomislekom stavljati nastanek vseh teh nivo
jev v eno samo dobo izravnave.
B r ü c k n e r je sicer vsem tem planotam v Julijskih A l
pah pripisoval miocensko starost (1909, p. 1054), toda za njim so
bili razen A m p f e r e r j a (gl. zgoraj), W. P e n c k a , ki stavlja
dobo njihovega nastanka v spodnji miocen (1924, p. 195), in
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A i g n e r j a , ki prišteva vsa površja in planote povsem neute
m eljeno enemu samemu nivoju in temu primerno seveda tudi
njih nastanek eni dobi, namreč miocenu (1926, p. 222), vsi mne
nja, da so omenjene planote panonske (spodnjepliocenske) staro
sti.* Panon je tudi že na več drugih mestih v Vzhodnih Alpah do
kazan kot doba velikih izravnav.
Na p obočju Pokljuke leže najvišje terase v višini 1140 m.
O koli Zgornjih Gor j uš je mnogo planotastih vrhov, ki izkazujejo
to višino. D alje predstavlja Javornica (1140 m) lep ostanek te
vršine, prav tako terase v višini 1140— 1160 m, ki leže nad pla
nino Na Šeh. Tudi Uskovnica pripada tej vršini. Njeno nadalje
vanje najdemo zahodno od V oj v Medvedovem vrhu (1173 m).
D alje zahodno odtod ni nad Bohinjskim jezerom skoraj nobenih
izrazitejših teras več, ki bi pripadale tej vršini, prav tako tudi
ne na strmem pobočju Komne.
Na severnem pobočju Bohinjskega grebena nastopajo le tu
in tam manjše terase v višini 1110— 1140 m (Storeč raven 1100 m).
Še dalje proti vzhodu leži razsežna planina Savica v enaki višini.
Na Jelovici obroblja jo zgoraj omenjeni pas, ki poteka po
sredini Jelovice, terase v višini 1140— 1170 m. Na severni strani
tega pasu se zviša vršina teh teras celo na 1190 m. Ta vršina je
ločena po precej strmi stopnji od naslednje v višini 1100— 1080 m.
V skrajnem jugovzhodnem delu Jelovice prevladujejo 1170 do
1180 m visoke planote, medtem ko so v jugozahodnem delu te
rase in planote tega nivoja že bolj redke.
Na Mežakli je ohranjena v tem nivoju suha dolina, ki p o
teka proti vzhodu v višini 1130 m, in sicer skoraj tik ob sever
nem robu. Na skrajnem vzhodnem robu, k jer se pričenja pod
više ležečim nivojem že strmo pobočje, pa je ohranjena terasa
v višini 1120— 1130 m.
Na vzhodnem p obočju Pokljuke so ohranjene terase in planotasta slemena v višini 1040— 1080 m in predstavljajo že nižjo
vršino. Vzhodno in južno od Plesnarice (1180 m) nastopajo pre
cej razsežne terase te vršine. Na južnem p obočju Pokljuke je
ok oli G orjuš ohranjenih tudi še nekaj teras v višini 1060 do
1080 m. Na Šeh se ta nivo zniža celo na 1036 m. Najlepše ohra
njen in najobsežnejši ostanek tega nivoja pa predstavlja pla
nota pod Uskovnico. Ta je nagnjena nekoliko proti jugu, tako
da se zniža od 1063 m na 1042 m, na nekaterih mestih na 1020 m.
na zahodnem robu pa celo na 1000 m. Ta nivo se nadaljuje proti
jugu v grebenu Studorja (966—999 m). Ta obsega torej kom* Glede imena „panon“ glej opazko v Geogr, vestniku, 11, 1935, p. 178.
6
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pleks, ki je skoraj na vseh drugih mestih predstavljen po dveh
različnih nivojih.
Onstran V oj najdemo v Vogarju (1040— 1090 m) nadaljeva
nje te višine. Na zahodnem in južnem obrobju Bohinjskega je 
zera nastopajo le redko terase te vršine. Na Jelovici priteka od
Kupljenške planine dolina, ki leži v zgornjem delu, dokler še
teče po planoti, v višini 1080— 1040 m. N jen nadaljnji del se spu
šča strmo proti savski dolini. Prav lep ostanek tega nivoja pred
stavlja dalje severozahodni konec Jelovice, k jer leži planota v
povprečni višini 1060— 1080 m. Le ob robu so ohranjeni planotasti grički višjega nivoja (1130— 1150 m). Proti vzhodu nastopajo
ob robu manjše terase v približno enaki višini; zasledovati jih
moremo skoraj do skrajnega jugovzhodnega konca Jelovice.
Na Mežakli je ohranjen ta nivo v terasah z višino 1000
do 1030 m.
Na P okljuki je v višini 980— 1000 m zastopana naslednja
vršina. V skrajnem severovzhodnem delu, ki m eji na Radovino,
ležijo obsežne terase v višini 990— 1000 m. Posebno izraziti sta
dolini na južnem pobočju Pokljuke. V eni teh dolin leže Zgorn je
Gorjuše, v drugi Koprivnik. Sem je tudi šteti dolinsko globel s
planino Za jam o (1008 m). To dolino kmalu odreže strmo p obočje,
prvi dve pa se spuščata po vmesni stopnji na naslednji nižji nivo
v višini 930 m. Temu nivoju pripada tudi planota na južni strani
Spodnjih Gorjuš s povprečno višino 970 m, ki je po suhih doli
nah nižjega nivoja tudi že precej razrezana. Zahodno odtod tvori
nadaljevanje tega nivoja planota pod Uskovnico in pa greben Studorja (966—999 m). Na severni strani Bohinjskega jezera ni nikakih
teras tega nivoja, prav tako tudi ne na zahodni strani. Pač pa se
p ojavijo b olje ohranjene terase na severnem pobočju Bohinjskega
grebena, in sicer južno od Sv. Duha in Sv. Janeza, k jer leže v vi
šini 1000— 1020 m. Tudi na pobočju Jelovice so razsežnejše terase.
Tu se znižajo na višino 980 m (Strmne) in nato na 950 m (Šije).
Sicer je na Jelovici ohranjena ta vršina le na severovzhodnem
robu v terasah in planotastih vrhovih, visokih 940—980 m.
Na Mežakli je zelo izrazit nivo v višini 950 m (Ravne), ki
je nadaljevanje suhe doline. N jen začetni del leži v višini 1000 m
in se nato spušča po več položnejših stopnjah na ta nivo. Tudi na
južni strani ravenske terase je še ohranjen višji nivo v višini
990 m. To dokazuje, da ne smemo družiti višjega nivoja z nižjim.
Ta vršina se nadaljuje po suhi dolini še nekaj časa proti vzhodu,
nakar prehaja kmalu v strmo pobočje. Proti jugozahodu pa je
razsežna terasa ločena po približno 40 m visoki stopnji od na
slednjega nivoja, ki leži v višini 890 m.
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Naslednja nižja vršina predstavlja na Pokljuki višina
930 m, ki odgovarja na Mežakli ravenski terasi. У tej višini na
stopajo dobro ohranjene terase v severovzhodnem delu Pokljuke.
V enaki višini poteka tudi nadaljevanje doline, v kateri leže
Spodnje Gorjuše. V ta dolinski nivo se izteka severno od kote
1076 m in kote 937 m daljša dolina višjega nivoja, ki prihaja od
Koprivnika. Temu dolinskemu nivoju je prišteti tudi suhe doline
na planoti, ki se razprostira južno od Spodnjih Gorjuš. Zahodno
odtod je v Babni gori (915 m) nad Jereko in v njenem sosedstvu
več teras v višini 920—950 m. Terase severovzhodno od Srednje
vasi leže v višini 900—940 m.
Ob Bohinjskem jezeru ni teras tega nivoja. Edinole nad
Sv. Janezom je ohranjena manjša terasa v višini 930m. D alje
proti vzhodu je na Strmnah razvita suha dolina v višini 910 do
890 m. Na severnem robu Jelovice leži v višini 930 m suha dolina,
ki je usmerjena naravnost proti severu in ki prehaja kmalu v
strmo pobočje. Na skrajnem vzhodnem pobočju je končno še ne
kaj teras, ki leže v višini 920 m (Jamnik 917 m).
