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Nekaj smernic v sodobnem morfogenetskem
proučevanju.

dkar je ameriški geograf W. M. D a v i s  uvedel pojm „geo-
grafskega cikla“ in temu odgovarjajoče pojmovanje mor

foloških pojavov (36, 38), ki je nenavadno hitro povedlo za se
boj ves znanstveni svet, so same od sebe stopile v ospredje ravno 
one oblike zemeljske površine, ki jim nepriučeno oko posveti 
najmanj pozornosti. To so ravne ali skoraj ravne ploskve, danes 
v najrazličnejših višinah nad morsko gladino. Celo v najvišjih 
gorovjih so vrhovi in pobočja izgubili mnogo na svojem pomenu 
za morfogenetsko tolmačenje, pridobile pa so visoke planote, 
„ r a v n i k  i‘\ pa položen svet dovolj skromnega reliefa, ki nas 
često preseneča Visoko v gorah nad robom globoko vrezanih do
lin. Davisov „p e n e p 1 e n“ (36, 37) kot zaključni stadij ero
zijskega cikla je  postal ena najvažnejših osnov geomorfolo- 
škega proučevanja. Njemu se pridružuje študij mlajših fluvial- 
nih ali abrazijskih t e r a s ,  ki so v bistvu isti pojav, le mlajši 
in bližji začetnemu stadiju.

Ti ravniki in terase niso važni samo kot značilne oblike 
same na sebi, temveč osobito zato, ker nam pričajo o postopnih 
spremembah med globinsko in bočno erozijo tekočih voda, torej 
o vrstnem redu posameznih erozijskih ciklov. Vzroki teh spre
memb so lahko različni; ravno v tem, da opazuje pojave vrav- 
navanja v različnih predelih ter jih nato primerja med seboj, 
doprinaša tako morfogenetsko proučevanje tudi k razjasnitvi 
geoloških, geofizikalnih, paleogeografskih in paleoklimatoloških 
vprašanj.

S v e t o z a r  I l e š i č :

Študij ravnikov in teras.
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Da bi se ta proučevanja vršila v vseh deželah sistematično, 
po enotnih vidikih in metodah, s čimer naj bi bili olajšani splo
šni zaključki, obstaja že vse poslednje desetletje posebna Med
narodna komisija za proučavanje pliocenskih in pleistocenskih 
teras, ki zbira rezultate študij te vrste iz vseh predelov sveta, jih 
predlaga na mednarodnih geografskih kongresih ter objavlja v 
posebnih poročilih (1, 2, 5). Tudi za študij starejših, pretežno 
terciarnih ravnikov obstajajo na teh kongresih posebne sekcije. 
Iz pregleda, ki ga bomo podali v naslednjem, se bo videlo, da je 
ta sistematična akcija, ki se vrši v glavnem pod vplivom franco
ske geomorfološke šole, privedla že do lepih skupnih vidikov, 
a tudi do drznih generalizacij, ki često pričajo o nedovoljnjem 
poznavanju predelov z drugačnimi, dostikrat bolj zamotanimi 
razmerami. Na drugi strani se tega dela doslej ni udeleževala 
nemška geografska šola; zato je šla ona sama in pod njenim 
vplivom velik del srednjeevropskih delavcev bolj svoja pota, 
zavzela marsikdaj drugačne vidike, pa tudi v njej sami so po
gledi in metode dokaj različne.

Današnje pojmovanje geografskega cikla in s tem zveza
nih pojavov je seveda že precej modificiralo enostavni Davisov 
shema. Tudi se pogosto že pojavlja upravičen odpor proti eno
stranskemu precenjevanju vravnjenih oblik ter se opozarja na 
prav tako važnost drugih vmesnih oblik, n. pr. oblik pobočij, na
dalje oblik starejših reliefov, ki — dasi obdani od širokih ravni
kov — še zdavna niso bili vravnjeni in tvorijo vse mogoče pre
hode od zrelih oblik sredogorskega značaja pa do res popolnih 
ravnikov. Saj so bile ravno oblike pobočij Walther ju P e n c k a 
izhodišče za njegovo „morfološko analizo“ , polno novih pogle
dov, kakršnih ne najdemo zlepa pri drugih sodobnih geomorfo- 
logih (92). Podobno je relief Alp, s širokimi kompleksi položnih, 
komaj sredogorskih oblik v znatnih višinah, ki pa le redkokdaj 
tvorijo prave ravnike (t. zv. „Mittelrelief“ , „Flachrelief“ , v sev. 
apniških Alpah t zv. „Raxlandschaft“), marsikdaj zahteval uvr
stitev takih oblik v posamezne širše komplekse; tako se je n. pr. 
uvrstil „Flachrelief“ določene dobe v isto vrsto z genetsko isto
časnim ravnikom bolj na obrobju istega gorovja, kjer je ciklus 
tiste dobe pač že bolj napredoval. To so „morphologische For
mengruppen“ v smislu Maulla in Behrmanna (79).

Na Slovenskem in na vsem ostalem jugoslovanskem ozem
lju so ravniki in terase za geomorfologa pravtako osnovne važ
nosti, še posebno ker so spričo prevladujočega apniškega gra
diva večjidel prav dobro ohranjeni. Razen domačih avtorjev 
(54, 80—82; 95—99) so pri nas te probleme proučevali avstrijski
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in nemški morfologi in geologi (4—6, 59, 61, 63, 90, 102, 107—110), 
ti pogosto le ekstenzivno in mimo grede, včasih pod vplivom vi
dikov, pridobljenih bolj na severu in zapadu ter apliciranih na 
naše razmere.1 Vsekakor imamo še mnogo vrzeli in odprtih 
vprašanj. Zato ne škodi, če si napravimo pregled sodobnih metod 
in vidikov na tem polju, da jih bomo pri nadaljnjih raziskova
njih mogli lažje preizkusiti na naših primerih.

Ker je  površinski značaj in radi tega ugotovitev, uvrstitev 
in klasifikacija kljub genetski sorodnosti precej različna pri 
starejših, obsežnih ravnikih in pri mlajših terasah, nam kaže 
govoriti o vsaki teh kategorij posebej. Stroge meje med ravni
kom in teraso seveda ni. Vendar so zadnji pravi „penepleni“ 
nastajali pri nas in večinoma tudi drugod po Evropi v spodnjem 
pliocenu (pontiku, 19, 80—82, 96, 97, 109). V mlajšem pliocenu in 
posebno v diluviju so se razvile večinoma le še bolj ali manj 
obsežne terase vzdolž današnjih rek. Potegniti to shematično 
„mejo“ med ravniki in terasami nekako na prehodu med starej
šim in mlajšim pliocenom je tembolj upravičeno, ker so bile 
površine, vravnjene v pontiku, pozneje zlasti pri nas še močno 
razkosane in dvignjene v različne višine, dočim so bile mlajše 
terase le malo ali nič deformirane in se pogosto nahajajo še 
danes v odgovarjajoČih si višinah.

Proučevanje ravnikov.

Ravniki so se od Davisa naprej ugotovili v obilnem šte
vilu povsod. Našli so se deloma v svoji prvotni višini malo nad 
morsko gladino, le malo razrezani po kasnejši eroziji voda, 
našli pa so se tudi v različnih višinah, razkosani na grude ali pa 
globoko razčlenjeni po dolinah ter tako tvorec visoke ali celo 
najvišje dele gorovij.

U g o t o v i t e v  ravnika sama na sebi seveda ni bog zna 
kako težavna stvar. Zlasti kjer je radi kakovosti gradiva (apne
nec) ali slabe izdatnosti kasnejše erozije le malo razčlenjen in 
razrezan ter zato strnjeno razprostranjen na znatne razdalje, ga 
opazimo na prvi pogled. Od strukturalnih ravnic, odgovarjajočih 
n. pr. površini vodoravnih ali le malo pošev nagnjenih skladov, 
kakor tudi od akumulacijskih ravnin ga loči pač že svojstvo, 
da reže vse geološke plasti ne glede na njih starost, smer in 
padec, poleg tega pa še značaj površine, ki je redkokdaj docela 
ravna, temveč je le „skoraj“ — ravnina (=  „peneplen“) z več 
ali manj vidnimi sledovi nekdanjih dolin in vzpetinami, ki

1 Prim. pregled v Melikovi „Sloveniji“ I., Ljubljana 1936, str. 101—135.
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predstavljajo ostanke razvodnih slemen ali pa posebno odpornih 
hribin.

Teže je seveda, kjer so mlajši erozijski cikli ravnik že iz
datno razkrojili, tako da so od njega morda ostala le posamezna 
slemena, vravnjeni vrhovi ali kope v približno enakih višinah. 
Kjer imamo vrh tega še lahko razkrojljive plasti, mu erozija 
in denudacija še brže obrusita in znižata robove ter mu preobli
čite enakomerno ravno površino. Razen tega se lahko zabriše 
meja med posameznimi višjimi in nižjimi ravniki ter nam na 
ta način onemogoči točno analizo oblik.

V takih primerih zahtevata ugotovitev in uvrstitev odgo
varjajočih si površin mnogo previdnosti. Sam ogled v naravi 
vara: oddaljenejši kosi istega nivoja se zde višji; kontrolirati je 
treba s podrobno karto in lastnimi višinskimi merjenji odgovar
jajoče si višine slemen, kop i. t. d. H. В a u 1 i g je predlagal v 
ta namen nekako statistično metodo: na podlagi čim podrobnejše 
karte naj se vrišejo krivulje frekvence posameznih višinskih 
kot. Kote, ki kažejo največjo frekvenco, bi izpričevale določen 
erozijski nivo, ostanke določenega ravnika (9). Četudi so proti 
temu načinu mnogi pomisleki, saj n. pr. kôte na kartah nikakor 
niso izbrane z geomorfološkega vidika in tudi njih gostota ni 
povsod enaka, vendar pride tudi ta način v poštev kot pripo
moček, kontroliran po drugih načinih opazovanja.

Ko je ravnik ali cel sistem ravnikov ugotovljen, ga je treba 
k l a s i f i c i r a t i .  Pri tem je treba najprej s pomočjo primer
janja in opazovanja sledov istih ravnikov na daljše razdalje 
izločiti vse one nivoje, ki so morda samo na enem ali na nekaj 
mestih razviti ter zato verjetno bolj krajevnega postanka. 
Običajno so tudi po drugih znakih (n. pr. vravnjenosti) manj 
izraziti. V Bas-Languedoc-u, na mediteranskem obrobju franco
skega Centralnega masiva, so prav na lepo in na široko razviti 
ravniki iz mlajšega pliocena z višinami okr. 380, 280, 250, 180 
in 140 m s svojimi najnižjimi točkami. Vendar je med njimi 
В a u l i  g mogel označiti one v višini 380, 280 in 180 m kot po
glavitne („les niveaux principaux“), dočim so ostali manj raz
prostranjeni in manj jasno izraženi („les niveaux subordonnés“), 
oni z višino 250 m pa je morda sploh le pododdelek nivoja 280 m, 
močneje znižan v manj odpornih kameninah (10, str. 432 sl.).

Važno je ugotoviti, da-li je ravnik erozijskega ali abrazij
skega postanka. Spočetka je močno prevladovalo naziranje o 
pretežno abrazijskem postanku ravnikov in širših teras, zlasti 
onih nižjih na obrobju današnjih ali nekdanjih morskih kotlin. 
Znano je, da je C v i j i č domala ves sistem ravnikov in teras
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v severni Srbiji razlagal z abrazijo pliocenskih morskih ali je 
zerskih faz v panonski kotlini (50). Prav tako so se izrazite stop
nje na obrobju Dunajske kotline smatrale vse do H a s s i n -  
g e r j a kot učinki abrazije panonskega morja v miocenu in 
pontiku (47, 48). У novejšem času nagibljejo raziskovalci vedno 
bolj k razlagi pretežne večine ravnikov po fluvialni eroziji, 
dočim se je sprva o zmožnosti fluvialnega uravnavanja v širšem 
obsegu neredko dvomilo. Res je sicer, da imamo le malokdaj 
ohranjene na ravnikih rečne sedimente, ki bi neposredno izpri
čevali njihov fluvialni nastanek. Toda prav Tako nimamo marin- 
skih sedimentov in kar je glavno, večinoma ne omejuje te vrste 
ravnikov navzgor klif, ki je vendar najznačilnejša poteza abra
zijskih oblik in bi se moral ohraniti vsaj deloma. Nasprotno 
priča o fluvialnem izvoru pogosto močen strmec ravnikov, ki 
prehajajo navzgor v višji, le slabo vravnjen relief („Mittel
relief“), pa celo jasni sledovi nekdanjih rečnih tokov. Tako sma
tra В a u 1 i g že omenjene ravnike v Bas-Languedocu za delo 
kontinentalne erozije, čeprav bi njihova skoraj vodoravna po~ 
vršina in razvrstitev v bližini današnje morske obale močno 
zavajala k abrazijski razlagi. Kot dokaz kontinentalnega izvora 
smatra rdečo prst, ki jih ponekod pokriva, zlasti pa relief sam, 
ki nikjer ne kaže klifa, temveč normalen stik z višjimi terasami. 
Izredno vravnjenost in minimalni strmec pojasnjuje Baulig s 
tem, da so ti ravniki nastajali v neposredni bližini morja, toda 
po fluvialni eroziji. Saj more biti strmec „peneplena“ minimalen, 
če zgornji tek rek tedaj ni bil več v gorovju, reke torej niso 
bile močno obložene in niso potrebovale močnega strmca (10, 
str. 448). Ravnotako so za Dunajsko kotlino, zlasti za njene 
nižje terase, kasnejša pručevanja ovrgla abrazijsko razlago; 
tudi tu je služilo v to pomanjkanje klifa in nadaljevanje teras 
ob rečnih dolinah navzgor vse do prečne stopnje v podolžnem 
profilu reke, torej povsem v smislu cikla fluvialne erozije (20, 
str. 48). Na slovenskem obrobju panonske kotline se sledovi 
abrazijske plastike še niso dovolj proučevali, zlasti ker je radi 
najmlajših premikanj to mnogo težavneje kot n. pr. v Šumadiji. 
N a g o d e  je skušal pripisati abraziji znatno vlogo v izobliko
vanju reliefa na Dolenjskem, vse do Ljubljanske kotline (85), 
toda proti temu pojmovanju so se brž pojavili tehtni ugovori 
(82). Verjetno je, da bodo morda nadaljnja proučevanja — kot 
drugod — tudi na področju Cvijičevega dela do neke meje mo
dificirala njegovo mnenje v prid fluvialne erozije. Tudi na 
obrobju rumunskih vzhodnih Karpatov je N o r d o n ugotovil 
serijo ravnikov, od katerih pa celo za najmlajšega pliocenskega
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(levantinskega) kljub izredni horizontalnosti smatra, da je na
stal po kontinentalni eroziji, toda zelo blizu krajevne erozijske 
osnove, ki jo je moralo tvoriti eno od jezer panonske kotline (84).

Še mnogo težje in kočljivejše pa je d o l o č e v a n j e  s t a 
r o s t i  ravnikov. У tem pogledu imamo še jako različne metode 
in seveda tudi rezultate.