Na vzhodnem pobočju Mežakle leže terase v višini 920 do
930 m; te prehajajo polagoma v nižji nivo 860 m.
Nižja vršina v višini 860 m je na Pokljuki zelo dobro zasto
pana skoraj na vseh pobočjih. V skrajnem severovzhodnem delu
se proti vzhodu polagoma zniža na 830 m. Na tem nivoju leži vas
Pokljuka. Na severnem pobočju so terase v višini 860 m, prav
tako na njenem južnem pobočju. Na Šavnici (856 m) in Budnici
je ta nivo zastopan v višini 850 m. Na severnem pobočju
Bohinjskega grebena se tu in tam p oja v lja jo terase v višini
840 m. Manjše terase v višini 840 m se p oja v lja jo tudi na pobočju
Jelovice. Proti vzhodu se znižajo na 820 m. Na severnem pobočju
se terase in planotasti grički zvišajo na 850—880 m. Na vzhodnem
pobočju Jelovice leže terase v višini 810 m (Podblica 813 m) in
še dalje proti jugu v višini 800 m.
Naslednji nivo leži v višini 820 m. Na Jelovici leži v tej vi
šini suha dolina na severnem pobočju, ki je usmerjena proti se
veru in ki je nadaljevanje tiste z višjega nivoja (v višini 930 m).
Na Mežakli leži v tej višini ena izmed najizrazitejših teras z
vasjo Perniki (820 m). Tudi sicer je tako na vzhodnem kakor tudi
na južnem pobočju Mežakle število teras te višine precejšnje. Ta
nivo je tudi na vzhodnem in južnem pobočju Pokljuke razvit v
približno v enaki višini.
Na Mežakli leže najnižje terase v višini 700 m. Pobočje,
ki se spušča na severni strani proti Jesenicam, ima v višini 720 m
zelo razsežno teraso, ki pripada tudi tej vršini. Na pobočju Po-
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kljuke je nad Blejskim kolodvorom prostrana planota v višini
680—700 m. T ej planoti bi odgovarjale pod Babjim zobom vi
šine 685 m. Tudi pod O sojnico (754 m) in nad Bohinjsko Belo so
dobro ohranjene terase v višini 680 m. Nad Nomenjem so na obo
jestranskem p obočju manjše terase v višini 680—690 m.
Zelo izrazita terasa v višini 680 m leži na južnem pobočju
Bohinjskega grebena nad Sv. Duhom in Sv. Janezom. Nad Žlanom
je dobro ohranjena planota v višini 680 m. Proti vzhodu se dvigne
vršina na 715 m (Ravne 714 m), nakar pade na 700 m (Nemški
rovt 695 m), nakar se zopet zniža na 680 m (Lom). Na zahodnem
pobočju Rudnice odgovarjajo tej vršini terase v višini 670—690 m,
medtem ko so v sedlu med Rudnico in Šavnico terase zastopane v
višini 660—700 m. Nad Češnjico leži na pobočju Pokljuke terasa
v višini 700 m. Proti zahodu se ta nivo zviša na 720 m.
Nadaljnji nivo okrog Bohinjskega jezera leži v višini 640 m.
Terase s približno enakimi višinami vidimo tudi na vzhodnem
pobočju Pokljuke. Na Bledu bi odgovarjali tej višini osamelci
(Dobra gora 621 m, Straža 620 m, Blejski grad 614 m).
Nižje terase v višini 620 m so v Bohinju razmeroma slabeje
zastopane. Isto velja tudi za Blejski kot, k jer najdemo nadalje
vanje tega nivoja v višini 580 m (Strgovnik 588 m).
Terase, ki leže v okolici Bohinjskega jezera v višini 560 m,
navaja podrobno M e l i k (1954, p. 165). Tej vršini bi morda od
govarjale okoli Blejskega jezera male planote vrli gričev (Višce
ca. 555 m, Bledeč 541 m, Kozarec 558 m) v povprečni višini 550 m.
Kot najnižji nivo iz okolice Bohinjskega jezera omenja
M e l i k (1954, p. 164) višino 552 m. D alje ob Savi navzdol naj
demo njegovo nadaljevanje v osamelcu, ki leži med Nomenjem
in Savo in ki je 505 m visok. T ej vršini bi na Bledu odgovarjala
najnižja, ki je tam sploh še zastopana, namreč v višini 495 m
(Otok. Ribenski Brežnik).
Morfološki razvoj vzhodnega dela Julijskih Alp, ki ga mo
remo zasledovati od srednjega miocena naprej, nam omogoča
istočasno tudi vpogled v tektonska dogajanja, ki so se vršila
skozi vso to dobo na tem ozemlju. Najstarejše površje je ohra
njeno v večjem kompleksu edinole okoli Triglava, sicer se nam
ja v lja le v b o lj ali manj planotastih grebenih. Triglavska pla
nota doseže ob vznožju Triglava največje višine (do 2550 m), od
njega proti jugu pa se polagoma znižuje (do višine 2250m). Pla
nota jugovzhodno od Triglava, ki leži med zgornjim delom D o
line Triglavskih jezer, med planino v Lazu in zgornjo Velsko
dolino, je tudi nagnjena močno proti jugu. Zniža se za celih
500 m. Enako zniževanje opazimo v grebenu, ki ga tvorijo vr-
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hovi Lepa špica, Vogel in Kuk, in sicer prav tako proti jugu. To
zniževanje vidimo še na nadaljevanju grebena, ki ga tvorijo
vrhovi Čelo, Kol, Lanževica, in končno v Bohinjskem grebenu.
O d vznožja Triglava pa do Bohinjskega grebena se torej zniža
najstarejše površje za približno 700 m (od 2550 na 1850 m).
Tudi na severni strani Triglava so ostanki tega površja
močno nagnjeni, toda proti severu. Po bolje ohranjenih ostan
kih moremo izračunati, da je bilo to površje nagnjeno proti se
veru za kakih 200 m. Zanimivo je, da proti zahodu ne opazimo
takega zniževanja tega nivoja. Šele onstran mojstrovške dislo
k acije se znižajo ostanki tega površja za kakih 100 m. Vendar pa
moramo biti glede tega dela Julijskih Alp precej previdni, ker
imamo na razpolago večinoma slabo ohranjene ostanke najsta
rejšega površja. Več gotovosti nam prinese v tem oziru m orfolo
ška obdelava zahodnih Julijskih Alp.
D viganje, ki je sledilo po srednjemiocenski izravnavi, to
rej ni bilo enakomerno, temveč je bilo v sredini vzhodnega dela
Julijskih Alp (okoli Triglava) najmočnejše, proti obrobju, pose
bno proti jugu, pa je polagoma pojenjavalo. Nastane sedaj vpra
šanje, ali se je to neenakomerno dviganje pričelo že takoj po
srednjemiocenski izravnavi, ali se je morda pričelo šele pozneje.
O dgovor na to vprašanje dobimo šele, ko premotrimo položaj
naslednjega nivoja.
Po dveh dolinskih nivojih, ki jih moremo zasledovati v
osrednjem delu Julijskih Alp, sklepamo, da je bilo dviganje med
srednjemiocensko (tortonsko) in panonsko izravnavo prekinjeno
po eni fazi mirovanja.
D viganje prve faze se je vršilo po vsej verjetnosti v zgod
njem sarmatu. Planote in terase, ki so nastale po zaključku te
faze, so na južni strani Triglava nagnjene proti jugu prav tako
kakor najstarejše površje. Tudi dolinska globel, ki prihaja od
sedla Konjske planine, visi proti jugu. Če upoštevamo, da se te
rase tega nivoja še nadalje znižujejo ob grebenu, ki ga tvorijo
vrhovi Lepa špica-Vogel-Lanževica, in v Bohinjskem grebenu,
vidimo, da se je tudi to površje m očneje dvigalo v smeri proti
Triglavu. Proti zahodu je zniževanje tega nivoja sprva neznatno,
potem pa čedalje večje, dokler ne doseže onstran mojstrovške
dislokacije višine 1780 m. Vsekakor pa je potrebna zaenkrat tudi
tu previdnost kot pri najstarejšem površju.