Med kriteriji bi bila na prvem mestu neposredna zveza s 
paleontološko izpričano obalo, ki je  za časa vravnavanja tvo
rila krajevno ali glavno erozijsko bazo. Tak dokaz pa se komaj 
kdaj posreči za mlade, diluvialne rečne terase, a domala nikdar 
za terciarne ravnike. Celo v precej enostavnih razmerah na ' 
področju izliva Rôna v Sredozemsko morje je mogel Baulig le 
s težavo in z močno osporavano zanesljivostjo določiti kot naj
višjo pliocensko fazo obale ono v višini 280 m in še to le na 
osnovi ugotovljenih obal te višine na alžirski strani ter na obeh 
straneh Pirenejev. Ravno ob Rônu, v stalnem področju nasipa- 
vanja, pa te obale ni mogoče neposredno ugotoviti, ker ne le da 
nimamo nikakih morfoloških sledov o njej, temveč tudi meja 
med kontinentalnimi in marinskimi sedimenti določene dobe ni 
povsod enaka in zavisi od krajevnega medsebojnega razmerja 
med dviganjem (oz. grezanjem), njegovo hitrostjo, intenzivnostjo 
rečnega nasipavanja i. t. d. Ker je obala te višine (280 m) na 
alžirski strani vrezana v stari pliocen, smatra B a u l i g  (10) nivo 
280 m (torej brez dokazane odgovar jajoče obale na francoski 
strani) za mlajši od starega pliocena, višje nivoje temu primerno 
za starejše in nižje do onega v višini 140 m za mlajše; v postplio- 
censko dobo pa spadajo šele najnižje, ker po splošni proučitvi 
kvartarja na mediteranskem področju morska gladina najstarej
šega kvartarja („Sicilien“) ni segla preko 100 m (41).

Drugi, v načelu nedvomno zanesljiv kriterij določa starost 
po najmlajših plasteh, ki jih prizadeti ravnik reže. Vravnavanje 
je pač nedvomno mlajše od teh plasti. Ker so se nam do danes 
ohranile vravnjene ploskve večinoma le iz najmlajših geoloških 
dob (od terciara dalje), je pač ta kriterij za podrobno ugotovi
tev starosti le tam mogoč, kjer ravnik reže mlade, neposredno 
izravnavi predhodne plasti. Tako se je povsem zanesljivo ugo
tovila starost večine najnižjih nivojev na našem obrobju pa
nonske kotline (102) in prav tako n. pr. postpontska starost teras 
v kočevskem podolju (94). Kjer pa je „peneplen“ vrezan n. pr. 
v triadne plasti, nam na ta način ugotovljena positriadna starost 
pač ne pove ničesar; saj so domala vsi ohranjeni ravniki post- 
triadne starosti, z izjemo nekaterih, t. zv. „fosilnih“, o katerih 
bo govor pozneje. Isto velja za razmerje do ugotovljenih in ča-
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sovno opredeljenih dislokacij, ki jim je ravnik izravnal mor
fološki izraz. Tudi one pridejo za podrobno datiranje ravnikov 
vpoštev le, kjer so same razmeroma mlade. Tako so vravnane 
miocenske dislokacije služile B a u l i g u  za uvrstitev glavnega 
peneplena v apniških Grandes Causses v prehodno dobo med 
miocen in pliocen, verjetno v najstarejši pontik. Pozneje je se
veda ta peneplen zapadel novemu krepkemu erozijskemu ciklu 
skoraj popolnega skrševanja, ki je ustvarilo znano klasična 
področje francoskega krasa (10).

Precej zanesljiv znak za starost ravnika so seveda ostanki 
aluvialne ali eluvialne njegove odeje. Aluvialna odeja, nanosi 
rek iz dobe vstvarjanja ravnika, pa so žal izredno redki ali pa 
jih pogosto sploh ni več; vrh tega je tudi njihovo starost spričo 
pomanjkanja fosilov kaj mnogokrat težko določiti. Kar se tiče 
eluvialnih tal, so seveda povsod dokaj številneje zastopana, toda 
žal so doslej skoraj povsod skrajno pomanjkljivo proučena. Po 
pravici očita de  M a r t o n n e  geološki karti, da se običajno 
zanima le za živo skalo, zanemarja pa docela razne odkladnine, 
ki pokrivajo erozijske ravnine in površine (77). In vendar morejo 
biti ravno te formacije tako različne in značilne narave, aluvi
alne in eluvialne, lagunarične, pa posebno lateritske in siderolit- 
ske, ter nam morejo biti s svojim pričevanjem o posebnih kli
matskih pogojih v bistveno pomoč ne samo pri časovni uvrstitvi, 
temveč tudi pri medsebojni primerjavi in istovetenju pozameznih 
ravnikov. K r a u s  ima prav, ko opozarja na vlogo pedološke 
sličnosti med posameznimi ravniki in terasami. Tudi debelejša 
in intenzivnejša preperelina kaže običajno na večjo starost rav
nika (62).

Seveda tudi ta kriterij ni absolutno zanesljiv. Saj se je  
lahko današnja odeja stvorila ali nanesla v kasnejši dobi kot 
pa je nastal ravnik. To velja zlasti za področja, kjer sta se 
menjavali erozija in abrazija, regresije in transgresije, in kjer 
more pokrivati starejšo teraso, ki je lahko sama na sebi fluvialna 
ali abrazijska, odeja mlajših morskih ali jezerskih odkladnin. 
Značilen primer relativne vrednosti tega kriterija nam je poka
zal В ü d e 1 pri svojem proučevanju južne Dunajske kotline. 
Med serijo tamošnjih teras, ki jih je smatral Hassinger (47) v 
celoti za učinek pontske abrazije, je posebno značilna t. zv. 
„Großform“ ali „Richardhofterrasse“ v višini 340—590 m, ki je  
tudi pokrita s tanko plastjo pontskih sedimentov. Biidel pa jo  
smatra za starejšo, iz dobe umika tortonskega morja (II. medite
ranska stopnja) ; kasnejša pontska transgresija jo  je  le prekrila, 
ne da bi jo prej abrazijsko preoblikovala. Pri tem je seveda
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tehten njegov razlog, da „Großform“ nikjer ne poseže v bližnje 
sarmatske plasti. Na tem primeru se nam obenem pokaže zopet 
važnost kakovosti odkladnin za klasifikacijo in uvrstitev vrav- 
njene ploskve. Büdel namreč upravičeno misli, da bi — če bi 
imeli opravka s pontsko abrazijsko teraso — morali pričeti pont- 
ski sedimenti od spodaj navzgor z grobim gradivom in ne na
sprotno (20, str. 56 sl.). Büdelove ugotovitve potrjujejo rezultati 
študij R i k o v s k e g a  in V i t a s k a ,  ki odgovarjajočim te
rasam na moravski strani tudi pripisujeta srednjemiocensko 
starost ((06).

V predelih, kjer imamo opraviti z živahno vulkansko delav
nostjo v terciarni dobi, nam je časovno lahko določljiv vulkan
ski material ravnike marsikje dobesedno fosiliziral ter nam 
s tem olajšal ne samo njih ugotovitev, temveč tudi časovno uvr
stitev. Dočim nam namreč mejo največje starosti, ki jo smemo 
prisoditi ravniku, navadno določajo že plasti, ki jih reže, nam 
vulkansko gradivo, ki se je izlilo po njegovi površini, zelo za
nesljivo določa mejo najmanjše starosti, mejo, za katero v osta
lih področjih tako pogostokrat pogrešamo dokazov. Važnost tega 
momenta nam kaže klasična B a u l i g o v a  morfološka mono
grafija o Centralnem platoju (10). V naših krajih pride žal le 
malo v poštev.

Razen navedenih metod za določevanje starosti ravnikov 
jih je še cela vrsta, ki slone na medsebojnem primerjanju nivo
jev iste ali različne starosti in so zato seveda še manj zanesljivi. 
Tako n. pr. kontinuiteta določenega ravnika s sosednjim, časovno 
že uvrščenim, z največ jo verjetnostjo pokaže tudi njegovo sta
rost. Kjer je kontinuiteta pretrgana po kasnejših dolinah, so 
kajpada odgovarjajoče višine zelo dober kažipot, v kolikor gre 
za področje, kjer je vladal od izravnave naprej tektonski mir, 
odnosno kjer so se vršila samo dviganja ali ugrezanja v celoti. 
Važen je površinski značaj ravnika, njegov obseg, debelina in 
kakovost aluvialne ali eluvialne odeje, pa nagnjenost. Mnogokrat 
se sklepa na isto starost pri posameznih bližnjih ravnikih, četudi 
so danes v različni višini, baš po sličnosti navedenih svojstev. 
Na vzhodnem robu Alp, zlasti v našem predelu, na njihovem 
jugovzhodu, ter na sosednjem dinarskem krasu, so se ugotovile 
najobsežnejše vravnane ploskve iz pontske dobe. (4, 5, 31, 63, 
80—82, 96—97, 107—110). Ali le za malokatere med njimi se je 
mogla neposredno po stratigrafskih momentih dokazati pontska 
starost. Še manj se jim je določala starost po odgovarjajočih 
višinah; saj vemo, da je pontski ravnik ravno pri nas zelo raz
kosan in da so se posamezne grude dvignile v zelo različne
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višine. Tako ga imamo od višin okoli 500 m (Ponikva na Štajer
skem, srednja Dolenjska) do višine preko 1600 m v Kamniških 
Alpah (82, 97, 108). Na južni strani Sav. Alp se spremeni njegova 
višina na povsem kratko razdaljo skoro za 1000 m (97). V se
vernem delu vzhodnih Alp, kjer so bile postpontske dislokacije 
le slabe ali pa jih sploh ni bilo, je bila dana možnost datiranja 
fluvialnih ravnikov po višini, ki odgovarja obrobni pontski 
abrazijski terasi (20, str. 59). Ta metoda hi bila pri nas nemogoča. 
Zato ni čuda, da se je bilo treba pogosto zateči k svojstvom 
relativne vrednosti za določitev pontske starosti. Pri nas je često 
га uvrstitev med pontske ravnike odločevala površinska sorod
nost, zlasti pa razlog, da je pontsko vravnavanje domnevno 
zavzelo največji obseg, odnosno da je vsaj kot najmlajše med 
obsežnejšimi nivelacijami pustilo najbolj izrazite in obsežne 
ravnike. Ni dvoma, da se je marsikaki planoti pri nas pripisala 
pontska starost na osnovi njenega izrednega obsega. Ta pogled 
podkrepujejo ugotovitve iz raznih drugih predelov, kjer so 
pontski ravniki prav tako zelo obsežni, če že ne najobsežnejši, 
n. pr. v severni Franciji in Angliji (19), v kraškem delu fran
coskega Centralnega masiva (10), v rumunskih Karpatih (84), 
in v Bolgariji, zlasti v območju Stare planine in subbalkanskih 
kotlin (55, 56).

Pogosto služi kot pripomoček za datiranje ravnika njegovo 
razmerje do sosednjih, zlasti mlajših nivojev. Na ta način določa 
N o r  d o n  starost sarmatskega ravnika v vzhodnih Karpatih: 
mlajši je  od oligocena, ker reže fliš, a starejši od pontika, ker 
topografsko dominira nad pontskim ravnikom (84). Za uvrstitev 
nivoja Golice (ca 2000 m) v zgornji srednji miocen navaja 
W i n k l e r  tudi razlog, da močno dominira nad pontskim nivo
jem in mora biti zato občutno starejši (109). Tudi R a k o v e c  
išče ostanke srednjemiocenskega površja v posavskih gubali 
predvsem tam, kjer so okrog razviti tudi nižji nivoji, kar smatra 
celo za odločilno okolnost (96, str. 15).

Morda najvažnejši med posrednimi dokazi za starost vrav- 
nanih planot pa je odnošaj do odgovarjajočih sedimentov v bolj 
ali manj oddaljenem predelu. V novejšem čaisu se ti odnošaji 
skušajo čim temeljiteje raziskati, povsem upravičeno: saj vendar 
mora izrazitemu vravnavanju na enem področju odgovarjati 
obsežno odkladanje na drugem. Zlasti za vzhodne Alpe se po
udarja nedvomno dejstvo, da velika mladoterciarna vravnavanja 
odgovarjajo izrazitim morskim transgresijam, ki so obenem 
dobe male tektonske aktivnosti, vmesne faze poživljene erozije 
(pričetki novih ciklov) pa regresijam, združenim z močnimi
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orogenskimi fazami. Vsako vravnavanje mora torej imeti v sedi
mentih svoj „korelat“ . Tovrstna proučevanja so se intenzivno 
izvršila ravno v vzhodnih in jugovzhodnih Alpah. Tako loči 
W i n k l e r  na tem področju več geološko-tektonskih ciklov v 
mladem tercieru. Vsi so se zaključili z več ali manj izrazitim 
vravnavanjem, odgovarjajočim transgresijam panonskega morja 
oz. jezera (110). Prvi ciklus pripada še oligocenu, o njegovih 
ravnikih po prevladujočem naziranju nimamo več sledov (96). 
Drugi ciklus se je zaključeval v zgodnjem srednjem miocenu (po 
prvotnem Winklerjevem mnenju še v I. mediteranski stopnji) 
za časa naj višje miocenske transgresije. Iz te dobe imamo pri 
nas najstarejša ohranjena vravnavanja, ki so istodobna tudi z 
nastankom najstarejših površin na vzhodnem robu Centralnih 
Alp (Golica) in v Sev. Apniških Alpah, kjer jim pripada t. zv. 
„Flachrelief“ in t. zv. „Raxlandschaft“ . Tretji ciklus se je zaklju
čil po W i n k l e r j u  v pričetku sarmata, po R a k o v c u  že na 
zaključku zgornjega srednjega miocena (96, 109), četrti pa z 
velikim pontskim vravnavanjem. Peti ciklus pripada mlajšemu 
pliocenu, šesti kvartarju. — Seveda te vrste časovno uvrščanje 
ravnikov in iskanja „korelatov“ nikakor ni enostavna, še manj 
pa zanesljiva stvar. Saj se ravno na našem področju še močno 
razlikujejo pogledi posameznih avtorjev, zlasti glede naših iz
rastkov Centralnih Alp (območje Pohorja, Kozjaka in Golice). 
Tam prišteva S o l e h  k miocenskim še nivoje pod 1000 m. dočim 
smatra najvišjo površino Golice (2000 m) celo za oligocensko 
(102). Nasprotno smatra W i n k l e r  Golico za nivo iz pričetka 
srednjega miocena, t. j. iz dobe. ko so se odlagali najvišji sloji 
t. zv. ivniških plasti na južnem Štajerskem. Pri svojem dokazu 
se močno opira na kakovost odgovarjajočih sedimentov. Po
udarja, da se je vršil v mlajšem srednjem miocenu (druga medi
teranska stopnja) močan transport grobega gradiva z Golice na 
jugovzhod, kar pač ni bilo mogoče v dobi vravnavanja. Sedi
menti iz začetka srednjega miocena pa so dovolj fini, da moremo 
misliti na tedaj že precej vravnan relief v zaledju. Sklepanje na 
relief kopnega iz kakovosti korelatnih sedimentov bo postalo 
sploh eden najtehtnejših kriterijev pri morfogenetskem pro
učevanju.