Če primerjamo višinske razlike med najstarejšim površjem
in pravkar omenjenim nivojem, vidimo, da je okoli Triglava
največja. Tu namreč doseže ta do 400 m višine. Zahodno od D o
line Triglavskih jezer znaša le še okoli 200 m, na jugu v Bo
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hinjskem. grebenu pa komaj 100 m. Proti severu in proti zahodu
ostaja višinska razlika skoraj enakomerna ali pa se celo še ne
koliko zviša.
Sklepati torej moremo, da je bilo že v fazi, ki je sledila
takoj za srednjemiocensko izravnavo, najmočnejše dviganje v
srednjem delu vzhodnih julijskih Alp, medtem ko je proti jugu
postajalo slabeje. Zdi se pa, da je bilo dviganje te faze v za
hodnem delu Julijskih Alp celo nekoliko močnejše nego v
vzhodnem delu.
Dviganje v drugi fazi, ki se je vršilo v mlajšem sarmatu.
je trajalo, sodeč po višinski razliki med višjim in nižjim nivo
jem, dalj časa kot v prvi fazi. V mlajši fazi se je pričelo tudi
ukraševanje najstarejšega površja. Terase, ki so še ohranjene
med obema dolinskima nivojema, tako na primer nad Velim
poljem ali pa na pobočju najvišjega grebena Pokljuke, jasno
kažejo, da je bila ta faza večkrat prekinjena po fazah mirova
nja, a to le za krajšo dobo. Terase teh nivojev oziroma faz so
namreč precej slabo zastopane.
Po drugi fazi dviganja se je pričela doba panonske izrav
nave, ki je ustvarila največje planote v Julijskih Alpah. Kot
že omenjeno, sestoje planote iz mnogih nivojev, ki segajo po
suhih dolinah drug v drugega. Iz tega sledi, da se je vršilo dvi
ganje tudi za časa panonske izravnave. Terase in dolinski ni
v o ji pa nam ne izpričujejo samo, da so se faze dviganja pogosto
menjavale s fazami mirovanja, ampak tudi, da so stopile faze
dviganja po svoji kratkotrajnosti v ozadje z ozirom na mnogo
dalj časa trajajoče faze mirovanja.
Proti koncu panona se je pričelo intenzivnejše dviganje,
ki se pa ni vršilo enakomerno.
Površje Mežakle je močno nagnjeno proti vzhodu in ju g o
vzhodu, in sicer ne samo v tem oziru, da se p oja v lja jo v tej
smeri vedno nižji nivoji, marveč da so tudi posamezne planote
in terase n ajbolj nagnjene v to smer. Tudi potek suhih dolin
kaže enako smer. Mežakla se je torej dvigala n ajbolj v zahod
nem delu. Na prvi pogled se zdi, da je jugovzhodni del, ki je po
dislokaciji oddeljen od ostale Mežakle, v dviganju zastajal.
Planota se namreč ob n jej nenadno zniža za približno 200 m.
Toda enako visoko strmo pobočje najdemo tudi južno odtod na
Pokljuki, k jer loči ista dva nivoja kakor na Mežakli. V tem delu
Pokljuke pa ni nobene dislokacije, na katero naj bi bila v e
zana strma stopnja. Iz tega torej sledi, da nima dislokacija na
Mežakli nobenega vpliva na relief. V tem smislu se izraža tudi
K o s s m a t (1916, p . 659).

M O R FO G E N E ZA IN M L A D O T E R C IA R N A TE K T O N IK A .

87

Pokljuka je razdeljena po prelomu, ki poteka od Nomenja
■(oziroma še z Jelovice) mimo Mesnovca proti Zgornji Krmi, v
•dva kompleksa, ki sta se v postpanonski dobi različno dvigala.
Pri obeh dveh kompleksih je bil severni del n ajbolj dvignjen,
proti jugu pa je postajalo dviganje polagoma slabeje. Na ta na
čin je nastala ob Mesnovcu v sredini Pokljuke depresija, ki je
pospeševala razvoj porečja, dokler ni z nastopom ukraševanja
povsem usahnilo.
Tudi močno nagnjena Uskovnica kaže, da je bilo dviganje
v postpanonu neenakomerno. Toda tu opazimo, da je bilo na severu m očneje kot na jugu.
Komna kaže postopno zniževanje planot proti Bohinjski
kotlini. T ja so usmerjene večinoma tudi vse suhe doline. D viga
nje je bilo torej ob zahodnem grebenu, ki oklepa Komno, naj
m očnejše, proti vzhodu pa je postajalo vedno slabeje.
Jelovico delita dva preloma v tri dele. Prvi prelom poteka
približno od Dražgoš mimo Kupljenške planine in sega po do
lini Blatnice do Save in še dalje čez na Pokljuko. Drugi prelom
poteka nekako od Kosmatega vrha po dolini Korit do Save in
nato proti Koprivniku na Pokljuko. Severni del Jelovice se je
ob prvem prelomu najviše dvignil. Enako tendenco v dviganju
kaže tudi srednji del Jelovice, ki ima najvišje ležeče planote
in terase tik ob drugem prelomu, medtem ko kaže zahodni del
najmočnejše dviganje na jugu.
Vse to neenakomerno dviganje se je vršilo v dveh različ
nih dobah. Razvoj posameznih nivojev na panonskih planotah
nam jasno dokazuje, da se je moralo neenakomerno dviganje
vršiti že v teku panona. Pri postpanonskem dviganju niso na
teh planotah več nastajali nivoji, pač pa je bilo v tej dobi po
vršje posameznih nivojev nagnjeno, in sicer v enako smer, to
se pravi, da so bili najmočnejšemu dviganju podvrženi isti deli
planot v postpanonski kakor v panonski dobi.
V
postpanonski dobi je bilo dviganje najintenzivnejše in
je trajalo skoraj skozi ves mlajši pliocen. Vendar je bilo tudi to
dviganje prekinjeno po fazah mirovanja, med katerimi sta bili
•dve posebno izraziti. V prvi fazi so nastajale terase v povprečni
višini 950— 1000 m (Ravne na Mežakli, koprivniška in gorjuška
planota na Pokljuki, planota pod Uskovnico, Strmne na Jelo
vici). Iz druge faze imamo skoraj prav tako izrazite terase v v i
šini 750 m (Perniki na Mežakli, Ravne v Bohinju). Ostale faze
se sicer ne od liku jejo po takih razsežnih terasah in planotah,
pač pa stopajo nekatere med njimi bolj v spredje, ker so se uve
lja v lja le skoraj v vseh vzhodnih Julijskih Alpah. Tako imamo
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na primer terase v višini 860 m zastopane skoraj na vseh po
bočjih dolin.
Če primerjamo morfogenezo in mladoterciarno tektoniko
Julijskih Alp z ono v Savinjskih Alpah, vidimo dokajšnjo po
dobnost. Tudi v Savinjskih Alpah sta sledili za srednjemiocensko izravnavo dve fazi dviganja, prekinjeni po manj časa tra
ja jo či fazi mirovanja. Kakor nam kažejo suhe doline na Veliki
planini, je bila tudi v Savinjskih Alpah panonska izravnava
prekinjena po fazah dviganja, ki pa niso bila tako izrazita ozi
roma porazdeljena v toliko faz kakor v Julijskih Alpah. V postpanonski dobi je bilo intenzivnejše dviganje prav tako v Savinj
skih Alpah prekinjeno po dveh izrazitejših fazah mirovanja.
Prav presenetljivo pa je dejstvo, da najdemo planotaste
predele tako v Julijskih kakor v Savinjskih Alpah večinoma sa
mo v vzhodnem delu, medtem ko je zahodni del obeh gorski h
skupin po dolinah zelo razčlenjen. Drugače si tega skoraj ne
moremo razlagati kot s tem, da so v zahodnem delu delovala
orogenetska premikanja tudi še v mlajših dobah, medtem ko so v
vzhodnem delu stopila povsem v ozadje, namesto njih pa se udej
stvovala samo epirogenetska premikanja. Toda s tem še vedno
ni pojasnjeno, ali je podobnost med Julijskimi in Savinjskimi
Alpami v tem oziru zgolj slučajna, ali pa imamo morda ven
darle opraviti s kako zakonitostjo. Nemara bo k temu vprašanju
kaj več prispevalo podrobno m orfološko raziskovanje zahodnih
Julijskih Alp.
Na podlagi morfogeneze in tektonskih procesov, ki smo
jih zasledovali skozi ves mlajši terciar, je vsaj do neke mere
dana možnost za rekonstrukcijo razvoja porečja v vzhodnih Ju
lijskih Alpah.
V
prvi vrsti nas zanima Bohinjska Sava, ki dobiva svoje
pritoke izključno iz vzhodnih Julijskih Alp. O tem sta pisala
doslej že K o s s m a t (1916, pp. 588, 600, 602) in M e l i k (1928,
pp. 65—67), o nastajanju Bohinjske doline pa tudi A m p f e r e r (1918, pp. 410—412). V naslednjem samo izpopolnjujem
njihove navedbe.
Prvi nastanek porečja Bohinjske Save sega najbrže še v
dobo, ko se je ozem lje Julijskih Alp dvignilo iznad morja. To
je bilo v spodnjem eocenu (W i n k i e r , 1924, p. 67). Do sred
njega oligocena nam je njen razvoj in kajpak tudi razvoj n je
nega porečja povsem neznan. Od srednjega oligocena dalje je
segal po T e 11 e r j e v i ugotovitvi (1910, p. 15) morski zaliv v
Bohinj, ki je torej že tedaj predstavljal depresijo, ki je bila v
zvezi z Ljubljansko kotlino. V ta zaliv je pošiljala Bohinjska
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Sava svoje vode, medtem ko so ostale reke, ki se izlivajo danes
v Savo, tekle takrat naravnost v morje.
Že na koncu srednjega oligocena ali vsaj v začetku zgor
njega oligocena se je m orje umaknilo. Kakor je namreč dognal
K o s s m a t (1907, p. 61 ; prim erjaj pri tem tudi S t u r o v e p o
datke o terciarju, 1858, pp. 344—345), se pričen jajo zgornjeoligocenski skladi v Bohinju z bazalnimi konglomerati, ki jim slede
n ajprej sladkovodne, nad temi pa brakično-morske plasti. Za
razvoj porečja Bohinjske Save je to pomembno le v toliko, ker
je bilo v začetku zgornjega oligocena oziroma že proti koncu
srednjega oligocena erozivno delovanje znatno poživljeno. Reke
so si pri umiku m orja podaljšale tek in pri tem poglabljale
svoje struge. Toda ne za dolgo. Sladkovodne plasti, ki leže nad
bazalnim konglomeratom, sestoje pretežno iz glinastih lapor
jev, glin in peščenjakov. Brez dvoma so to ostanki jezera, ki je
nastalo kmalu po regresiji morja. To je bilo torej prvo Bohinj
sko jezero. Predstavljalo je le lokalno depresijo, kajti pri
splošnem grezanju bi m orje vdrlo zopet nazaj. Pač pa je v m laj
šem oddelku zgornjega oligocena prevladovalo povsod grezanje, ker je začelo m orje zopet polagoma prodirati (cf. K ii h n e 1,
Prirodosl. razprave, 2, 1933, p. 97). Podatkov iz mlajšega mio
cena, ki je sledil akvitanu, iz obm očja Bohinja sicer nimamo,
vendar moremo reči, da se je m orje umaknilo najpozneje v
začetku sarmata.
Ali so terciarne plasti popolnoma zapolnile depresijo, ni
mogoče več dognati. Razmeroma pičli ostanki terciarja leže
samo v nižjih legah. Najviše segajo južno od Bohinjske Bistrice
nad železniškim predorom, in sicer do višine 940 m. Na južnem
pobočju Rudnice segajo približno enako visoko. Prav tako tudi
ne vemo, kako globoka je bila takratna depresija oziroma kako
visoko je bilo njeno obrobje. A m p f e r e r sicer domneva, da
je bila takratna depresija popolnoma prekrita s terciarjem in
utem eljuje to s tem, da bi drugače ne mogle nastati planote Je
lovice in Pokljuke, ki jih ima po В r ii c k n e r j u še za miocenske (1918, pp. 410—411). Ker pa so imenovane planote pa
nonske starosti, njegovo dokazovanje več ne drži. Pač pa ni no
benega dvoma, da je bil pozneje, a še pred panonom, ves terciar
zaradi večje plastičnosti od starejših kamenin po tektonskih
procesih močno stisnjen.
Po umiku m orja je Sava podaljševala znova svoj tek in spre
jem ala vase vse pritoke, ki so tekli prej direktno v m orje. Iz
te dobe so se nam ohranili le še zadnji ostanki suhih dolin na
triglavski planoti in sedla v povprečni višini 2000 m. Ostanek
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doline tedanje Save (iz dobe zgornjega miocena) se je ohranil
d o danes edinole v najzgornejšem delu Doline Triglavskih je 
zer, ki leži med Kanjavcem in Goriškim robom. K je je bila na
daljn ja pot takratne Save, ne vemo. Prav tako tudi ni več mo
goče dognati, k je je segal takrat in še prej morski zaliv iz L ju b
ljanske kotline v Bohinj, ker je bila v predpanonski dobi kon
figuracija tal povsem drugačna od poznejše. Današnji relief
nam torej ne more nuditi nikakega oporišča v tem oziru, po
sebno še ker y vmesnem predelu med Bohinjem in Ljubljansko
kotlino nimamo več ohranjenega najstarejšega površja. Tudi
oligocenskih in miocenskih sedimentov ni najti drugje kakor
samo v Ljubljanski kotlini in v Bohinju, saj so morali biti za
časa panonske izravnave, če že ne prej, povsem odstranjeni z
vmesnega predela.
Za časa panonske izravnave je Sava že po razmeroma
kratkem teku prešla v ravninski predel, ki so ga tvorile v glav
nem Mežakla, Pokljuka, Jelovica in Komna. Saj se je dvigal iz
ravnine le tisti del vzhodnih Julijskih Alp, ki ga oklepajo da
nes imenovane planote, torej Triglav z okolico in razmeroma
ozki greben, ki se vleče danes od Kanjavca v širokem loku mimo
Bogatina do Črne prsti. Mežakla, Pokljuka, Jelovica in Komna
so takrat predstavljale še enotno, širno planjavo, ki so jo reke
pričele razrezavati šele v poznem panonu. Bohinjska Sava si je
urezala takrat široko dolino, ki je potekala izpod Kanjavca na
ravnost proti jugu. Ta se je ohranila še do danes kot Dolina
Triglavskih jezer. To je bila takrat bržkone največja in morda
tudi najdaljša dolina v vzhodnih Julijskih Alpah. Suhih dolin
takega obsega namreč na vsem ostalem ozem lju ne poznamo. Da
se je dolina takratne Bohinjske Save tako razvila, je pripiso
vati v prvi vrsti tektonskemu položaju in pa različni odpornosti
in nepropustnosti kamenin, ki nastopajo na tem ozemlju. Pre
cejšen obseg so dosegle sicer tudi doline, ki so se ohranile na
Komni, Pokljuki in Jelovici, vendar so vse te doline razmeroma
zelo plitve in prehajajo, vsaj nekatere med njimi, že po kratkem
poteku v nižje nivoje.
Proti koncu panona je zaradi intenzivnejšega dviganja
oživelo erozivno delovanje. Prostrano panonsko planoto so pri
čele reke razrezavati in razkosavati v danes že povsem samo
stojne dele. Dolina Triglavskih jezer je zapadla ukraševanju in
tako stopila izven funkcije. Njeno vlogo je prevzela voda, ki
je tekla od Lopučnice navzdol proti jugovzhodu. Prej ali slej
se je ta združila z ostalimi vodami, ki so pritekale s Komne.
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Predhodnica današnje Bohinjske Save je z ustvarjanjem
velikega kanjona začela z razdvojitvijo po obsegu največjega
julijskega kompleksa. Od tistih dob je Bohinjska Sava ujeta
med Pokljuko in Jelovico in je v tej smeri v glavnem obdržala
svoj tek še do danes. Dolina je tedaj izrazito epigenetskega
značaja.