Že iz gornjih odstavkov je razviden velik vpliv kasnejših 
d i s l o k a c i j  na današnjo razporeditev nivojev, radi česar 
se težave pri proučevanju postoterijo. Le redko imamo opravka 
s tako enostavnim reliefom, kot ga je ugotovil D e m a n g e o n  
za Limousin, zapadni del Centralnega platoja, kjer imamo 
■eogenski in deloma starejši posthercinski ravnik enostavno raz-
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členjen po sukcesivnih ciklih v smislu Davisove sheme (40). Že 
v sosednjih delih Centralnega masiva so močne miocenske dislo
kacije stvar komplicirale. Še mnogo zamotanejša je zadeva, kjer 
so zavzemala taka premikanja znaten obseg tudi še v postpontski 
dobi. Videli smo, kako je pri nas razkosan pontski ravnik. Zaple
tenost problema je tu tolikšna, da nas često vodi pri sklepanju 
v pravi „circulus vitiosus“ : ponekod se je sklepalo po ugotov
ljenih prelomih na isto (pontsko) starost nivojev v različnih 
višinah, drugod zopet na osnovi različne višine domnevno pont- 
skih ravnikov — na še neugotovljene postpontske prelome (prim. 
97 i. dr.). Saj vemo nadalje, kakšnega pomena so najmlajše 
dislokacije za stopnjevinasto razvrstitev naših dinarskih planot 
(31, 61). V severovzhodnih Alpah so miocenski ravniki iste sta
rosti („predtortonske oblike“) dvignjeni v zelo različne višine 
ter jih torej ne ločijo med seboj erozijska pobočja, temveč pre
lomnice. Četudi ti prelomi morda niso povsod dokazani, govori 
za njih morfološka sličnost višjih in nižjih površin, pa pomanj
kanje dejstva, da bi globlji nivoji segali v obliki dolin in zatokov 
v pobočja višjih. Seveda so bili lahko nivoji že prvotno v raz
ličnih višinah in so jim prelomi višinsko razliko le stopnjevali 
(20, str. 68). Za deformacije po krepkih mladih dislokacijah 
imamo nebroj primerov tudi iz drugih predelov. Na notranji 
strani Češkega lesa je študij predpliocenskih nivojev dovolj eno
staven in lahak, toda na bavarski strani ga skoraj onemogoču- 
je jo  dislokacije, ki so te ravnike stopnjevinasto znižale proti 
bavarskemu nižavju, dočim so pliocenski nivoji tudi tu ostali 
nerazkosani (75). Široka terasa, ki spremlja desni breg Rôna v 
vznožju Centralnega platoja, se je  dolgo smatrala za mlado 
fluvialno teraso te reke, a je v resnici tektonsko močno znižani 
del eogenskega erozijskega ravnika, ki sega v samem Central
nem masivu mnogo višje in je pogosto glavni element topografije 
(10, str. 384 sl.). V Bolgariji se je ugotovilo, da je bil pontski 
ravnik v obliki ogromne fleksure dvignjen od dna subbalkanskih 
kotlin (ca 750 m) do višine 1400—1600 m v Stari planini (55, 56).

Na prvi pogled ne tako vidni, a radi svoje bolj splošne 
razširjenosti prav tako važni so učinki mladih epirogenetskih 
gibanj, ki niso samo marsikdaj z dviganjem ali ugrezanjem 
obsežnih kompleksov povzročila najmlajših erozijskih ciklov, 
ampak pogosto nagnila tudi starejše ravnike v različne smeri, 
jih usločila v predelih intenzivnejšega dviga i. t. .d. Pri nas je naj
značilnejši tak primer intenzivnejše dviganje pontskega ravnika 
in mlajših pliocenskih nivojev v osrednjem delu posavskih gub 
(96). Prav tako se široki mladomiocenski in pontski penepleni
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severne Francije očitno dvigajo proti jugovzhodu, zadeti po epi- 
rogenetskih odmevih gubanj v Juri in v Alpah, ob zaključku 
miocena (19).

Velika važnost pripada v morfoloških proučevanjih f o 
s i l n i m  peneplenom, to je takim, ki jih je ustvarila erozija 
(ali abrazija) v eni starejših geoloških dob, pa so bile nato po
kriti in fosilizirani po kasnejših usedlinah, dokler ni mlajša 
erozija vsaj deloma znova odstranila sedimentarne odeje. Prouče
vanje teh izkopanih površin („surfaces d’ érosion exhumées“), 
kakor fosilnega reliefa sploh, je zelo težavna in kočljiva stvar 
ter je  prav za prav še zelo malo napredovalo. Pri nas, kjer imamo 
v glavnem opravka z mladimi gorovji (Alpami, Dinaridi), sesto- 
ječimi iz ogromnih količin razmeroma mladih skladov (pretežno 
od mezozoika naprej), nagubanih zelo pozno in dvignjenih šele 
nedavno v današnje višine, starejših fosilnih reliefov ne samo 
ni skrajno težavno ali nemogoče ugotavljati, ker so silno defor
mirani in vrh tega večinoma na debelo prekriti, temveč tudi za 
morfologa ne pridejo v poštev, ker ne nastopajo nikjer kot mor
fološka oblika, vsaj v znatnem obsegu ne. Izjema so mladi fo
silni reliefi in penepleni v področju izmeničnih terciarnih re
gresij in transgresij, saj je tu lahko mlajša transgresija prekrila 
in fosilizirala starejše ravnike ali pa bolj razrezan relief iz dobe 
predhodne regresije. Takih proučevanj pri nas skoraj še ni
mamo. Pač pa smo za severovzhodni rob Alp že zgoraj omenili 
tortonske abrazijske terase, fosilizirane po kasnejši pontski 
transgresiji. Prav tam je В ü d e 1 posvetil tudi mnogo truda ugo
tovitvi predtortonskih dolin, v katere je nato segla transgresija 
II. mediteranske stopnje, ter proučitvi kasnejšega predpont- 
skega sistema, katerega je pozneje prekrila krepka pontska se
dimentacija. Pri tem poslu pa so mu že samo kasnejša dviganja, 
ki so zavzela od kraja do kraja različen obseg, prizadejala 
precej preglavic (20). Tudi В a u 1 i g je na južnem obrobju Cen
tralnega masiva mnogo pozornosti posvetil fosilnim oblikam, ki 
so nastale v dobi kratkotrajne, a zelo krepke globinske erozije 
tik pred pliocenom, po umaknitvi miocenskega morja; tudi tam 
so današnje doline često do neke mere „formes prépliocènes 
exhumées“ (10, str. 474 sl.). Proučevanje takih fosilnih reliefov 
ima nedvomno tudi na našem panonskem obrobju pred seboj še 
mnogo nerešenih nalog, ki so za morfogenezo tem važnejše, ker 
izpopolnjujejo ugotovitve ravnikov in njim odgovarjajočih faz 
umiranja erozije z ugotovitvami reliefov iz dob oživljenja 
erozije.
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V nasprotju z našim področjem pa imajo s t a r i  fosilni pe- 
nepleni znatno vlogo v geološko starejših predelih našega kon
tinenta, predvsem v t. zv. heroinskih masivih. Ti so bili prekriti 
s plastmi, mlajšimi od paleozoika, bodisi le na obrobju, bodisi 
v celoti, toda enakomerno in ne da bi bile te plasti znatno na
gubane. Prekrile so na ta način marsikje stare vravnjene ploskve 
iz posthercinske ali kasnejše dobe; toda terciarna in kvartarna 
erozija je marsikje na široko odstranila to odejo in pripomogla 
starim peneplenom znova do površine.

Tem fosilnim ravnikom pripisuje veliko važnost zlasti fran
coska morfološka šola, ki ima kajpada tudi temu primerno de
lovno polje. Saj de  M a r t o n n e  po pravici povdarja, da je 
ravno te vrste peneplenom v načelu najlažje ugotoviti starost: 
spodnjo mejo določa najmlajša plast, ki jo reže, zgornjo pa naj
starejša, ki peneplen pokriva (77). В a u 1 i g (10) poudarja veliko 
vlogo, ki jo imata v morfologiji Centralnega masiva posther- 
cinski (postpermski) peneplen, ki je bil fosiliziran po sekun
darni (mezozojski) sedimentaciji, in pa eogenski ravnik, fosi
liziran po kasnejši terciarni sedimentaciji in vulkanski odeji. 
Da so vse te obsežne površine bile svoj čas res fosilizirane pod 
navedeno odejo, izpričuje hidrografska mreža z epigenetsko za
snovo. — O pokrajini Artois v severni Franciji sta nam podala 
B r i q u e t  (17, 19) in de M a r t o n n e  (78, str. 774) naslednjo 
zanimivo sliko. Y področju Boulonnais, vzhodno od mesta Bou
logne sur Mer, je  erozija vrezala v peneplen pliocenske starosti, 
ki je značilen za vso severno Francijo (17), pas nižjega sveta 
kjer je dosegla jurske in še starejše sklade. Toda pri tem delu je 
odkopala ostanke še treh fosiliziranih peneplenov, od katerih je 
najnižji najstarejši, kar je za pojmovanje, navajeno na vzhodni 
rob Alp, nenavadno. Dočim tvori glavni pliocenski peneplen 
višine okroglo 200 m, je „izkopani“ spodnjeterciarni (t. zv. pre- 
landenienski) nivo v višini ca 160 m, še nižji se je  stvoril na 
diskordančni meji med jurskimi in krednimi plastmi v višini 
110—120 m in najnižji (pod 100 m) predstavlja zelo star pene
plen, vrezan v paleozojske plasti, nadaljevanje Porenskega skri- 
ljavega masiva.

Vendar so se zoper preveč enostavno pojmovanje fosilnih 
peneplenov kmalu pojavili pomisleki. Če ga danes ne pokriva v 
večjem delu več mlajša odeja, moremo imeti zanje le indirektne 
dokaze, kot n. pr. Baulig epigenetično vodno mrežo v Central
nem platoju (gl. zgoraj). Nasprotno je morda marsikak ravnik, 
ki danes ne kaže nobene odeje več, svoj čas vendar bil fosilizi
ran. Najbolj bistven pomislek pa je lepo izražen v L e h m a n -
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n o v e m  ugovoru: možnost znatnega odkritja fosilnega reliefa 
je preveč teoretična, saj je pač morala erozija, ki je odstranila 
toliko gradiva, sprožiti proces, ki stvori n o v o  površino: ta se 
lahko v povsem malem kotu reže s staro (v diskusiji, 3, str. 423). 
In kjer izgine taka na videz fosilna površina pod mlajšimi sedi
menti, ki so že tudi vravnani, ni nikjer rečeno, da ni to zadnje 
vravnavanje poseglo tudi na fosilni ravnik in stvorilo tam 
mlajše erozijske površine (93). Pod tem novim vidikom se mno
žijo primeri, kjer se opaža, da se stari fosilni peneplen in mlajši 
sečeta v ostrem kotu: navajajo se za Morvan, kjer terciarni 
ravnik reže fosilnega predtriadnega v kotu 2° (78, str. 818), za 
Vogeze (1 Ib) in za Češki les. Primer Češkega lesa je tem pouč- 
nejši, ker je tu de M a r t o n n e na podlagi del čeških strokov
njakov (35, 82b) in lastnih opazovanj mogel ravno na osnovi fo
silnega predkretacejskega peneplena in mlajših nivojev podati 
klasičen zgled, kako se morejo časovno uvrstiti tudi zelo od
daljeni in visoki nivoji (75).2

Kar se tiče n a s t a n k a  ravnikov, je zadnji čas prinesel 
mnogo novih vidikov, dokaj različnih od enostavnega Daviso
vega tolmačenja. Vsi ti poskusi temelje v bistvu na nedvomno 
upravičeni trditvi, da ni treba za nastanek policikličnega reliefa, 
da bi sledile hitrim dvigom dobe absolutne stabilnosti; nasprotno, 
dviganje in erozija se vršita vedno istočasno in samo od tega, 
kateri od njih trenotno prevlada, so odvisni morfološki učinki-

Prva teorija, ki je nastala na osnovi takega pojmovanja, 
je bila ona o n i v o j u  v r h o v v  Alpah (Gipfelflur, 68, 91). Ta

2 Zgled po svoji poučnosti zasluži, da ga na kratko reproduciramo in- 
s tem zaključimo odstavek o določevanju starosti ravnikov: Na višinah Če
škega lesa so tri serije nivojev, oni najvišjih vrhov (1100— 1200 m), ravnik na
zvan po kraju Prahatice (700—800 m) in še eden nižji. Ker za ugotovitev starosti 
ni nikakih sedimentov, se je  de Martonne zatekel v področje nižje ob Vltavi. 
Pri Pragi je  pod k rednimi plastmi razgaljen fosilni, torej predkretacejski pe
neplen; če bi njegov padec podaljšali proti Šumavi, bi tam prišli do višine- 
1300 m in bi na ta način ugotovili za nivo najvišjih vrhov predkretacejsko 
starost. A de Martonne išče zanesljivejše potrditve. Med najnižjimi d ilu - 
vialnimi-aluvialnimi terasami (43, 79) pri Pragi imamo v višini 120 m plio
censki prod na kredni površini: ta pliocenski ravnik je  zelo razširjen v no
tranji Češki, a v notranjost Šumave njegov ciklus ni posegel. Še starejše 
odkladnine imamo na višji kredni Beli Hori (330m); ta ravnik je  močneje 
nagnjen proti severu kot kredne plasti same in je  vsekakor miocenski ali 
spodnjepliocenski. Odgovarja izrazito prahatiškemu v šumavi, posebno če 
še upošteva naraščajoč strmec navzgor. V tem nivoju je  vrezana gornja 
Vltava, kamor mlajši pliocenski erozijski ciklus še ni segel; zato je  v na
sprotju s spodnjo ta dolina zrela in široka, da se je  svoj čas smatrala za 
tektonsko ali glacialno. — Nivo najvišjih vrhov pa je  torej, če že ne pre— 
kretacejski, vsaj oligocenski, ki je  povsod drugod na Češkem že uničen.
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teorija razlaga presenetljivo enake višine alpskih vrhov ne kot 
ostanke nekdanjega peneplena, temveč kot učinek istočasnega 
učinkovanja dviganja in erozijskega, oz. denudacijskega delo
vanja, pri čemer slednje sproti uničuje vse one predele, ki bi se 
hoteli dvigniti nad določeno višino, nad t. zv. zgornji denuda- 
cijski nivo. To teorijo je odločno zavrgel D a v i s  (39), prav tako 
pa francoska šola na čelu z d e  M a r t o n n e  - om, ki navaja zna
čilen primer iz Sevenov, kjer izrazit nivo vrhov („niveau des 
crêtes“) prehaja navzgor v očividne ostanke nekdanjega pene
plena. Tudi teoretično bi bila mogoča razlaga z „Gipfelflur“ le, 
če bi bila odpornost kamenin in gostota rečnih tokov povsod 
enaka (78, str. 610 sl.).