Tudi Bohinjska kotlina v današnji obliki je nastajala ta
krat in je torej povsem erozijskega nastanka. S prvotno predpanonsko depresijo (udorino), ki je bila tektonskega izvora, ima
le toliko zveze, da ji je slednja služila kot preddispozicija, po
dobno kot so prelomnice preddispozicija za nekatere druge
doline.
V
tektonsko zasnovano zgornjo Velsko dolino se močno
nagiba dolinska globel, ki prihaja od sedla Konjske planine in
ki je po nastanku iz sarmatske dobe. Ta predpanonska reka je
tekla bržkone proti jugu in je nemara predhodnica današnje
Mostnice. V panonu si je urezala večjo in širšo dolino, Velsko
dolino. Njena smer kaže, da je tudi ta tekla proti jugu. Šele
proti koncu panona je začela Mostnica močno poglabljati in ši
riti svojo strugo, tako da je tu danes največja dolina na južni
strani Triglavske skupine.
Suha, desni pritok Mostnice, je imela v panonu svoj izvir
nekje na O včariji in je tekla vzdolž prelomnice naravnost proti
vzhodu. Svoje pritoke je dobivala večinoma s severne strani,
enega večjega izpod Debelega vrha in Zlatne, drugega od pla
nine Jezerce. Tudi njena današnja dolina, ki je nastala v postpanonski dobi, je vezana na prelomnico.
Ribnica je po svojem nastanku mlajša. Morda sega njen
začetek še v predpanonsko dobo nazaj, vendar je to malo ver
jetno, ker ni ohranjenih nikakih sledov doline iz te dobe. Suha
dolina, ki poteka od Rudnega polja proti jugu navzdol, je brž
kone ostanek levega pritoka.
Najmlajša med vsemi pritoki, ki prihajajo v Bohinjsko
Savo z leve strani, je Jereka, ki je dobivala svoje vode izključno
s Pokljuke. Nastala je tedaj šele v panonski dobi.
Bistrica je razmeroma mlada reka, saj teče večinoma po
nižinskem predelu. Razvila se je šele v mlajšem pliocenu. Raz
v o j njene doline je vezan predvsem na terciarne plasti. Na m eji
med njimi in starejšimi skladi prihaja namreč vedno dovolj
vode na dan. Nadalje so terciarne plasti tako malo odporne, da
si je mogla Bistrica v relativno kratkem času ustvariti p recej
šnjo dolino.
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Korita in Blatnica, ki pritekata z Jelovice, sta nastali šele
proti koncu panona in sta vezani na znana preloma, ki sečeta
Jelovico v jugovzhodni smeri. Blatnica izvira v času v ečje
vode nad Kupljenško planino. Široka suha dolina nad njenim
izvirom v višini 1130 m pa kaže, da je segala Blatnica v panonu
še precej dalje proti jugovzhodu. Šele v postpanonu ji je začela
Češnjica, pritok Selške Sore, odvzemati povirje in tako prodi
rati proti severozahodu.
Panonske planote so zapadle ukraševanju, ko so po dvigànju dosegle neko določeno višino. Doline so postale večinoma
suhe. Pač pa se je razvilo novo porečje v dolinah nižjega nivoja,
ki pa tudi ni dolgo trajalo. Obdržale so se le večje reke, ki so
dobivale stalen in v ečji dotok vode.
Spremembe, ki so se v porečju Bohinjske Save dogajale
odslej, je za obm očje Bohinjske kotline podrobno popisal M e 
l i k (1928, pp. 65—67; 1934, pp. 161, 167), medtem ko sem sam
zasledoval razvoj porečja v Radovljiški kotlini (1929, pp. 24
do 30). Toda tudi za slednjo navaja M e l i k (1930, pp. 18—21,
25—26) mnogo važnih podatkov.
Na severnem vznožju vzhodnih Julijskih Alp nas zanimata
predvsem Bistrica, ki teče po Vratih, in Radovina.
Bistrica in reka v Krmi sta po svojem nastanku še iz predpanonske dobe. Obe sta namreč vezani na dislokaciji, ki pote
kata približno v enaki smeri, to je proti severovzhodu. Tudi za
četek Vrat, prelaz Luknja (1758 m), ki je ostanek nekdanje v
mnogo višjem nivoju potekajoče doline, kaže po svoji višini na
to. Isto velja za Krmo, ki sega do prelaza med Vernarjem in
Toscem v višini 1979 m. Ta ostanek nekdanje doline pripada po
svoji višinski legi še mlajšemu miocenu (sarmatu). Krma je še v
panonski dobi potekala skozi ob dislokaciji in se izlivala brž
kone direktno v Savo. Kmalu nato (verjetno še v panonu) se je
obrnila proti severu, ali po pretočenju kakega pritoka Bistrice
ali pod tektonskim vplivom, tega ne moremo več dognati.
Bistrica je dobivala z desne v ečji pritok izpod Begunj
skega vrha. Ali je bil ta že takoj spočetka, to je v sarmatu, ko
se je razvila dolina od Begunjskega vrha proti Urbanovi špici,
tributären Bistrici, ali je bil morda samostojna reka, se ne da
več dognati. Nobenega dvoma pa ni, da ga je Bistrica že v teku
srednjega pliocena pritegnila nase.
Reka iz Krme je dobivala še dva večja pritoka, levega iz
Kota, ki sega po svoji zasnovi tudi še v predpanonsko dobo na
zaj, in desnega s pobočja tedaj še strnjene Mežakle in Pokljuke,
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ki se je razvil šele v postpanonu. Reka iz Krme je tekla v postpanonu prvotno naravnost proti severu, k jer se je združila z
Bistrico nekje v spodnjem delu Vrat. Na to kaže široka suha do
lina v višini 848 m, ki poteka med Krmo in Vratmi. Še ohra
njene terase na pobočjih Vrat, Kota in Krme dokazujejo, da se
hidrografija v tem delu Julijskih Alp skozi ves mlajši pliocen
ni bistveno spremenila.
Radovina se je začela razvijati šele proti koncu panona.
Pritoke je dobivala tako z Mežakle kakor s Pokljuke. Eden
največjih je tekel s srednjega dela Mežakle proti ravenski terasi,
ki je predstavljala v začetku srednjega pliocena še dolinsko dno
Radovine. Pozneje je zaradi ukraševanja postala dolina suha.
Pač pa se je namesto te razvila druga dolina, ki poteka narav
nost proti vzhodu in je še danes aktivna. Tudi pritok, ki je ustva
ril svojo dolino ob prelomnici in ki je pritekal v Radovino
nekoliko više zgoraj, se je zaradi ukraševanja posušil. Z desne
strani je dobivala Radovina vodo, ki ima svoj izvir pod Klečico
in ki je ubrala svojo pot prav tako ob prelomu. To je bil ostanek
nekdanje reke s Krme, ko je ta še tekla proti severovzhodu.
Medtem ko je ta voda približno v enaki dobi usahnila kot prej
omenjena pritoka z Mežakle, je ostala dolina Ribšice še do danes
aktivna. Ribšica je bržkone prav tako stara kakor Radovina, saj
se nagiblje proti n jej suha dolina, ki poteka od planine Javor
nika mimo Kranjske doline. Prav tako je nagnjena proti dolini
Ribšice suha dolina, ki se začenja med Javornikom in Rudnim
poljem in teče proti Mrzlemu studencu. Tudi od Rudnega polja
je tekla voda prvotno ob Mesnovcu, to je vzdolž preloma, proti
vzhodu in tako bržkone v Ribšico. Pozneje, a še v panonu, se je
začela voda z Rudnega polja odtakati v Ribnico. Razvodje med
Radovino in Bohinjsko Savo je potekalo takrat približno od
Rudnega polja ob robu Mesnovca proti vzhodu.
Zaradi močnejšega dviganja zahodnega dela Mežakle in
severnega dela Pokljuke, ki sta bila takrat še zvezani med seboj,
je bila erozivna sila Radovine znatno povečana. Tako se
je pomikala vedno b olj nazaj, to je proti zahodu, in končno pre
točila desni pritok Krme vase in nato še glavno reko samo. Na
ta način je ostala dolina Krme od tu proti severu suha. Danes
leži najvišji del te suhe doline približno 70 m nad dnom spod
njega dela Krme, k jer ta zavije proti vzhodu. Kdaj se je vršilo
pretočenje Krme v Radovino, razlaga B r ü c k n e r (1909, p. 1057).
Glede njegove razlage o preusmeritvi spodnjega dela Krme pa
pripominjam, da se strinjam z njim samo v tem, da je zajezitev
po ledniku oziroma njegovo eksarativno delovanje sicer pospe-
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šilo pretočenje in dalo s tem povod, nikakor pa ni bilo to vzrok,
ki sega časovno mnogo dalj nazaj.
Zaradi nadaljnjega dviganja sta zapadla Kot in Krma ukraševanju, predvsem zgornji del obeh dolin, in tako postala suhi
dolini. Enormno nanašanje proda v spodnjem delu Krme pa je
pospešilo, da je zginila voda tudi v tem delu s površja in tako
pustila suhe struge. Isto velja za zgornji del Vrat in za Zgornjo
Radovino. Le spomladi, ko se taja sneg in naraščajo vode, so
struge tudi v tem delu imenovanih dolin polne vode.
O nastajanju ostalih dolin in o porečju Dolinske Save sploh
(o tem je pisal v zadnjem času tudi B o h i n e c , 1935, pp. 107 do
108), bom razpravljal šele pozneje, ko bo obdelana tudi m orfogeneza Karavank in bo s tem podan boljši vpogled v razvoj tega
porečja.
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Zusammenfassung.
Morphogenese und jungtertiäre Tektonik des östlichen Teiles der Julischen
Alpen.
Die höchsten Gipfel der östlichen Julischen Alpen ragen in die Höhe
von 2600—2860 m. Es sind dies lauter isolierte Gipfel bzw. Grate, bei denen
es wohl zweifelhaft ist, ob sie Reste der ältesten Oberfläche aus der Zeit
darstellen, in der die tangentialen Kräfte ihre Hauptarbeit beendigt hatten,
oder ob sie als Reste der späteren Erosionsfläche aufzufassen sind. Es ist aber
nicht ausgeschlossen, dass sowohl die erste wie die zweite Oberfläche schon
so stark denudiert wurden, dass einzelne Gipfel und Kämme schon tief unter
dem Niveau der einstigen Oberfläche liegen.
Die älteste Oberfläche, die heute noch feststellbar ist, liegt in der Höhe
von 1850— 2550 m. Vor allem gehört hieher die Hochfläche, die den Triglavgipfel umgibt. Nach Süden erniedrigen sich die Reste der Verebnungsfläche
im Kamme, der die italienisch-jugoslawische Grenze bildet, allmählich auf
2300 m, 2200 m, 2000 m und im östlichen Teile des Wocheiner Kammes auf
1850 m.
Fast alle Forscher, die das Triglavplateau als die höchste Verebnungs
fläche angeführt haben, vereinigen es mit der nächsten um 200— 400 m niedri
geren Oberfläche. Dass wir aber hier mit zwei verschiedenen Niveaus zu tun
haben, zeigen uns besonders deutlich die morphologischen Verhältnisse
südlich von der Rjavina. Die Rjavina gehört noch zum Triglavplateau. Am
Fusse ihres steilen Abhanges beginnt die Oberfläche in der Höhe von 2000 m.
Sie ist gegen Osten steil abgeschnitten. Gegen Westen steigt sie auf 2180 m
an, während sich die Reste dieses Niveaus, die den obenerwähnten (die italienisch-jugoslawische Grenze bildenden) Kamm auf der Ostseite begleiten,
gegen Süden allmählich auf 1780 m erniedrigen. Zwischen dem Križ, dem
Stenar und dem Pihavec, westlich vom Triglav liegt dieses Niveau in der
Höhe von 2000— 2200 m.
Wenn wir die Korrelate berücksichtigen, die für die Altersbestimmung
der ältesten Oberfläche ausschliesslich in Betracht kommen, scheint für sie
das mittelmiozäne (tortonische) Alter das wahrscheinlichste zu sein. Unter
allen miozänen Sedimenten, die nicht nur im östlichen Teile des Laibacher
Beckens, sondern auch im westlichen Teile, im Becken von Radovljica (Rad
mannsdorf), Vorkommen, erreichen Tegel, Mergel und mergelige Sandsteine
die grösste Mächtigkeit. Nach A j m p f e r e r (1918, p. 421) gehören marine
Tegel im Becken von Radovljica wahrscheinlich dem Mittelmiozän an.
S c h u b e r t fand nämlich in ihnen Foraminiferen, die denen aus dem Ba
dener Tegel sehr ähnlich sind. Im östlichen Teile des Laibacher Beckens
kommt als Korrelat Tüfferer Mergel in Betracht, der nach W i n k l e r (1933,
p. 247; 1936, p. 192) dem Torton angehört.
Das ältere Miozän kann in dieser Hinsicht nicht in Betracht kommen,
da in diesem tektonische Bewegungen noch fortdauerten. Das jüngere Miozän
(Sarmat) ist meiner Ansicht nach ebenfalls ausgeschlossen, weil damals schon
eine Regression stattgefunden hat, die mit den Hebungen in Beziehung steht.
Die um 200— 400 m niedrigere Oberfläche entstand demnach wähpAid
des Sarmats. Dieses Niveau ist nähmlich vom höheren mittelmiozänen (tor
tonischen) wie vom unteren pannonischen Niveau durch grössere steile G e
hänge getrennt. Der Abschnitt zwischen den beiden Verebnungsflächen (der
tortonischen und der pannonischen) wird im Relief weit mehr durch steile
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Gehänge als durch Ebenen und Terrassen sichtbar. Das beweist uns, dass wir
diesen Abschnitt in das Sarmat stellen müssen, als bei uns Regression und
Neubelebung der Erosion vorherrschten.
Unter dem Niveau 2000— 2200 m beginnt, wie gesagt, überall steiles
Gehänge. Auf diesem haben sich nur hie und da vereinzelte Terrassen in
der Höhe von 1800— 1880 m und in der Höhe von 1780 m erhalten.
Die Plateaus der Pokljuka, Mežakla, Jelovica und Komna erweisen sich
bei eingehender Untersuchung als Komplexe mehrerer Niveaus. Auf dem
Pokljukaplateau kann man fünf Niveaus unterscheiden (1600— 1680 m, 1500
bis 1550 m, 1400— 1450 m, 1360— 1380 m, 1280— 1195 m), auf der Mežakla sind
vier Niveaus erhalten (1600 m, 1400— 1420 m, 1320— 1380 m, 1220— 1280 m), auf
der Komna fünf Niveaus (1620— 1680 m, 1500— 1560 m, 1400— 1480 m, 1320 bis
1340 m, 1280 m) und auf der Jelovica sieben Niveaus (1660 m, 1550 m, 1410 bis
1450m, 1320— 1360m, 1230— 1270m, 1140— 1170 m, 940— 980m). A lle Niveaus
sind mehr oder weniger durch steile Stufen voneinander getrennt, so dass wir
sie nicht als einheitliches Niveau auffassen können. Ausserdem können wir
bemerken, dass die niedrigeren Niveaus fast auf allen genannten Plateaus
durch Talniveaus (trockene Täler) ziemlich weit in die Ebenen des höheren
Niveaus reichen. W ir haben also hier echte Piedmontflächen vor uns. Da aber
die Zwischenstufen, die die einzelnen Niveaus voneinander trennen, im V er
gleiche zu den steilen Böschungen über dem höchsten und unter niedrigsten
pannonischen Niveau relativ niedrig sind, können wir für alle diese Niveaus
eine gemeinsame Yerebnungszeit annehmen.
Niedrigere (jungpliozäne) Niveaus liegen in den Höhen von 1110 bis
1190 m, 1040— 1090 m, 950— 1000 m, 900— 940 m, 860 m, 820 m, 700—680 m, 640 m,
620 m, 560 m und 532— 495 m.