Na osnovi istočasnega delovanja tektonskih in erozijskih sil 
je zgrajena tudi Walther P e n c k o v a  teorija o p i e d m o n t -  
s k i h  r a v n i n a h  a l i  s t o p n j a h  (92). Po njej je razlagati 
ravnike, ki se vrste v izrazitih stopnjah na pobočjih gorovij, kot 
učinek vravnavanja na obrobju „osrednjega gorovja“ , ki se je 
dvigalo mnogo intenzivneje, dočim je obrobje zastajalo in se 
pri tem vravnavalo. Kadarkoli se je dviganje v osrednjem delu 
okrepilo in poseglo dalje na obrobje, se je prva taka „pied- 
montska stopnja“ dvignila in zapadla razčlenitvi, v njenem 
vznožju pa se je vstvarjala druga. Namesto postopnosti dviganja 
se torej glavna vloga pripisuje njegovi hitrosti, odnosno inten
zivnosti. Spodnja „piedmontska stopnja“ je  vedno krajevna 
erozijska baza za zgornjo in posega v njo v obliki dolin. Na ta 
način je W. Penck izvršil „morfološko analizo“ predvsem v sred
njeevropskih hereinskih masivih.

Ta teorija je zelo vabljiva, ker ne zahteva, da bi vsi ravniki 
nastali v višini le malo nad morsko gladino in torej tudi ne pred
postavlja tako ogromnih sprememb erozijske baze. Vendar se ji 
je  dokončno pridružilo le malo pristašev in le malo proučevanj 
se je izvršilo s tega stališča. K njej nagiblje O. L e h m a n n ,  
od drugih pa sta jo v svojih regionalnih študijah poizkusila pre
izkusiti predvsem VI. J. N o v a k ,  ki tolmači erozijska ravnika 
v višini 510—540 m in ca 630 m na češko-moravskih višinah kot 
„piedmontske stopnje“ (85) in pa H. В o b e k , ki prav tako raz
laga nekatere oblike v Zillertalskih Alpah (14). Pri izvennemških 
avtorjih je W. Penckova teorija našla le malo odziva. De M a r 
t o n n e  jo  v glavnem odklanja, povdarjajoč možnost najraz
ličnejših drugih razlag (78, str. 614), razen tega pa se še protivi 
uporabi izraza „piedmont“ , ki služi po svojem prvotnem pomenu 
v Italiji (ob Po-u) pač le za aluvialno ravnino (3, str. 541). Tudi 
В a u 1 i g ji ni naklonjen in izrecno zatrjuje za pliocenske rav-
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nike na svojem klasičnem področju, da so jih vstvarili cikli, ki 
so si sledili s hitrim dvigom in dolgimi dobami stabilnosti, da 
torej tam nimamo opravka s počasnim razvojem v smislu 
W. Pencka, temveč z enostavno Davisovo shemo (10, str. 514).

Vendar se v splošnem danes v morfogenezi vedno bolj vodi 
račun o istočasnem delovanju dviganja in vravnavanja. W i n 
k l e r  opozarja, da je pričakovati nekak „Primärrumpf“ v pri
četku vsakega geološko-tektonska cikla, ko sprva počasnemu 
dviganju vravnavanje sproti drži korak; izrazito vrezavanje se 
prične šele kasneje, ko postane dvig intenzivnejši. Tako more 
relief preiti vse začetne in srednje stadije Davisovega cikla, pri 
naraščajoči intenzivnosti dviganja in s tem vrezavanja pa celo 
doživeti te stadije v obratnem vrstnem redu (109). Tudi L e h 
m a n n  ponovno opozarja na to in v diskusiji o vravnanih po
vršinah v Pirenejih poudarja, da so morda tudi te kot one v 
vzhodnih Alpah nastale v začetku razvoja, v višinah malo nad 
morsko gladino (86, v diskusiji). Taka razlaga je zlasti na mestu 
tedaj, kadar sta si gubanje vravnanih plasti in vravnavanje ča
sovno zelo blizu in je  malo verjetno, da bi se v tako kratki dobi 
moglo po normalnem celotnem ciklu znižati in vravnati visoko 
dvignjeno gorovje. Pri nas se navaja kot tak primer postsarmat- 
sko gubanje v posavskih gubah, s katerim se je vsaj deloma kar 
vzporedno že vršilo pontsko izravnavanje (96, 109). Taka umer
jena aplikacija W. Penckovih in Lehmannövih idej nedvomno 
mnogo olajša pojmovanje morfogeneze. zlasti na našem kompli
ciranem področju.

Proučevanje rečnih teras.

V to skupino spadajo predvsem kvartarne terase, pa mar
sikje — zlasti pri nas — tudi še večina mladopliocenskih teras, 
četudi ne smemo pozabiti, da so v mladem pliocenu nastali po
nekod še pravi ravniki, tako n. pr. več stopenj na mediteran
skem obrobju Centralnega masiva (10), pri nas pa srednje-plio- 
censki ravniki v subpanonskem področju, t. j. v štajerskem gri
čevju in v Beli Krajini (63, 102, 108).

Proučevanje teras zavzema v morfologiji že dalj časa vidno 
vlogo. Alpski svet je  bil področje, kjer so se najprej sistema
tično opazovale in sicer že v drugi polovici preteklega stoletja 
(15, 49). Klasičen je postal njihov študij po P e n e k  u in 
B r i i c k n e r j u ,  ki sta jih proučevala v zvezi z alpskimi gla- 
ciacijami (90). Izven alpskega področja je zanesla njihov študij 
francoska šola, med njimi predvsem M. de L a m o t h e (65, 66), 
W. K i l i a n  (58) in E. C h a p u t (24, 26). Do danes je zavzelo

9
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proučevanje teras tak obseg, da je kazalo ustanoviti že omenjeno 
Mednarodno komisijo (1, 2, 3).

Ravno pri tem, ko je skušala ta komisija spraviti rezultate 
z različnih strani sveta v medsebojni odnos, pa se je pokazalo, 
kako malo so še bila razčiščena najosnovnejša vprašanja, pred
vsem sam pojem „terase“ . Tako je bilo treba, da se je šele v naj
novejši dobi postavila jasna in točna definicija terase v morfo
loškem smislu: teraso smemo nazivati samo ono domala ravno 
površino, ki je odrezana navzdol po izraziti „ježi“ , t. j. močneje 
nagnjeni površini (de M a r t o n n e ,  3, str. 179); obrežna (abra
zijska) terasa je torej taka površina, ki odgovarja nekdanjemu 
„žalu“, pozneje dvignjenemu in razrezanemu, rečna terasa pa 
odgovarja površini nekdanjega nasipavanja ali pa nekdanje 
erozijske ravnice (2, str. 7 sl.) ; skratka, terasa je stara rečna (ali 
obmorska) ravnina, ohranjena v obliki stopnje nad današnjo 
strugo ali obalo: (L e f è v r e , 67, str. 179 sl.) Mnogo zmede so 
povzročili zlasti oni, ki so „teraso“ razumeli le geološki. Tudi 
Penck in Brückner sta bila med njimi. Tako so često označevali 
kot „terase“ ostanke odkladnin iz posameznih dob, četudi ne 
tvorijo nikake terase v morfološkem smislu, na drugi strani pa 
se niso brigali za izrazite morfološke police, vrezane v gradivo 
iste kakovosti. Zato je bilo treba tudi pri nas njihove ugotovitve 
deloma dopolniti in korigirati (6, 54).

Terase so malokdaj ohranjene v vsem obsegu doline in v 
vsej njeni dolžini. Zato jih moremo le redko ugotoviti in spra
viti v medsebojni odnošaj že na prvi pogled. Zato se skuša tudi 
vedno bolj najti zadovoljujoča enotna m e t o d a  p r o u č e v a 
n ja .  Že zdavnaj je postalo jasno, da se teras ne sme opazovati 
z ozirom na njihovo absolutno višino, četudi se pri tem vpošteva 
hipotetičen strmec nekdanjih dolin, kot je bil to storil H e i m  
(49), ampak da je težišče vprašanja na njihovi relativni višini 
nad današnjo strugo. Nadalje se ne sme vzeti za osnovo brez na
daljnjega višine terase ali njenega roba; saj ostanki terase pred
stavljajo le dele nekdanjega dolinskega dna in z današnjim to
kom reke bi bilo mogoče primerjati le stržen nekdanje doline, 
t. j. njen najnižji del („thalweg“ v francoski književnosti), ki 
pa se nam seveda večidel ni ohranil. Po pravici očitajo zastop
niki francoske šole nemškim morfologom netočnost v tej strani 
opazovanja (101).

D e  M a r t o n n e  (74) je že davno postavil neobhodna na
čela za proučevanje teras, ki v glavnem veljajo še danes: treba 
je vedno vpoštevati in tudi v tehničnem smislu proučiti podolžni 
prorez in poprečne prereze doline in njenih teras. Podolžni pro-
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rez današnje reke nam pokaže one stopnje v njenem strmcu, ki 
v smislu pravilnega pojmovanja cikličnega procesa potujejo po 
zadenski eroziji navzgor; ker te stopnje potemtakem odgovar
ja jo točkam, do katerih je doslej napredoval erozijski „val“ po
sameznih ciklov, jih je treba spraviti v sklad s posameznimi se
rijami teras, ki pač odgovarjajo istim ciklom v poprečnih pro- 
rezih. Poprečnih prerezov je treba čim več — po de Martonnu 
najmanj tri na razdaljo 2 km —, da se omogoči čim verjetnejša 
rekonstrukcija nekdanjih dolin; površine opazovanih teras je 
treba podaljšati do črte nad današnjim rečnim tokom: šele na ta 
način se ugotovi približna višina nekdanjega dolinskega stržena 
(„thalweg“) in se s tem omogoči zanesljiva primerjava nekda
njih dolinskih nivojev z današnjim. Saj imajo terase, posebno 
one, ki nimajo akumulacijskega značaja, temveč so predvsem 
erozijske in prekrite kvečjemu s tanko plastjo odkladnin, poleg 
znatnega strmca v podolžnem profilu tudi precej padca v prečni 
smeri; to je razumljivo, če pomislimo, da so take terase pričele 
nastajati v oni dobi, ko je reka sicer prenehala vrezavati iz
ključno v globino ter pričela z bočno erozijo in obdobno — ob 
visokem stanju vode — z akumulacijo, ki ju je pa sprva vendar 
spremljalo še rahlo prestavljanje struge v globino. To je bila 
doba, ko je reka dosegla svoj profil ravnotežja.3

Potemtakem je tudi razumljivo, da ima marsikdaj terasa 
iste faze na eni strani doline različno absolutno višino kot na 
drugi, bodisi da je bilo dolinsko dno v dobi njenega vstvarjanja 
nesimetrično, bodisi da vrez današnje doline ne poteka v isti 
smeri kot je potekal stržen tedanje reke, če se je n. pr. reka pre
maknila bolj ali manj na določeno stran doline in tam starejšo,

8 Pojem „profila ravnotežja“ („profil d’ équilibre“ ) se mnogo goji v 
francoski morfološki literaturi (prim. 8). Opozoriti je  treba, da nikakor ni 
povsem istoveten s pojm om  „erozijske terminante“ , ki jo  je  tako klasično 
označil P h i l i p p s o n .  Dočim je  „erozijska terminante“ dosežena v fazi, 
ko voda sploh ne more več vrezavati, je  „profil d’ équilibre“ nekoliko širši 
pojem  in zahteva le, da je  reka odstranila glavne nepravilnosti in skoke s 
svojem podolžnem profilu in se nekako vravnovesila. V najnovejšem času 
skuša L e f è v r e pojasnjevati „profil d’ équilibre“  v dveh pravcih (67, 
str. 169 sl.). Ona loči: i) pravi „profil d’ équilibre“ ali „profil d’ équilibre 
de maturité“ , ki nikakor ne znači zaključka erozije, t. j. senilne dobe, tem
več stadij, ko je  moč reke v ravnotežju z opravljenim poslom, to pa je  ravno 
v dobi na j več je  aktivnosti reke, na pričetku zrelosti. V tej dobi nastajajo 
ob reki erozijske ravnice, le malo prekrite z odkladninami in več ali manj 
nagnjene proti reki. 2) „profil d’équilibre de sénilité“  ali „pente-limite de 
transport“ , ko se reka ne vrezava več, temveč odlaga in vstvarja akumula
cijsko ravnino. — Jasno je , da „profil d’ équilibre de maturité“ nikakor ne 
odgovarja pojmu „erozijske terminante“ .

9*
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povprek dokaj nagnjeno teraso odrezala v njenem višjem delu 
kot pa na nasprotni strani. Na to opozarja izrecno tudi K. D i - 
w a 1 d , ki tudi sicer razvija nad vse zanimive poglede baš glede 
razvoja dolin, ki so v prehodni fazi med erozijo in akumulacijo, 
kot je to dolina Donave pri Dunaju (42). Tudi L e f è v r e  po
udarja tako možnost dokaj različnih relativnih višin istega te
rasnega nivoja (67, str. 171). Iz tega sledi, da more biti število 
terasnih nivojev, ugotovljenih v neki dolini samo na osnovi vi
šin njihovih robov ali kakih drugih višinskih točk, previsoko z 
ozirom na število dejanskih erozijskih faz. Posamezne terasne 
nivoje z malo medsebojno višinsko razliko moremo torej uvrstiti 
v isti „pas nedoločnosti“ („marge d’ indétermination“ , kakor to 
naziva S i 11 i g , 101) ne samo iz nekake zadrege, temveč na 
osnovi dejanske verjetnosti, da pripadajo isti fazi. Prečni profil 
kaže še druge težave za ugotavljanje teras: v istem prorezu je 
kompletna serija le redka, često so na eni strani razvite povsem 
druge kot na nasprotni, kar se da le do neke meje pojasniti z 
zgoraj omenjeno rekonstrukcijo nekdanjega dolinskega dna; 
položni pomol v dolinskih pobočjih pogosto ni podanek nekda
nje doline, temveč je njegova višina zavisna od tega, koliko sta 
se zbližali in ga preoblikovali stranski grapi, ki sta ga ločili od 
soseščine; če je v takem pomolu preval, je vprašanje, ali je to 
sled nekdanjega meandra ali posledica zadenske erozije iz obeh 
grap, i. t. d. Nadalje se stavlja še vrsta načelnih vprašanj pri 
zasledovanju teras po dolgem ob reki. Kako dokazati zvezo 
ostankov domnevno istega terasnega nivoja, če je kontinuiteta 
med njimi na daljše razdalje prekinjena ali uničena? Pri tem 
nam more pomagati domnevni strmec nekdanje doline. Toda ta 
je  mogel biti, kot bomo videli, večji ali manjši od današnjega 
spričo različnih vzrokov, ki so povzročili menjavanje globinske 
in bočne erozije. V splošnem se vendar poudarja, da mora biti 
strmec starega, rekonstruiranega dolinskega dna manjši od da
našnjega, ker je moglo staro dno nastati le v dobi po doseženem 
profilu ravnotežja, dočim danes reka, vrezana v višje terase, 
običajno še ni dosegla tega profila (10, str. 47 sl.).

Važno je tudi metodično vprašanje, od katerega nivoja da
našnjih tokov je treba računati relativno višino teras in starih 
dolin, ali od nivoja nizke vode, ali od onega visoke, ali od pov- 
prečka. В a u 1 i g , ki se pri konstrukciji poprečnih in podolžnih 
profilov (10) naslanja pogosto na precizne nivelacije, poudarja 
po pravici važnost tega momenta, dasi mu sam ne najde pravega 
izhoda. Ker imajo na vstvarjanju rečnih ravnic, poznejših teras, 
največji delež pač visoke vode s krepko bočno erozijo, popla
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vami in prestavitvami tokov, bi bilo najbolj točno primerjati re
lativne višine z višinami današnjih visokih voda, toda ravno to 
je praktično najteže izvedljivo. Saj vrh tega visoka voda ni na 
vseh mestih istočasna, zlasti pa ne na vseh sosednjih vodah, kar 
moramo vpoštevati tudi za starejše faze. Potem se stavi vpraša
nje, ali smemo dolžino starega dolinskega dna sploh primerjati 
z današnjim, saj je bila tedanja dolina lahko zrelejša, tok bolj 
vijugav in zato daljši. Ali smemo oceniti razliko med njima, in 
če smo jo ocenili, ali jo smemo razdeliti enakomerno na ves 
tok itd?

Kljub tem težavam in pomislekom je ugotavljanje relativ
nih višin ter na njej sloneče primerjanje posameznih terasnih ni
vojev v njihovem medsebojnem odnošaju najvažnejši del takih 
proučavan j. Videli bomo, da se na osnovi tega, ali so terase 
vzporedne med seboj ali pa konvergirajo, oz. divergirajo v do
ločeno smer, često iščejo vzroki, ki so sploh privedli do na
stanka teras. Kjer nastopa močna zapletenost v teh vzrokih, je 
tudi medsebojno razmerje teras bolj komplicirano: dočim n. pr. 
postopno znižavanje erozijske baze teoretično zahteva terase, ki 
divergirajo navzdol, postopno dviganje sveta ali pa sprememba 
režima (n. pr. glaciacija) ob gornjem toku reke pa terase, ki 
konvergirajo navzdol in v večji ali manjši oddaljenosti od ero
zijske baze sploh izginejo, je stvar manj enostavna, če imamo 
opravka z izmeničnimi pozitivnimi in negativnimi premikanji 
erozijske baze; v tem primeru se morejo terase križati: v sred
njem delu prično konvergirati navzdol ter se nato v akumulacij
skem predelu nekako križajo na ta način, da izgine površina za
sipa starejše terase pod zasip mlajše terase, ker je mlajšemu za
sipu odgovarjajoča erozijska baza višja kot ona starejše aku
mulacijske površine; ali ta baza se ni enostavno dvignila, tem
več se je sprva celo znatno znižala in je povzročila poživitev ero
zije, ki jo še danes — v obliki terase — opazimo ob zgornjem in 
srednjem delu reke, kamor še ni seglo nasipavanje, povzročeno 
po ponovnem dvigu baze, ki je — kakor rečeno — presegel njeno 
predhodno stanje. Zelo poučna je slika takega primera, ki nam 
jo  je mogla podati L e f è v r e  v svoji študiji o spodnji Meuse-i 
(6?) : tako ob Meuse-i sami kot ob Renu izgine v nadmorski vi
šini 40 m akumulacijska površina t. zv. III. cikla pod ono II. ci
kla, in ta v višini 20 m pod ono I. (recentnega) cikla.

Tako je treba vedno imeti pred očmi pri proučevanju po
dolžnega profila reke in njenih teras pravilno pojmovanje ci
klične erozije v vsem obsegu rečnega toka in ne skušati slediti 
teraso iste relativne višine mehanično, morda kar od izvira do
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izliva reke. Saj je ciklus lahko v srednjem toku že napredoval 
do zrelosti in vstvaril zasnutek ravnice, ki jo je poživitev erozije 
pretvorila v teraso, dočim v gornjem toku še ni bilo tega stadija 
in zato tudi ni terase. Posamezni cikli so pač sukcesivni po svo
jem izvoru, a so si lahko istočasni po svojem razvoju. Saj potuje 
vsak nov erozijski val le polagoma ob tokovih navzgor. Izraz 
tega so prečne dolinske stopnje, do katerih je ta zadenska ero
zija napredovala. Dočim je dolina pod tako stopnjo že v novem 
ciklu, se oblikuje njen zgornji del še po predhodnem. Upravi
čeno opozarja B r i q u e t ,  da lahko na visokih planotah vodna 
mreža še sledi zakonom pliocenske ali celo miocenske erozije 
(18). Slično nam d e  M a r t o n n e  prikazuje gornjo dolino 
Vltave še v stadiju pliocenskega cikla (75).

Pri proučevanju relativne višine teras in njihovega med
sebojnega odnošaja moramo torej previdno vpoštevati najraz
ličnejše momente. Do kakšne mere lahko vpliva na rezultate njih 
nezadostno vpoštevanje, nam zelo nazorno pokaže primer iz do
line Ahr-e, v Porenskem skriljavem masivu, kjer sta proučevala 
iste terase L a f r e n z (64) in S i 11 i g (101), pa prišla do zelo raz
ličnih rezultatov.4 Ali stališče terase v podolžnem in poprečnem 
prorezu doline ni edino svojstvo, važno za njeno klasifikacijo. 
Prav tako ali še bolj nam gre za njen t o p o g r a f s k i  in g e o 
l o š k i  značaj. Osnovna je v tem pogledu razlika med erozij
skimi in akumulacijskimi terasami. Prve so posledica prevladu
joče bočne erozije brez znatne akumulacije, druge pa aku
mulacije.

Pri e r o z i j s k i h  t e r a s a h  je način nastanka najbolj ja
sen, zato pa so nam navadno ohranjene le v omejenem obsegu in 
v često prekinjenih odlomkih, pač ker pripadajo večinoma gor
njim tokovom rek in imajo že po svoji naravi manjši obseg od 
akumulacijskih. Vrezane so seveda v gradivo, ki je starejše od 
njih samih, večinoma v živo skalo, aluvialna odeja na njih je le

4 Pri tem očita slednji prvemu — v pretežni večini upravičeno — na
slednje osnovne napake v opazovanju: da je  štel k terasam nekatere pre
gibe, ki nimajo zadostnih znakov terase; da je  za znak terase smatral alu
vialne ostanke, ki v ničemer nimajo značaja morfološke terase; da je  rela
tivno višino določal samovoljno, enkrat po višinah na zgornjem, drugič po 
onih na spodnjem robu, ne glede na poprečni strmec terase; da je  brez raz
loga predpostavljal strmec teras povsod vzporeden z današnjim strmcem 
reke; da je  neupravičeno prezrl vse terase, vrezane v živo skalo in brez 
aluvialne odeje; da ni vpošteval sledov postopnih ciklov v podolžnem pro
filu; da se ni zanimal za profile stranskih dolin; da ni vpošteval, da morejo 
biti oblike istega cikla v spodnjem delu bolj razvite in celo aluvialno gra
divo starejše in bolj preoblikovano, i. t. d.



NEKAJ SMERNIC V SODOBNEM MORFOGENETSKEM PROUČEVANJU. 135

tenka ali pa je sploh ni. Strmec je dokaj močan i podolgem i po- 
prek. Vstvarjajo se v dobi, ko reka prehaja od globinske k bočni 
eroziji in obdobnemu odlaganju (gl. zgoraj). Navzgor preha
jajo v poprečne stopnje čez dolino, v smislu ciklične zadenske 
erozije. Kjer so pokrite z aluvijem, je treba za razločevanje od 
akumulacijskih paziti na podolžni in povprečni strmec, zlasti pa 
na debelino aluvija, ki ne sme seči pod današnji nivo reke. Če je 
mogoče, je treba preiskati tudi površino žive skale pod aluvijem, 
ker je dana možnost, da je bil aluvij kasneje nanešen na skal
nato teraso in da imamo morda opravka s sistemom erozijskih 
teras v živi skali, fosiliziranih pod kasnejšimi nasipinami.

A k u m u l a c i j s k e  (v franc, književnosti „aluvialne“) 
terase obstoje iz sipkega, od reke same nanešenega gradiva. Po
vršina terase odgovarja površini sedimentacije iz določene dobe. 
v katero se je reka kasneje vrezala. Dočim odgovarja erozijska 
terasa nekdanjemu ploskemu dnu erozijske doline, je akumula
cijska terasa del nekdanje akumulacijske ravnine, kjer je reka 
močno meandrirala in izključno le odkladala. Ker je ta ravnina 
normalno mnogo obsežnejša od erozijskih ravnic, so tudi akumu
lacijske terase mnogo obširnejše. Imajo neprimerno manjši str
mec od erozijskih, v povprečnem prorezu sploh nikakega. Kjer 
kažejo vendar izredno močan strmec v podolžni smeri, pa morda 
obraten povprečni strmec od reke na obe strani, gre za nekdanje 
obsežne vršaje, ki so se razvili zlasti ob prehodu iz goratega 
sveta v nižavje, kjer se je strmec nenadoma zmanjšal in je zato 
prišlo do nenavadno krepkega odlaganja. Ti široki vršaji, ki se 
morejo na obrobju gorovja združiti v enotno „piedmontsko“ rav
nino s precejšnjim strmcem, tvorijo normalen prehod od erozij
skih ravnic v gornjem in srednjem delu reke k široki sedimenta- 
cijski ravnini. Vsak nivo erozijskih teras se torej navzdol 
nadaljuje v odgovarjajočih akumulacijskih nivojih vršaja ali 
„piedmontske ravnine“ ter onih pravega aluvialnega nižavja, 
dočim navzgor prehaja v prečno stopnjo, odgovarjajočo stadiju 
ciklične regresivne erozije. Najmanj izrazite so terase v območju 
vršaja, kjer smo v področju divjanja reke in zato stalnih ter 
znatnih sprememb rečnih tokov. Ob dotokih vsak ciklus manj 
napreduje in z njim se tudi erozijske ravnice in dolinske stopnje 
počasneje pomikajo navzgor. Taka je najenostavnejša slika 
zaporednosti v podolžnem profilu vsakega terasnega sistema, kot 

• jo  podajata de M a r t o n n e  in L e f è v r e  (78, str. 570 sl.; 67, 
str. 176).

Toda v praksi je često težko ločiti med erozijskimi in aku
mulacijskimi terasami, odnosno — kakor bi jih tudi lahko ime
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novali — med vrezanimi in med zgrajenimi. To predvsem zato, 
ker za marsikako na videz akumulacijsko teraso prav za prav 
nimamo dokaza, da njeno površino tvori v resnici prvotna po
vršina nanešenega gradiva. To se pravi, ne moremo točno razli
kovati med zgrajeno aluvialno teraso in med erozijsko teraso, 
vrezano v sipko aluvialno gradivo. Ravnina, ki jo zapusti reka 
tik po akumulaciji, ali ona, ki jo  vreže v neki kasnejši dobi v 
svoj lastni nasip, se ne razlikujeta niti po svoji površini niti po 
Jtakovosti gradiva. Na to se danes vedno češče opozarja (10, 12, 
67, 71, 101). S p r e i t z e r  v svoji študiji o fluvioglacialnih tera
sah v porečju Weser-e izrecno loči zgornjo in spodnjo „Mittel
terrasse“ , od katerih prva odgovarja prvotni površini nasipine in 
druga erozijski („morfološki“ ) terasi v istem gradivu. Spodnja, 
erozijska terasa je povsod mnogo širša, le v zgornjem delu reke 
ostane samo zgornja, ker do tja še ni napredovala zadenska ero
zija, ki je vstvarila spodnjo stopnjo (103). — Zdi se, da je treba 
isto vpoštevati pri fluvioglacialnih terasah na našem Gorenjskem 
(90, 6, 54). — В au l i g  navaja kot kriterije pogojne vrednosti 
za določitev pravih akumulacijskih teras: znatno debelino nasi
pine, enakomerno višino z umerjenim strmcem in razširjenost 
teras istega značaja v stranskih dolinah (12). Vsekakor smo le za 
široke akumulacijske ravnine in nižinske terase lahko izven 
dvoma, da njih površina v resnici odgovarja prvotni površini 
zasipa.

Nadalje je važno pri vseh terasah, akumulacijskih in ero
zijskih, da se ločijo oni nivoji, ki dejansko odgovarjajo fazani 
stabilnosti v erozijski bazi, ter oni terasni ostanki, ki so nastali 
pod vplivom lokalnih momentov in ki zato nastopajo le mestoma. 
L e f è v r e  jih posrečeno razlikuje kot „niveaux des terrasses“ 
na eni in kot „terrasses locales et fausses terrasses“ na drugi 
strani (67). Drugi jih zopet ločijo kot poglavitne terase in kot 
drugotne terase. Pri erozijskih terasah v živi skali je predvsem 
treba izločiti strukturne stopnje, ki odgovarjajo morda le kaki 
odpornejši, več ali manj vodoravni plasti hribin. Pri terasah v 
akumulacijskem gradivu, zlasti pa pri erozijskih terasah, pre
kritih z aluvijem, pa se pojavlja več oblik lokalnih ali navideznih 
polic. Med njimi se posebno pogosto opazujejo terase na notranji 
strani vjetih meandrov: dočim se namreč reka v ravnih sektorjih 
svojega toka še vrezava in ne vstvarja nikake ravnice, pa na 
konveksni strani meandrov že nastopa bočna erozija z akumu
lacijo; ko se pozneje stvori tudi v ravnem delu doline terasa, 
v katero poživljena erozija vreže novo strugo, moremo ob mean
drih opazovati terasam podobne oblike tudi v višjih nivojih, iz
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dobe, ko se je reka v splošnem še poglabljala. Če se je konveksna 
stran meandra prestavljala vedno v eni smeri, je nastala enotna 
ploskev, ki pa kaže močan strmec v podolžni in povprečni smeri, 
mnogo znatnejši od onega pri normalnih terasah. Če se je ta 
smer spreminjala, so vsaj prvotno nastajale med posameznimi 
sekundarnimi fazami teh tvorb manjše ježe, ki pa navzgor in 
navzdol ob reki izginjajo v obliki poševno odrezanega roba. To 
so tako zvane p o l i g e n s k e  terase, kot jih je  nazval C h a p u t 
v razliko od normalnih, monogenskih teras (25, 26, 28). Daši se 
temu terminu osporava upravičenost, češ da so tudi te terase 
nastale po enotnem procesu, se vendar priznava v polni meri 
točnost Chaputovih opazovanj in njegove genetske razlage. 
L e f è v r e  nam za svoje področje podrobno analizira take 
„terrasses locales de méandres“ , poudarja pa, da je njih nastanek 
mogoč tudi v asimetričnih dolinah z ravnim potekom; tako n. pr. 
spada sem v zrelih ploskih dolinah oni pas višjega, običajno že 
obdelanega sveta, ki je sicer izven poplavnega ozemlja, ki ga pa 
ne moremo označiti kot posebno teraso (67, prim. tudi diskusijo 
v 5, str. 187 sl.). Tak „poligenski“ nastanek se more pripisovati 
tudi obširnejšim ploskvam, velikim vršajem, „piedmontskim“ 
terasam in celo pravim peneplenom. Izredno močna nagnjenost 
kakega ravnika se n. pr. more razlagati na ta način, namesto s 
poznejšimi deformacijami; В au l i g  (10) je ugotovil te vrste 
genezo za nekatere ravnike, ki so se prej smatrali kot usločeni 
po tektonskih deformacijah. C h a p  ut  (28) še posebej poudarja, 
da se more tako tolmačenje aplicirati tudi na one morske trans
gresije in regresije, pri katerih se je obala in z njo združena 
abrazija le polagoma premikala in vstvarjala „poligenske“ oblike, 
kar še danes v malem lahko opazujemo ob plimi in oseki. Kot 
se pri transgresiji postopoma in polagoma spreminja kakovost 
konglomerata, prav tako se lahko abrazijske oblike.