Die älteste (mittelmiozäne) Verebnungsfläche ist stark nach Süden
geneigt. Vom Triglavplateau bis zum Wocheiner Kamm erniedrigt sich diese
Fläche um ungefähr 700 m. Auch nördlich vom Triglavmassiv ist diese Flä
che geneigt, hier jedoch gegen Norden. W ie sich die Neigung dieser Ober
fläche nach Westen verhält, kann man wegen der spärlichen und schlecht
erhaltenen Reste einstweilen noch nicht sicher verfolgen. Vielleicht werden
uns morphologische Untersuchungen der westlichen Julischen Alpen, die auf
italienischem Gebiet liegen, diesbezügliche Anhaltspunkte erschliessen. Die
Hebung, die nach der mittelmiozänen Verebnung folgte, war in der Mitte (um
den Triglav herum) am stärksten, gegen die Umrandung (besonders gegen
Süden) zu wurde sie allmählich schwächer. Wenn wir die Höhenunterschiede
zwischen der ältesten und der nächstniedrigeren Oberfläche vergleichen, sehen
wir, daß die Höhendifferenz um den Triglav herum am grössten ist. Daraus
folgt, dass schon in der Phase, die der mittelmiozänen Verebnung unmittelbar
folgte, die stärkste Hebung den mittleren Teil der östlichen Julischen Alpen
erfasste, während sie nach Süden zu allmählich schwächer wurde.
Aus den beiden Talniveaus, die wir im mittleren Teile der Julischen
Alpen verfolgen können, dürfen wir schliessen, dass die Hebung zwischen
der mittelmiozänen (tortonischen) und pannonischen Verebnung durch eine
Ruhephase unterbrochen worden ist.
Die Hebung der ersten Phase erfolgte wahrscheinlich im frühen Sarmat.
Die Plateaus und Terrassen, die am Ende dieser Phase entstanden sind, sind
südlich von Triglav nach Süden geneigt. Auch nach Westen scheint eine
Erniedrigung dieses Niveaus vorhanden zu sein.
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Die Hebung in der zweiten Phase, die im jüngeren Sarmat stattfand,
dauerte — nach dem Höhenunterschiede zwischen dem höheren und niedri
geren Niveau zu urteilen — viel länger als die Hebung der ersten Phase. In
der jüngeren Phase begann auch die Verkarstung der ältesten Verebnungsfläche. Die Terrassen jedoch, die noch zwischen den beiden Talniveaus er
halten sind, zeigen deutlich, dass diese Phase mehrmals durch Ruhephasen
unterbrochen wurde, aber nur für relativ kurze Zeiten.
Nach der Hebung der zweiten Phase begann die pannonische Verebnung. Da die grossen pannonischen Yerebnungsflächen aus mehreren
Niveaus bestehen, folgt, dass die Hebung auch während der pannonischen
Verebnungszeit nicht zum Stillstände gekommen ist. Die Terrassen und die
Talniveaus zeigen uns dagegen nicht nur, dass die Hebungsphasen mit den
Ruhephasen mehrmals gewechselt haben, sondern auch, dass die Hebungs
phasen im Vergleich mit den Ruhephasen viel kürzer waren; sie treten dem
nach stark in den Hintergrund.
Gegen das Ende des Pannons wurde die Hebung wieder intensiver,
erfolgte aber nicht gleichmässig. Die Oberfläche der Mežakla ist stark nach
Osten und Südosten geneigt. Sämtliche Niveaus erniedrigen sich und neigen
sich zugleich auch in dieser Richtung. Auch der Verlauf der trockenen Täler
zeigt dieselbe Orientierung. Die Mežakla wurde demnach im westlichen Teile
stärker gehoben.
Das Pokljukaplateau ist durch die Störung, die von Nomenj (Neuming)
längs des Mesnovec gegen die Ober-Krma verläuft, in zwei Komplexe ge
teilt, die im Postpannon verschieden stark gehoben worden sind. Bei den
beiden Komplexen wurde der nördliche Teil derselben am stärksten gehoben,
gegen Süden dagegen wurde die Hebung allmählich schwächer. Auf diese
W eise entstand ungefähr in der Mitte der Pokljuka am Mesnovec eine De
pression, die die Entwicklung eines Flussnetzes begünstigte, das mit dem
Beginn der späteren Verkarstung versickerte bzw. trocken gelegt wurde.
Auch die stark gegen Süden geneigte Oberfläche der Uskovnica zeigt,
dass die Hebung im Postpannon ungleichmässig war. A uf dem Komnaplateau
bemerken wir eine stufenweise Erniedrigung der einzelnen Niveaus gegen
Osten hin. In dieselbe Richtung verlaufen auch die trockenen Täler. Die
Hebung war also hier im Westen am stärksten.
Das Jelovicaplateau haben zwei Störungen in drei Teile geteilt. Die
eine Störung verläuft ungefähr von Dražgoše gegen Nordwesten an der
Kupljenška planina vorbei durch das Tal der Blatnica auf die Save zu und
weiterhin auf die Pokljuka (siehe oben). Die zweite Störung verläuft unge
fähr vom Kosmati vrh an ebenfalls gegen Nordwesten, folgt dann dem Tale
der Korita auf die Save zu und setzt sich gegen Koprivnik auf die Pokljuka
fort. Der nördliche Teil der Jelovica wurde an der erstgenannten Störung
am stärksten gehoben. Die gleiche Tendenz in der Hebung zeigt auch der
mittlere, d. h. zwischen den beiden Störungen liegende Teil der Jelovica,
dessen höchst liegende Plateaus und Terrassen sich nahe an der zweiten
Störung befinden, während der westliche (dritte) Teil der Jelovica die stärk
ste Hebung im Süden aufweist.
Diese Hebung fand in zwei verschiedenen Perioden statt. Die Entstehung
der einzelnen Niveaus auf den pannonischen Plateaus beweist, dass die ungleichmässige Hebung schon während des Pannons stattfand. Bei der postpannonischen Hebung wurden die schon bestehenden Niveaus stark geneigt
und zwar in dieselbe Richtung, d. h. die stärkste Hebung erfasste sowohl im
Pannon wie im Postpannon dieselben Teile der einzelnen Plateaus.
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Im Postpannon war die Hebung wieder intensiver und dauerte fast
durch das ganze jüngere Pliozän. Aber auch diese Hebung wurde mehrmals
durch Ruhephasen unterbrochen, unter denen besonders zwei deutlicher
hervortreten (darauf deuten die Terrassen in der Höhe von 950— 1000 m und
750 m).
Wenn wir die morphologische Entwicklung und die jungtertiäre Tek
tonik der Julischen Alpen mit der der Steiner Alpen vergleichen, bemerken
wir eine grosse Ähnlichkeit.
Es sei dabei noch auf die merkwürdige Tatsache hingewiesen, dass
sowohl in den Julischen wie in den Steiner Alpen ausgedehnte Plateaus nur
im östlichen Teile auftreten. W ir können uns das nicht anders erklären als
damit, dass im westlichen Teil die orogenetischen Bewegungen noch bis in
jüngere Zeiten fortdauerten, während im östlichen Teile die epirogenetischen Bewegungen ihre Stelle einnahmen. Damit ist freilich noch immer
nicht erklärt, ob die diesbezügliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Gebirgsgruppen nur eine zufällige ist oder ob wir es da mit einer Gesetzlichkeit
zu tun haben.
Die beschriebenen morphologischen Tatsachen erlauben uns auch die
Entwicklungsgeschichte der einzelnen Flüsse im östlichen Teile der Julischen
Alpen wenigstens in den Hauptzügen zu verfolgen.
Bis zum mittleren Oligozän ist uns die Entwicklung der Wocheiner
Save und somit auch die ihres Flussgebietes vollkommen unbekannt. Nach
der Feststellung von T e l l e r (1910, p. 15) reichte seit dem mittleren Oligozän
eine Meeresbucht bis in die Wochein, welche also schon damals eine D e
pression darstellte, die mit dem Laibacher Becken in Verbindung stand. In
diese Bucht mündeten die Gewässer der Wocheiner Save.