Razen „poligenskih“ teras imamo lahko še razne vrste lo
kalnih in nepravih teras. Zlasti je treba nanje paziti ob izlivih 
stranskih dolin. Tu imamo lahko opraviti z vršaji in zasipi pri
tokov, ki so bili pozneje razrezani v terase. Ker so imeli pač pre
cejšen prečen strmec proti smeri glavne reke, je razumljivo, da 
je danes rob take terase višji od iste terase ob glavni reki, tem 
višji, čim dalje od nje je odrezan.

Navedli smo že d e b e l i n o  in k a k o v o s t  a l u v i j a  
kot izredno važna momenta za klasifikacijo teras. L e f è v r e  
skuša karakterizirati t. zv. „aluvialne“ terase ravno z ozirom na 
sestavo in loči: a) terase, pokrite v vsem obsegu z enakomerno 
debelino aluvija; nastale so ob doseženem profilu ravnotežja v



138 SVETOZAR ILEŠIČ :

zrelostnem stadiju cikla in jim tvorijo površino odkladnine viso
kega vodnega stanja; b) terase, v katerih postaja gradivo proti 
površini vedno drobnejše in tudi ob reki navzgor se njegova 
debelina konstantno manjša; tu gre za dvig erozijske baze, ki je 
prisilil reko k zvišavanju struge in tako k intenzivnemu nasipa- 
vanju (v diskusiji, 3, str. 195).

Aluvialne plasti same pa so tudi eden redkih neposrednih 
znakov za d a t i r a n j e  teras. S tem prehajamo na najkočlji
vejše vprašanje, ki je še malokje dovedlo do zadovoljivih za
ključkov. У splošnem lahko rečemo ne samo da nimamo še enot
nih pogledov za podrobno datiranje teras, temveč da so še celo 
meje celotnih terasnih sistemov v časovnem pogledu zelo nego
tove. Ker so pač fluvialne terase geološko zelo mlada oblika, jih 
je bilo lahko kmalu po prvih proučitvah na splošno uvrstiti v 
kvartarno dobo, posebno ko se je po Pencku in Briicknerju (90) 
smatralo, da je  dokončno ugotovljena zveza glavnih terasnih 
sistemov s 4 diluvialnimi glaciacijami. Toda danes vemo, da 
imamo prav izrazite terasne sisteme iz mlajše pliocenske, kot tudi 
iz postdiluvialne dobe. In ravno za prehodno dobo med pliocenom 
in diluvijem kot tudi za ono med diluvijem in recentno geološko 
dobo pogrešamo v tem pogledu še zanesljivih kriterijev. Kajti 
vsi momenti, po katerih sklepamo na starost teras, so sami v sebi 
še nedognani in nam dopuščajo količkaj zanesljivejše zaključke 
le v medsebojni kombinaciji.

Med njimi bi obetalo nedvomno največ trdne osnove ča
sovno uvrščanje teras po stratigrafski starosti aluvialnega gra
diva, ki tvori površino terase. Toda prav v tem pogledu se nam 
stavita dve veliki težavi na pot. Prva je v tem, da sta doslej 
geologija in stratigrafija dosledno zanemarili proučevanje naj
mlajših geoloških dob, zlasti podrobno stratigrafsko razvrstitev 
mlado-pliocenskih in kvartarnih sedimentov. Malo je predelov, 
ki tvorijo izjemo. Pri nas n. pr. še zdaj pogrešamo stratigrafsko 
proučitev konglomeratov na Gorenjskem, ki bi omogočila do
končno korekturo Briicknerjeve razvrstitve. Saj mestoma niti ne 
vemo, ali imamo opravka z miocenskimi, pliocenskimi ali dilu
vialnimi tvorbami (prim. 6, 54). Prav tako smo še v dvomu glede 
one značilne rdeče ilovice na Dolenjskem (82). Zato je treba 
pritrditi B a u l i g u ,  ko zahteva od stratigrafije, naj se pri pro
učevanju teras recentnih geoloških dob podredi morfološkim 
kriterijem, dokler bodo njeni rezultati tako pomanjkljivi (12). — 
Saj nastopa pri časovni določitvi teras po aluvialnem gradivu 
še druga težava: nikdar ne лето, ali je ta aluvialna površina res 
iste starosti z nastankom terase v morfološkem smislu. Pri erozij-
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skih terasah je lahko tenka aluvialna plast znatno pozneje 
nanesena na živoskalno osnovo. Še več možnosti je danih pri 
terasah vrezanih izključno v akumulacijsko gradivo. Zgoraj smo 
omenili, da je lahko v mnogo starejše gradivo te vrste vrezana 
serija mlajših teras; v tem primeru je pač samo naj višja, mor
fološko najstarejša terasa lahko iste starosti z gradivom, pa še 
to ni nujno. Nadalje je pogost primer, da so se v izrazitem pod
ročju nasipavanja odlagale vedno mlajše plasti druga nad drugo; 
ko se je pozneje v njih vrezal sistem teras, so najnižje, morfo
loško najmlajše terase morda dosegle najstarejši zasip in se 
vrezale vanj, dočim je prvotna površina, ki jo tvori pač naj
mlajša akumulacijska plast, kot morfološka terasa — najstarejša. 
Na to možnost opozarja zlasti J. B. M a r t i n  pri proučevanju 
teras ob Ronu (71). Seveda je mogoč tudi najenostavnejši primer, 
kjer so v akumulacijsko maso najstarejšega zasipa terase, zgra
jene iz mlajših zapisov, kar vložene („terrasses emboîtées“ v 
francoski literaturi).

Druge metode za časovno uvrščanje teras slone v glavnem 
le na posrednem sklepanju v primeri s terasami ali drugimi for
macijami, ki so stratigrafsko že z gotovostjo uvrščene. Tako 
igrata veliko vlogo topografska kontinuiteta ali odgovarjajoča 
višina s terasami, ki se jim je posrečilo ugotoviti starost. Pri tem 
je treba vpoštevati vse momente, ki smo jih navedli že zgoraj, 
ko smo obravnavali metode pri proučevanju teras in njihovega 
medsebojnega razmerja. Zelo zanesljiv znak bi bil topografska 
kontinuiteta z odgovarjajočo morsko obalo (abrazijsko teraso), 
ki ji  je navadno mnogo laže ugotoviti starost. Toda te vrste opa
zovanja so prinesla le malo zadovoljivih rezultatov celo v zapadni 
Franciji, ki velja v ostalem za klasično področje, kar se tiče 
enostavnega razvoja rečnih in abrazijskih teras (27). Drugje se 
je ugotavljala starost teras v zgornjem in srednjem toku po 
starosti odgovarjaj oči h zasipov na akumulacijskem področju. 
To je mogoče le, kjer se terasni nivo nadaljuje več ali manj nepre
trgoma vzdolž vse reke in kjer je  vrh tega stratigrafska proučitev 
akumulacijskega področja zadostna, pogoji, ki so bili dani n. pr. 
za sistematično proučitev ob spodnji Meuse-i (67). Pri fluvio- 
glacialnih terasah, katerim se je iskal običajno vzrok izključno 
le v diluvialnih glaciacijah. je za časovno uvrščenje služilo zlasti 
razmerje do čelnih in robnilnnoren nekdanjega lednika. Terasa, 
ki odreže moreno določene glacialne dobe, je nedvomno mlajša 
od nje, ona pa, na kateri leži morena, pa je nedvomno starejša 
ali vsaj istodobna. Če leži morena določene dobe na več terasnih 
stopnjah, bo pač služila za izhodišče najmlajša (najnižja) terasa,
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na kateri je še opaziti morensko gradivo. Terase, ki jih sledimo 
tildi daleč v ozemlje, ki je bilo svoj čas pod ledom, pa so potem
takem postglacialne. Pri nas se je na ta način skušalo dokazati 
zvezo med wiirmskimi morenami in terasami t. zv. mlajšega za
sipa v Radovljiški kotlini (90, 6). Toda vedno bolj se kaže še 
velika nezanesljivost takih ugotovitev. Saj vprašanje o številu 
diluvialnih poledenitev še zdaleč ni rešeno. Še manj smemo sma
trati za razčiščene pojme o odnošajih med glacialnimi in inter- 
glacialnimi dobami na eni ter izmenični akumulaciji in eroziji, ki 
sta stvorili fluvioglacialne terase, na drugi strani. Saj se v tem 
pogledu zastopajo še zelo različna stališča: dočim eni smatrajo 
glacialne dobe za izrazite dobe fluvioglacialne akumulacije, pri
pisujejo drugi isto vlogo baŠ interglacialnim dobam: prvi mislijo, 
da so reke v glacialni dobi radi manjše množine vode in preobte- 
ženosti z gradivom bile prisiljene k odlaganju, drugi pa so mnenja, 
da je ravno v interglacialnih dobah zavzel transport drobirja iz 
področja minule poledenitve ogromen obseg. Tudi na našem ozem
lju se je pokazala ta razlika v pojmovanju: Penck in Brückner 
sta smatrala nasipine na Gorenjski ravnini za proizvod glacialnih 
dob, A m p f e r e r  jih je uvrstil v interglacialno, oz. v predgla- 
cialno dobo (90, 6). Od tega je seveda tudi odvisna časovna uvr
stitev teras. У navedenem primeru se pojavi vprašanje, ali je 
površina Radovljiške ravnine, na kateri leže še würmske morene, 
wiirmske ali predwiirmske (interglacialne) starosti (54). S p r e i -  
t z e r  opozarja na primere, kjer so talne morene odložene na 
površini, ki kaže precejšnje vravnavanje; težko si je pri tem 
predstavljati v isti glacialni dobi močan zasip, nato pa še vrav
navanje in odložitev morene (103). Vedno češče pa se pojayljajo 
glede fluvioglacialnih teras pomisleki, če niso morda tudi pri 
njihovem nastanku sodelovali drugi vzroki, ki niso v neposredni 
zvezi z glaciacijami. S tem se nam odpira kočljivo poglavje o 
vzrokih, ki so povzročili ne samo nastanek kvartarnih teras, tem
več tudi mladopliocenskih, pa vseh starejših ravnikov, skratka 
' rsega reliefa, ki so mu vtisnili pečat postopni erozijski cikli.

Naziranja o vzrokih cikličnega reliefa.
Ti vzroki se iščejo predvsem v treh smereh: nekateri vidijo 

v ravnikih in terasah posledice kolebanj morske gladine kot 
celote (t. zv. „evstatična teorija“ ), drugi v epirogenetskih giba
njih, ki so zajela več ali manj obsežna področja, tretji samo v 
izpremembah rečnega režima, t. j. vodne množine, obloženosti itd.

Zlasti e v s t a t i č n a  t e o r i j a ,  ki ji je položil osnove 
že E. S u e s s , se je v zadnjem času silno razmahnila. Sistema-
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tično organizirana raziskovanja so ji zlasti pri francoski šoli 
pripomogla do uspeha. Po historiatu svojega razvoja kot po 
geološki starosti oblik, na katere se opira, moremo v njej ločiti 
dve fazi: starejša, katere sintezo je podal D e p é r e t  (41), je  slo
nela predvsem na proučevanju diluvialnih teras, mlajša, katere 
glavni zastopnik je B a u l i g  (10, 13) pa na pliocenskih ravnikih. 
Dočim je mlajša o vzrokih morskih kolebanj še precej v 
področju domnevanj, je prva doživela popolno soglasje, pripisu
joč ta kolebanja spremembam vodne množine v morjih za časa 
diluvialnih glaciacij. Morski nivo bi bil v dobi poledenitev več 
kot 100 m nižji od današnjega. Za to pojmovanje se je uvedel 
izraz „glacioevstatična kolebanja“ .5

Sistematičen študij diluvialnih teras na Francoskem je pri
čel de L a m o t h e  in nadaljeval poleg drugih zlasti C h a p u t 
(65, 66, 24, 26, 27). Rezultat je bil ugotovitev izrazitih, pretežno 
med seboj vzporednih teras ob rekah severne in zapadne Fran
cije, deloma tudi ob mediteranskih rekah, ter celo odgovarjajočih 
teras na alžirski strani. У glavnem so se ugotovile 4 serije teras 
z relativnimi višinami nekako 15 m, 30—35 m, 50—60 m, 90—100 m. 
Po Depéretu bi odgovarjale kvartarnim morskim fazam Mona- 
stérien, Tvrrhenien, Milazzien in Sicilien, in te bi s svoje strani 
zopet korespondirale s fazami alpske glaciacije Würm, Riss, 
Mündel, Giinz.

B a u l i g  je prenesel evstatično pojmovanje tudi na plio
censke ravnike v Bas-Languedocu (10). Ne samo to, on celo po
udarja, da so taki ravniki v to svrho mnogo primernejši, ker so 
stanovitnejši, izrazitejši, kažejo manj lokalnih, sekundarni h 
oblik, pač pa izrazitejše medsebojne višinske razlike. Ugotovil 
je, kot že omenjeno, nivoje v višinah 180, 280 in 380 m ter jim 
pripisoval nastanek po kolebanjih morske gladine v pliocenski 
dobi. Baulig je seveda moral iskati za ta kolebanja drugih vzro
kov, kot so jih domnevali utemeljitelji glacio-evstatične teorije. 
Smatra, da so jih povzročile spremembe v obliki in obsegu mor
skih kotlin, te pa bi bile v vzročni zvezi z orogenetskimi in epiro- 
genetskimi pokreti v sosednjih predelih: takih predelov, ki tudi 
od miocena dalje niso bili stabilni, Baulig torej ne izključuje, 
temveč jih celo predpostavlja.