Schon am Ende des mittleren oder wenigstens zu Beginn des oberen
Oligozäns ist das Meer zurückgewichen. Nach der Feststellung von K o s s m a t
(1907, p. 61) beginnen die oberoligozänen Schichten in der Wochein mit Basal
konglomeraten, über denen zuerst Süsswasserschichten und über diesen
Brackwasserschichten folgen. Das ist für die Entwicklung des Flussgebietes
der Wocheiner Save insofern wichtig, da sich zu Begin des oberen Oligozäns
bzw. schon gegen das Ende des mittleren Oligozäns die Erosionstätigkeit
verstärkte. Bei der Meeresregression verlängerten die Flüsse ihren Lauf und
vertieften dabei ihre Flussbetten. Dies dauerte jedoch nicht lange. Die über
den Basalkonglomeraten liegenden Süsswasserschichten bestehen meist aus
Tonen, Mergeln und mergeligen Sandsteinen. Sie sind zweifelsohne Überreste
eines Sees, der bald nach der Meeresregression entstanden ist. Das war also
der erste Wocheiner See. Er stellte nur eine lokale Depression dar, denn bei
einer allgemeinen Absenkung wäre das Meer wohl von neuem eingedrungen.
Dagegen herrschte aber in der jüngeren Abteilung des oberen Oligozäns überall
Senkung vor, da das Meer wieder allmählich vorzudringen begann. Es fehlen
zwar Angaben aus dem jüngeren (dem Aquitan folgenden) Miozän aus dem
Wocheinergebiet, doch können wir sagen, dass das Meer spätestens im Beginn
des Sarmats zurückgewichen ist.
Ob die Tertiärschichten die Depression ganz ausgefüllt haben, kann
man nicht feststellen. Verhältnismässig spärliche Reste des Tertiärs sind nur
in den niederen Lagen vorhanden. Am höchsten reichen sie südlich von Bo
hinjska Bistrica (Wocheiner Feistritz) über dem Eisenbahntunnel, und zwar
bis zur Höhe von 940 m. W ir wissen auch nicht, wie tief die damalige D e
pression bzw. wie hoch ihre Umrandung gewesen ist. A m p f e r e r (1918,
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pp. 410—411) v erm u tet zw ar, dass d ie da m alige D ep ression gan z m it T ertiä r
sch ich ten au sg efü llt w a r und v ersu ch t das dam it zu beg rü n d en , dass das
J elovica - und das P ok lju k a p la tea u , den en er m it B r ü c k n e r n och ein
m iozän es A lte r zuw eist, sonst nicht hätten entstehen können. D a ab er die
erw äh n ten Plateaus dem Pannon an gehören, hält seine B ew eisfü h ru n g nicht
m ehr stand.
Nach der Meeresregression verlängerte die Wocheiner Save von neuem
ihren Lauf und empfing somit alle Nebenflüsse, die früher direkt ins Meer
mündeten. W o sich die damalige Save ihren weiteren W eg suchte, wissen
wir nicht. Ebenso ist es unmöglich festzustellen, wo die Meeresbucht aus
dem Laibacher Becken in dieser und den älteren Zeiten gegen die Wochein zu
verlief und bis wohin sie reichte, weil das vorpannonische Relief ganz
anders gestaltet war. Das heutige Relief kann also in dieser Hinsicht keinen
Stützipunkt bieten, zumal sich in dem zwischen der Wochein und dem Laibacher
Becken gelegenen Gebiet keine ältere Oberfläche mehr erhalten hat. Oligozäne und miozäne Schichten sind ebenfalls nur in der Wochein und im
Laibacher Becken zu finden, denn aus dem Zwischengebiet wären sie sonst
zur Zeit der pannonischen Verebnung, wenn nicht schon früher, ganz beseitigt
worden.
Zur Z eit d er pann onischen V e re b n u n g stellten d ie Plateaus d er M ežakla, d er P o k lju k a und der Jelovica n och e in e ein h eitlich e V ereb n u n g sflä ch e
dar, d ie d ie F lüsse erst im späten P an n on zu du rch sch n eid en b egan n en . D ie
W och ein er Save schnitt ein breites T al ein, das v om K a n ja v e c ab geradeau s
gegen Süden v erlief. Es hat sich n och bis h eute als S ieben seen tal erhalten.
D am als w ar es w ah rsch ein lich das g rösste und v ie lle ich t auch das längste
T a l in den östlich en Julischen A lpen .
G egen das E n de des Pannons hat d ie in ten siv ere H eb u n g d ie E rosion s
tätigk eit verstärkt. D ie Flüsse began n en d ie au sgedeh nte V ereb n u n g sflä ch e
in T e ile zu zersch n eiden , d ie heute b ereits gan z selbstän dig sind. D as Tal
d er T rigla v seen fie l der V erk arstu n g anheim . S ein e R o lle ü bern a h m das
T al, dessen W a sser von der A lm L o p u čn ica g egen Südosten floss.
D ie V orlä u ferin d er h eutigen W o ch e in e r Save begann m it d er B ildung
des grossen C a n on s m it der Z erspaltun g des grössten ju lisch en K om p lex es
in zw ei T eile. Sie w a r von nun an an das T a l (den Einschnitt) zw isch en der
P o k lju k a und d er J elovica gebu n den und b eh ielt ih ren L au f im grossen
und ganzen n och bis h eute in d ieser R ich tu ng. D as T al ist also a u sgesp roch en
epigen etisch en C harakters.
A u ch das W o ch e in e r B eck en in sein er h eutigen F orm stam mt aus dieser
Zeit und ist ganz ero siv e r Entstehung. Mit der u rsprü n glich en v orpa n n on isch en
D epression , d ie tek ton isch er Entstehung ist, hat es n u r das gem einsam , dass
ih r d ie letztere als Prädieposition g edien t hat.
Auf der nördlichen Seite der östlichen Julischen Alpen habe ich ins
besondere die Entwicklung der Bistrica (Feistritz), die durch das Vratatal
fliesst, und jene des Flusses aus dem Krmatale verfolgt. Beide reichen ihrer
Entstehung nach noch ins Vorpannon. Beide sind nämlich an Störungen ge
bunden. Ausserdem spricht für das vorpannonische Alter der Bistrica auch
die Tatsache, dass der Luknjapass als Rest eines in viel höherem Niveau
verlaufenden Tales aufzufassen ist. Dasselbe gilt für das Krmatal, das bis
zum Sattel zwischen dem Vernar und dem Tosec bis in die Höhe von 1979 m
reicht. Das Krmatal verlief noch im Pannon längs der ganzen Störung gerade
nach Nordosten. Bald darauf (wahrscheinlich noch im Pannon) änderte er
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seine Richtung und fliesst nun gegen Norden; ob dies mittels Anzapfung
eines Zuflusses der Bistrica oder unter irgendeinem tektonischen Einfluss
geschehen ist, kann nicht mehr festgestellt werden.
Der Krmafluss floss im Postpannon anfangs gerade nach Norden, wo
er sich mit der Bistrica irgendwo im unteren Teile des Vratatales vereinigte.
Darauf weist noch das breite trockene Tal in einer Höhe von 848 m zwischen
dem Krma- und dem Vratatale hin.
Der Radovinafluss begann sich erst gegen Ende des Pannons zu ent
wickeln. Wegen der stärkeren Hebung des westlichen Teiles der Mežakla und
des nördlichen Teiles der Pokljuka, die damals noch zusammenhingen, war
die Erosionstätigkeit der Radovina verstärkt. So rückte sie mehr und mehr
nach rückwärts gegen Westen und zapfte zuerst den Zufluss des Krmaflusses und später auch den letzteren selbst an. So ist der übrige untere Teil
des Krmatales trocken geblieben. Heute liegt dieser Teil beinahe 70 m über
dem Talboden des unteren Krmatales. Wann diese Anzapfung bzw. die W en 
dung nach Osten in das Radovinatàl erfolgt ist, hat schon B r ü c k n e r (1909,
p. 1057) erkannt. Mit seiner Auffassung stimme ich aber nur darin überein,
dass die durch die Tätigkeit des Gletschers erfolgte Stauung die Anzapfung
beschleunigt und schliesslich veranlasst hat, keinesfalls ist sie aber als erste
Ursache anzunehmen, die zeitlich viel weiter zurück reicht.
Wegen der folgenden Hebung verfielen das Kot- und Krmatal der Ver
karstung, vor allem die oberen Teile beider Täler.
Ivan Rakovec