Vpliv francoske „evstatične“ šole je našel močan odmev. 
Iskale in našle so se — brez dvoma marsikdaj zelo drzno in hi
potetično — odgovarjajoče oblike v bližnjih in daljnjih pokra
jinah, pa tudi na drugih kontinentih. Diluvialne terase v smislu

5 Informativen pregled evstatične in glacioevstatične teorije je  dal pri 
nas J. R o g l i ć  (98).
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Depéretove razdelitve so se marsikje skušale ugotoviti: ob Visli 
vzporeja L e n c z e w i c z  terasi z relativnimi višinami 30—57 m 
in 14—22 m z mlajšimi dvemi Depéretovimi terasami in jih stav
lja v dobo, ko se je Visla radi nordijske poledenitve še izlivala 
v Severno morje (69). J a r a n o v ,  ki je imel priliko, da je sam 
ugotovil v področju zapadnega Sredozemlja terase v višinah ca 5» 
8, 32, 60, 95 m (56a), uvršča kvartarne terase v Bolgariji v De- 
péretovo shemo „mediteranskih“ teras ter jim ugotavlja povsem 
odgovarjajočo relativno višino 6—7 m (najnižja, postmonastiri- 
enska), 18, 35, 60 in 90 m (55, 56). Kar se pa tiče B a u l i g o v i h  
pliocenskih nivojev, jih je on sam sledil na alžirsko stran (10), 
v severno Francijo (11), Vogeze, Londonski bazen, Polesje (13). 
Zlasti najnižji od njih, oni v višini 180 m, je povsod tod dobro 
ohranjen, k njemu spada tudi stari dolinski nivo Meuse-e, ki ga 
opisuje L e f è v r e  (67). Celo ravnike v Dobrudži se spravlja z 
njimi v sklad (84a). Povsem nezavisno od Bauliga se je ugotovila 
pliocenska transgresija in z njo zvezan nivo 180 m v Egiptu (53, 
100), C o o c k e navaja slično serijo evstatskih in glacioevstatskih 
teras sa atlantsko obalo Unije (29). Kako daleč je šla mestoma 
taka drzna generalizacija, ki naj bi podkrepila evstatsko teorijo, 
nam pokažeta dva skrajna primera: terase ob Evfratu in celo v 
Indokini so se skušale spraviti v sklad s „klasičnimi“ terasami 
Depéreta (88, 105), vzporejale pa so se celo abrazijske terase ob 
španskem Ebru s pliocensko jezersko plastiko Šumadije (45).

Tako enostavnemu pojmovanju se stavlja kopica ugovorov. 
Eden takih je že dejstvo, da imamo takoj v bližini predelov, za 
katere naj bi bile ugotovljene odgovarjajoče si terase, področja, 
kjer ni opaziti sledov evstatičnih gibanj, a so se nasprotno ugo
tovila zelo mlada orogenetska in epirogenetska gibanja. Lepo se 
to vidi iz tretjega poročila Mednarodne komisije za proučevanje 
teras, kjer je skušal njen predsednik izluščiti iz zmede različnih 
vidikov in metod nekak enoten pogled (51). Ta nam pokaže, da 
imamo že samo na obrobju Sredozemlja poleg in med predeli 
stabilnosti, kjer so se ugotovila le evstatska gibanja (Francija, 
južnozapadno Sredozemlje, afriška obala v južnovzhodnem Sre
dozemlju), izrazita področja zelo mladih dislokacij (Egejik, Ita
lija), pa taka, ki kažejo prehodno obliko (Pirenejski polotok). 
Nadalje, da raziskavanja na Britanskem otočju kažejo mnogo 
bolj na kontinentalna epirogenetska premikanja, ona v Skandi
naviji in na severu novega kontinenta pa na gibanja izostazijske 
kompenzacije.

Ali videli smo, da Bauligova teorija celo predpostavlja pod
ročja močne tektonike v sosedstvu stabilnih predelov ter jih
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spravlja v vzročno zvezo z evstatičnimi kolebanji morske gla
dine. Vendar se zoper njo pojavlja še mnogo drugih razlogov.

Že temeljita proučitev ob spodnji Meuse-i, torej na obrobju 
klasičnega področja evstatične razlage teras, je morala to na- 
ziranje primerno prekrojiti, dasi ga je v načelu sprejela. Prvič 
je  mogla ugotoviti le tri diluvialne terase, pri katerih pa ni niti 
govora o istovetnosti višine z onimi, kakor jih je  posplošil De- 
péret, ter tudi ne o medsebojni vzporednosti teras. Vrh tega se 
je  neposredni vpliv diluvialne poledenitve tu drugače uveljavil 
kot pri francoskih atlantskih rekah (67). Ta dva momenta — po
manjkanje vzporednosti in stanovitnosti relativnih višin ter di
rektni vpliv glaciacije — nam baš svetujeta mnogo previdnosti 
pri preveč enostavnem pojmovanju evstatičnih gibanj.

Na osnovi naših navedb više gori je  v ostalem jasno, da je 
naivno pričakovati medsebojno v z p o r e d n o s t  teras. Saj profil 
ravnotežja reke nikakor ni bil v vseh fazah enak, menjala se je 
lahko vodna množina, obloženost, dolžina toka itd., razen tega 
je v bistvu stvari, da so starejši cikli dosegli zrelejši stadij, s tem 
manjši strmec, da torej terase konvergirajo navzgor, če gre za 
enostavno znižanje erozijske osnove. Če terase konvergirajo na
vzdol, je jasno, da se je nahajal vzrok obnavljanju erozije ob 
gornjem toku, bodisi da se je ta predel epigenetsko dvigal, bodisi 
da so od tam izvirale spremembe v rečnem režimu (glaciacija!). 
Glavni moment, ki zamota vso stvar, pa je v tem, da se z zni
žanjem erozijske baze slednja vendar premakne tudi v vodoravni 
smeri, to se pravi, če se zniža morska gladina, se prestavijo tudi 
ustja rek. Te si torej podaljšajo svoj tok in s tem spremene tudi 
svojstva svojega podolžnega proreza. Kar pa je še važnejše, to 
podaljšanje tudi na obrobju istega morja ni pri vseh rekah ena
ko, temveč je odvisno od strmca in oblike tistega dela obale, 
kjer se reka izliva. To so vsekakor momenti, ki se zde sami ob 
sebi umevni, ki pa so se kaj malo vpoštevali. Pera J o v a n o v i č  
nam je s presenetljivo jasnostjo in temeljitostjo pokazal, kako 
iluzorna je na osnovi takega pojmovanja predstava, da morajo 
biti terase istih dob na različnih pritokih istega morja ali je 
zera v istih višinah. Razlika med rečnimi terasami je običajno 
nižja kot med odgovar jajočimi obrežnimi terasami in sicer za 
iznos strmca med starim in novim ustjem. Od tega iznosa je od
visna tudi razlika med terasami posameznih rek: čim večji je 
povprečni padec novega dela reke in čim daljši je ta, tem manjša 
je razlika med terasami; če je enak višinski razliki obeh morskih 
gladin, sploh ni pogojev za nastanek terase kljub znižanju baze, 
če pa je večji, mora reka celo akumulirati. Medsebojno primer-
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janje teras ob pritokih istega morja je torej dokaj iluzorno: tu 
se tvori terasa, tam ne, istih višinskih razlik v terasah ni, česar 
pa potemtakem nikakor ni treba tolmačiti s kakimi epiroge- 
netskimi vzroki (57).® L e f è v r e  je eden redkih avtorjev, ki v 
dovoljni meri upošteva tudi ta moment: reke z izlivom v Sev. 
morje so se radi izrazito položnejše obale ob vsakem znižanju 
gladine pač neprimerno bolj podaljšale od atlantskih: zadenska 
erozija posameznih ciklov je bila tu mnogo počasnejša in slabša, 
lahko se tu sploh ni čutila, dočim se je tam vstvarjala terasa. 
Zlasti pa je  bila mnogo manj občutljiva za manjša vmesna kole
banja, t. zv. epicikle.

Neposredni v p l i v  d i l u v i a l n e  g l a c i a c i j e  je pri 
tvorbi teras prav tako važen. Klasične proučitve fluvioglacialnih 
teras so ga smatrale celo za edini vzrok njihovega nastanka (90). 
Če pa sprejmemo evstatično teorijo, ki je pač za diluvialno dobo 
(dobo glacioevstatičnih kolebanj) zelo verjetna, moramo vpošte- 
vati istočasno delovanje obeh pojavov pri rekah, ki so s svojini 
gornjim tokom segale v področje diluvialnega ledu, pa tudi pri 
ostalih, saj vemo, da so se ledene dobe odražale tudi na pod
ročjih izven poledenitve po spremembah v množini padavin, v 
rečnih režimih i. t. d. Ko so se torej z menjavanjem glacialnih 
in interglacialnih dob vstvarjali pogoji za razvoj fluvioglaci
alnih teras n. pr. ob rekah, ki imajo svoje povirje v Alpah, so se 
ista menjavanja izražala na drug način v evstatičnih kolebanjih 
njihove erozijske baze, ki so s svoje strani ravno tako povzročila 
razvoj teras. В a u 1 i g nam je ta proces prikazal v teoriji in ga 
podprl s konkretnimi primeri: podolžni prerez reke se v gla- 
cialni dobi bistveno spremeni, v zgornjem delu voda radi pre- 
obloženosti nasipa, v spodnjem delu pa se vse reke, tudi one 
izven glaciacije, radi znižanja morske gladine vrežejo. S tem 
doseže strmec reke svoj višek. V interglacialni (ali postglacialni) 
dobi je nasprotno: v zgornjem delu je reka olajšana, se vreže v 
svoj zasip in stvori fluvioglacialno teraso, spodaj pa mora v 
znatni meri odlagati in pokoplje pod seboj profil iz glacialne 
dobe. Za Crau v mediteranski Franciji navaja Baulig, da tvori 
wiirmski rečni profil v zgornjem delu 20—30m visoko teraso, v 
spodnjem toku pa izgine pod naplavino do globine pribl. —40 m; 
to odgovarja razmeram na atlantski strani, kjer je sledila pred- 
flandrijski eroziji do —40 m flandrijska akumulacija, ki je pri
čela z zaključkom wiirmske glaciacije (7, 8). В a u 1 i g nagiba celo

6 Prim. zanimive kalkulacije, ki jih  Jovanovič navaja za terase ob 
Vardarju, Strumi in Marici, ki bi nastale, če bi se nivo Egeika umaknil na 
izobato 50 m i. t. d.
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k istemu tolmačenju razmer, ki jih je Grund ugotovil za würm- 
sko konglomeratno teraso ob Neretvi; ta je  v Mostarju še 20 m 
pod reko, dočim je njeno gradivo pri Metkoviću 16 m pod povr
šino in 13 m pod morsko gladino (7a).

Toda stvar ni povsod tako enostavna. Nastopijo lahko dru
gačne možnosti, ne glede na že navedene pomisleke, izvirajoče 
odtod, ker smo še zelo v dvomih o številu in razvrstitvi ledenih 
dob, pa tudi o tem ali je fluvioglacialna akumulacija delo gla- 
cialnih ali interglacialnih dob. Slučaj, ki ga obravnava Le fèvre. 
je n. pr. zopet drugačen. Za Meuse-o neposredni vpliv perigla- 
cialnega pasu ni deloval od zgoraj, temveč od spodaj, zakaj 
višek skandinavske poledenitve je v riški dobi (Riss) zavzemal 
severni del Holandije in skoraj vso Anglijo; tedanje vode, ki so 
radi istočasnega znižanje morske gladine podaljšale svoje to
kove daleč na sever, so morale tam trčiti na čelo poledenitve in 
njen fluvioglacialni rob. To je moglo povzročiti zajezitvena je
zera ali pa vsaj znatno oslabljenje erozije v spodnjih tokovih, 
dočim so se atlantske reke tedaj intenzivno vrezavale (67). To bi 
veljalo za vse današnje in nekdanje pritoke Sev. morja, s čemer 
bi zgoraj omenjeno L e n c z e w i c z e v o  naziranje o Vislinih 
terasah mnogo izgubilo na verjetnosti.

Še več pomislekov zoper teorijo evstazije, ali — bolje — še 
več pomanjkljivosti dosedanjih dokazov za njo se je pokazalo 
glede pliocenske dobe. Med velikimi njenimi nasprotniki so zlasti 
amerikanski in večina angleških avtorjev (87), med Francozi pa 
zlasti Emm. de M a r t o n n e .  On je ob priliki Bauligove mono
grafije o Centralnem platoju izrazil polno dvomov v možnost 
Bauligovega tolmačenja za pliocensko dobo. Saj bi po tem tol
mačenju pliocenska morska gladina padla zelo hitro od višine 
400 m pa do —100 m, nato zopet na 380 m. Take oscilacije zahte
vajo malo verjetne predstave o ogromnih spremembah v morskih 
kotlinah ali v množinah morske vode. De Martonne se zateče 
končno z upravičenostjo v predele z bolj zamotano zgradbo (n. 
pr. Češki masiv, Vzh. Alpe, Karpati). Kako razlagati z evstazijo 
visoke pontske in še starejše nivoje, pa pliocen in starejši kvar- 
tar pod morsko gladino, n. pr. v Panonski kotlini? In oblike fo- 
silizirane pod sedimenti, katerih starost je zelo blizu oni tistih 
plasti, v katere so vrezane, i. t. d. (76).

S tem je prenešen problem: „ali evstazija ali kaj drugega 
(epirogeneza, klimatske in hidrografske spremembe)“ na področja 
onega tipa, ki imamo z njimi opravka tudi pri nas, v južnovzhod- 
nih Alpah, Dinaridih in na panonskem obrobju. V glavnem se je 
v vzhodnih Alpah evstazijska teorija še malo preizkusila. Ni

10
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dvoma, da je zlasti za diluvialna glacioevstatska kolebanja tudi 
pri nas mnogo verjetnosti. Taka kolebanja se v novejšem času 
skušajo ugotoviti zlasti za Jadransko morje (prim. pregled pri 
R o g 1 i c u , 98). Za panonsko področje se o tem skoraj še ni go
vorilo. V tem pogledu nas čaka še hvaležno polje; saj nimamo še 
pojma o odnošaju naših „fluvioglacialnih“ teras do diluvialnih 
teras ali drugih odgovarjajočih elementov (sedimentov i. t. d.) na 
panonskem obrobju. Pri tem bo morala iti roko v roki z mor
fologijo stratigrafija, ki je pri nas diluvij pustila še docela v 
nemar.

Kar se tiče starejših, preddiluvialnih teras in nivojev v 
vzhodnih Alpah in na panonskem obrobju, razmere niso tako 
enostavne, da bi dovoljevale prehitra sklepanja na univerzalne 
vzroke. Čeprav imamo tudi tu že prav lepo vrsto morfoloških 
proučitev, vemo o vzrokih cikličnega reliefa še prav malo točnega. 
Terciarne regresije panonskega morja ali jezera so se podrobno 
proučevale glede svojih učinkov, a domaîa nič glede vzrokov. 
W i n k l e r n ,  pr. pušča ta vprašanja še odprta (109). V splošnem 
se pripisuje prevladujoč vpliv počasnim dviganjem ali greza- 
njem epirogenetskega značaja, ne pa hitrim evstatičnim kole
banjem. Pojmovanje W. Pencka in O. Lehmanna o nastanku rav
nikov je celo v popolnem nasprotju z Bauligovim, ki se v iz
datnejši meri drži enostavnega Davisovega pojma o erozijskem 
ciklu. Za področje severovzhodnih Alp je E. F. S u e s s zastopal 
evstatično pojmovanje (104), češ da ondi ob vzhodnem alpskem 
robu, dalje ob južnem in vzhodnem robu Češkega masiva vse do 
Šlezije, pa tja do Schwäbische in Fränkische Alb, sega marinski 
miocen enakomerno do višine 500 m. Toda В ii d e 1 je zbral vse 
dotedanje in svoje lastne pomisleke zoper to naziranje: res, da 
se more ugotoviti tako razprostranjenost miocena v navedenih 
področjih, razen tega še v nekaterih kotlinah nemških sredo
gorij ter marsikje na panonskem obrobju, zlasti v vzhodnih Kar
patih; toda dalje proti severu v vzhodnonemškem, poljskem in 
ruskem nižavju ga pogrešamo povsod, kjer se oddaljimo od pod
ročja mladih tektonskih premikanj. Nimamo torej opraviti z 
evstatičnim umikom miocenskega morja, temveč s splošnim post- 
miocenskim dvigom v srednji Evropi, ki pa tudi sam na sebi ni 
bil enakomeren. Že na robovih Češkega masiva so se premaknile 
posamezne grude dokaj različno, rapidno pa je rastel dvig proti 
jugu v alpskem trupu, t. j. v osrednjih in južnovzhodnih Alpah, 
v Kalabriji pa je zanesel marinski miocen celo 1500 m visoko (20, 
str. 15 sl.). Že pri nas pa ga imamo do višine 885 m v Donački gori. 
Videli smo, da so pri nas še postpontska premikanja zavzela
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obseg, ki se more primerjati z obsegom najjačjih domnevanih 
evstatskih premikov. Tudi za naše mladopliocenske ravnike, ki 
so zelo številni in izraziti, smo o vzrokih še daleč od jasnosti. 
Koliko pa je pri njih morda sodelovala evstazija, bo pa težko 
ugotoviti, ker so tudi ti radi epirogenetskih gibanj in iz drugih 
vzrokov močno preoblikovani, ne glede na vse druge pomisleke, 
ki smo jih zgoraj nanizali zoper preveč enostavno in presplošno 
tolmačenje morfoloških oblik po evstaziji.

Odnošaji do glacialne in kraške erozije.

Za zaključek je treba nakazati še nekaj vprašanj, ki se 
tičejo odnošajev fluvialnega cikličnega reliefa do posebnih 
svojstev glacialne in kraške erozije. Pri tem nam tu ne gre za 
probleme teh dveh erozijskih načinov samih na sebi, temveč le 
za sledove normalnih fluvialnih cikličnih oblik na področjih, ki 
so pozneje doživela glacialno ali kraško preoblikovanje.

Kar se tiče predelov d i l u v i a l n e  g l a c i a c i j e ,  se 
tem sledovom pripisuje čedalje znatnejša vloga, v istem razmerju, 
kot se vedno manjša prisoja ledniški eroziji. Pri tem gre osobito 
za dvoje oblik, za t. zv. dolinske stopnje, ki tvorijo v najvišjih 
delih alpskih dolin mogočne „kočne“ ter za značilna položna „ra
mena“, v katera zgoraj naglo preidejo strma pobočja koritastih 
dolin. Še ni dolgo, kar so se te oblike tolmačile izključno kot delo 
nekdanje ledeniške erozije (n. pr. 52, 90). Vendar je  ponekod 
večje število takih „ramen“, ki si slede drugo nad drugim, že 
kmalu navajalo k pojmovanju, da imamo opravka z enostavnimi 
fluvialnimi terasami, ki jih je led pozneje le preoblikoval. To 
naziranje je zastopal A. H e i m že v osemdesetih letih, a ga ni 
znal dovoljno utemeljiti (49).

Bil je  zopet d e  M a r t o n n e ,  ki je skušal podati za te 
oblike novo razlago. On je predvsem dokončno ugotovil, da je 
diluvialna poledenitev našla zreli mladoterciarni relief že pomla
jen: v močno vravnane miocenske in pliocenske površine so bili 
že vrezani zasnutki današnjih globokih alpskih dolin. Ta pomla
ditev je bila v zvezi z velikim splošnim epirogenetskim pokretom 
na prehodu od pliocena v kvarter, ki je dvignil Alpe v današnjo 
višino. Ali vrezavanje teh dolin je bilo zdaj podvrženo izmenič
nim vplivom glacialne ledniške in interglacialne rečne erozije.
V interglacialnih dobah so reke poglabljale doline, v glacialnih 
pa jih je led razširil in stvoril današnja „ramena“ v obliki teras. 
Istočasno so seveda nastajale odgovarjajoče dolinske stopnje na 
mestih, do katerih je vsakokrat napredovala interglacialna za-

10»
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denska erozija rek. Te stopnje je  glacialna erozija še poudarila 
po fizikalnih zakonih, ki jih de Martonne podrobno obravnava. 
Ker so bile interglacialne dobe razmeroma kratke, njihova rečna 
erozija često ni dosegla zgornjih delov dolin, kjer imamo zato le 
eno korito, oz. koritno rame; v spodnjih delih dolin pa je pogo
sto dosegla profil ravnotežja; zato imamo največ ramenskih sto
penj v srednjih sektorjih velikih alpskih dolin (73).

D e  M a r t o n n e  je torej ubral še neko srednjo pot. Saj je 
smatral prav za prav vso postpliocensko erozijo za delo enega 
samega cikla, ki ga je v epicikle razčlenila samo ledniška erozija, 
ki je od časa do časa prekinila enakomerno vrezavanje rek. Pri 
tem je prišel do neke mere v nasprotje s samim seboj ; saj je sam 
zasledil mladopliocenski in diluvialni ciklični reljef tudi v pre
delih, kjer ni bilo diluvialne poledenitve (72).

Poznejša proučevanja te vrste so bila zelo številna. Prinesla 
so sicer še najrazličnejša naziranja o učinkih, ki jih je mogla iz
vesti glacialna erozija. Vendar v glavnem danes prodira pojmo
vanje, ki tolmači stopnjevinasto obliko koritastih alpskih dolin 
kot tudi prečne dolinske stopnje in „kočne“ kot učinke predgla- 
cialnega fluvialnega reliefa, ki mu je glacialna doba le poostrila 
izraz. V njih imamo sledove erozijskih ciklov, ki so jih povzro
čile bodisi spremembe v erozijski bazi, bodisi neznani drugi 
vzroki, nikakor pa ne samo „epiciklov“ , kot je mislil de Martonne. 
Celo krnice in krniške stopnje se do neke mere razlagajo iz pred- 
glacialnih cikličnih oblik v rečnih povirjih in stranskih dolinah 
rek (16, 21, 227). V zvezi s tem se za nova proučevanja odpira vrsta 
novih vidikov in tudi Bauligov evstatični shema, ki je bil postav
ljen doslej le za fluvioglacialna področja in za področja izven gla- 
ciacije, bo naletel pri tem na nove težave.

Za nas so prav tako važni sledovi fluvialnih cikličnih oblik 
na k r a š k e m  svetu. Tudi tu se jim v novejšem času pripisuje 
vedno večja vloga. Sicer je že klasično proučevanje krasa stalo 
na stališču, da so obsežne planote in penepleni, ki so se nam ravno 
v apniškem svetu ohranili v najizrazitejši meri, v glavnem delo 
nekdanjega fluvialnega vravnavanja. Vstvarila jih je erozija nad- 
zemskih voda, ki je prevladala v senilni dobi kraškega cikla (31, 
32, 46). V novejšem času je prodrlo zlasti za slovenske kraške pre
dele stališče, da je še v postpontski dobi prevladovala tu nor
malna hidrografska mreža, katere sledovi so ohranjeni v mreži 
suhih dolin, ki so včasih opremljene z izrazitimi fluvialnimi tera
sami. Šele z močnejšim dvigom nad erozijsko osnovo se je  vodna

7 Prim. za te probleme na našem ozemlju M e l i k o v o  stališče v „Slo
veniji“ I., str. 200 in sl.
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mreža večinoma prestavila v notranjost, podolja pa so razpadla 
ponekod v kraška polja (61, 63, 81, 82, 99). Tudi na visokih ravni
kih Julijskih in Kamniških Alp, kjer je danes razvit ponekod iz
razit kras, imamo v nekih dolinah priče nekdanjega nadzemskega 
odtoka (80, 97). Danes se opazujejo erozijski nivoji tudi na ob
robju večjih kraških polj, n. pr. Popovega polja, in se smatrajo 
kot učinek fluvialnega vravnavanja, ki je zaključilo vsaki ciklus 
kraške erozije ter prineslo nekaj reda v zmešnjavo kraških oblik 
(23 b). Posebna lastnost vseh takih vravnanih ploskev je, da tako 
rekoč omrtve, čim se dvignejo visoko nad erozijsko osnovo in za
padejo počasnemu kraškemu razkrajanju. Zato se tudi mnogo da
lje in lepše očuvajo. Saj jih ne razčlenjuje erozija celotne serije 
mlajših ciklov, kakor v nekraških predelih. Od teh ciklov je akti
ven le najmlajši, oni, ki se razvija v bližini erozijske osnove in 
še ni v celoti zapadel ukraševanju. Če se med apniškim svetom 
nahajajo področja z nepropustnimi skladi, se v njih posamezni 
cikli mnogo hitreje razvijajo in so morda znižali svet za več de
setin metrov pod višino apniških ravnikov, pripadajočih istemu 
ciklu (23). Na kraškem svetu je torej treba za ugotavljanje flu- 
vialnih ravnikov in teras upoštevati še prav posebne kriterije.
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Résumé.

Quelques tendances actuelles des recherches morphologiques. L’ étude des 
pénéplaines et des terrasses.

L’auteur essaye de donner une synthèse sommaire de l’état actuel des 
recherches à propos de quelques problèmes morphologiques, concernant sur
tout les pénéplaines et les terrasses, c ’est à dire, le relief cyclique dans les 
régions du modelé normal. Il étudie les différentes méthodes en usage dans 
les recherches de ce genre, tente de les comparer entre elles et de les 
appliquer aux cas des pays slovènes et des régions voisines, c’est à dire, pour 
les Alpes du Sud-Est, le Karst dinarique et la bordure du Bassin pannonique.

Quant aux surfaces d’aplanissements tertiaires, l’auteur traite en détail 
des méthodes de l’observation, de la classification et surtout de la détermi
nation d’âge, puis des influences des dislocations postérieures, suivant les 
déductions de Emm. de M a r t o n n e ,  H. B a u l i g ,  A. W i n k l e r ,  W.
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В ü d e 1 et de nombreux autres auteurs. Lea conditions étant assez différentes 
et plus compliquées dans Г Europe centrale que dans l’ Europe occidentale, 
il a fallu employer des méthodes différentes. C ’est en effet l’étude de 1’ Europe 
centrale et des Alpes, qui a conduit à de nouvelles conceptions sur l’origine 
des surfaces d’érosion, dont la plus importante est celle des plates-formes de 
piedmont, dûe à W. P e n с k.

Dans le chapitre concernant les terrasses fluviales l’auteur esquisse une 
synthèse des méthodes, en s’appuyant surtout sur les expériences des auteurs 
français (de L a m o t h e ,  C h a p  u t ,  d e  M a r t o n n e ,  L e f è v r e ) .  Ceux 
ci ontf; établi pour la première fois une définition précise de la terrasse au sens 
morphologique et dissipé les malentendus venus d’une conception purement 
géologique (il fallait p. e. corriger les résultats de E. B r ü c k n e r ,  en ce qui 
concerne les terrasses fluvioglaciaires de la Carniole supérieure). Puis l’auteur 
appelle l’attention sur un examen critique des profils longitudinaux et 
transversaux des vallées des rivières, des reconstructions précises des thalwegs 
anciens, des terrasses nommées polygéniques, des fausses terrasses etc. 11 
marque la différence entre les terrasses d’érosion et les terrasses d’accumu
lation, et montre les possibilités différentes des terrasses coupées dans une 
même masse alluviale. Il examine les méthodes de détermination d’âge, qui 
sont, elles, encore très incomplètes, les recherches stratigraiphique des 
époques géologiques plus récentes étant assez peu avancées. Ensuite, il arrive 
aux différents rapports entre les niveaux des terrasses (convergence vers 
l’amont ou vers l’aval) déterminés par les causes diverses qui ont déclenché 
les cycles d’érosion.

C ’est de ces causes du relief cyclique, que l’auteur s’occupe dans un 
troisième chapitre. Il discute d’abord la théorie eustatique en exposant tous 
les arguments pour et contre. L’auteur pense que les défenseurs de cette 
théorie ( D e p é r e t ,  B a u l i g )  l’ont trop généralisée. Le parallélisme des 
terrasses est un phénomène extraordinaire et difficile à comprendre; car, il faut 
supposer que les terrasses appartenant à la même phase d’érosion n’aient pas 
la même altitude relative audessus des rivières, quoique celles-ci soient des 
affluents de la même mer; puis, en étudiant les oscillations du niveau de la 
mer, il faut tenir compte des déplacements horizontaux des embouchures, 
comme l’ont fait P. J o v a n o v i č  et M. L e f è v r e .  On ne peut de plus, 
négliger les influences directes de la glaciation: pour les rivières alpines la 
glaciation a agi de l’amont vers l’aval, tandisque pour les rivières de la Mer 
du Nord elle c’est fait sentir de l’aval vers l’amont. ( L e f è v r e ) .  L’auteur 
poursuit la critique que d e  M a r t o n n e  a faite de la conception eustatique, 
établie par B a u l i g  pour le Plateau Centrale et la bordure de la Méditer
ranée; il est d’accord avec E. de M a r t o n n e  sur l’impossibilité de l’appliquer 
à d’autres régions, p. e. au Massif Bohémien, aux Carpathes, aux Alpes 
Orientales. C ’est donc dans les Alpes Orientales qu’on atribue à des mouve
ments épeirogéniques la formation du relief cyclique. Dans les Alpes du 
Sud-Est, c’est encore la surface d’érosion d’âge pontien qui a été morcelée 
par des mouvements intensifs et soulevée de 500 a 1600 m. Il n’v a même pas 
à considérer les transgressions et les regressions tertiaires du Bassin panno- 
nique comme des oscillations eustatiques. Toutefois, il faudra tenir compte 
des oscillations glacioeustatiques quartaires après en avoir prouvé le rôle 
pour l’Adriatique.

Enfin, l’auteur signale quelques questions se rapportant aux rapports 
entre le relief cyclique du modelé normal et l’érosion glaciaire ou karstique. 
On tend en effet de plus en plus à considérer quelques formes, jadis
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attribuées exclusivement à l’érosion glaciaire (épaulements, gradins à 
verroux) comme des traces du relief préglaciaire, déformées et peut être 
renforcées par l’érosion glaciaire, ou du moins (d’après d e  M a r t o n n e )  
comme des formes créées par l’alternance de l’érosion glaciaire et du 
creusement fluvial interglaciaire. Pour les pays slovènes, on pourrait 
attribuer de telles formes pour la plupart au relief préglaciaire cyclique. 
En ce qui concerne les régions du Karst dinarique, presque toutes les 
pénéplaines sont d’origine fluviale. Un réseau hydrographique superficiel 
pliocen a été constaté dans toutes les régions karstiques slovènes et croates 
( K o s s m a t ,  K r e b s ,  M e l i k ,  Rus ) .  On explique de même les terrasses 
en bordure des poljés comme des résultants de l’érosion fluviale ( C h a b o t -  
C h o 11 e y). Svetozar Ilešič


