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

K nastanku Ljubljanskega barja. 

a podlagi doslej znanih plasti, ki leže v barski kotlini in 
njenem obrobju, skušam v naslednjem podati kolikor mo-

goče popolno sliko o genezi Ljubl janskega barja. V kolikor so 
stratigrafski podatki pomanjkljivi, jemljem v poštev tudi pla-
note in terase, ki so še ohranjene na osamelcih sredi Bar ja in na 
njegovem obrobju. 

Glede barskih plasti imamo na razpolago sicer že več po-
datkov ( H i l b e r , 1906; K r a m e r , 1905; P o k o r n y , 1858; 
R a k o v e c , 1932, 1933, 1937; S e i d l , 1912; W e n t z e l , 1922), 
vendar ne segajo nikjer pod globino 51,50 m. 

Opis doslej znanih plasti, ki naj nam v naslednjem slu-
žijo za oporo, podajam zaradi boljše preglednosti v poenostav-
ljenem profilu. 

Prav zgoraj nastopa nekje humus, nekje nasipina, le 
redkokje plast šote. Pod to vrhnjo plastjo leži peščena plast, in 
to ponajveč plast peščene ilovice, mestoma tudi pesek ali pa 
mivka. Navzdol sledi siva glina, večinoma sivica, nato ponovno 
plast peščene ilovice, oziroma mesto nje mivka, pesek ali celo 
prod. Pod plastjo peščene ilovice leži spet siva glina in pod njo 
ponovno peščena ilovica. V najglobljem profilu, ki sega 51,50 m 
globoko, pa vidimo, da j e pod peščeno ilovico zopet siva glina. 

Za sedimentacijo barske kotline je torej značilno menja-
vanje glinenih plasti s peščenimi. У najglobljem profilu se pe-
ščena plast in prav tako tudi plast sive gline pojavita po trikrat. 

Pri tem je posebno važno, da nastopa med peščeno plastjo, 
oziroma zgoraj na površ ja nad njo, šotna plast. Privršna plast 
šote j e po večini že odstranjena. Ostali dve šotni plasti, ki sta 
bili doslej ugotovljeni že na mnogih mestih, ležita različno glo-
boko. Tako leži viš ja plašit šote ponekod v globini 17—18 m, po-
nekod 19 m oziroma 20 m globoko, spodnja plast pa v globini 
23—24 m oziroma 26,5 m. 

V severnem obrobju, predvsem v Viškem brdu (viški te-
rasi), leži takoj pod preperinsko odejo peščena ilovica, pod njo 
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siva glina in nato pesek in prod. Pod prodom sledi še konglomerat, 
katerega debelina ni znana. Dognal sem, da sega ta konglomerat 
proti zahodu do gradu Bokalce. Na vzhodni strani pod gradom 
izvira majhen potoček, ki teče že po karbonskih skladih. Ne-
kako od tu dal je proti Viču sestoji torej Viško brdo le iz kvar-
tarnih (kakor bomo pozneje videli izključno diluvialnih) plasti. 
¥ tem oziru j e K o s s m a t o v a geološka karta, ki jo je priložil 
svoji razpravi „Überschiebungen im Randgebiete des Laibacher 
Moores", netočna in seveda prav tako tudi K r a m e r j e v a 
geološka karta Ljubl janskega bar ja , k i j e za ta predel le kopi ja 
K o s s m a t o v e karte. 

Glede starosti navedenih plasti se moremo opirati edinole 
na ostanke kolišč pri Igu, na najdbo severnega jelena pri Vrhniki 
in širokočelnega losa iz Viškega brda. Najdba kolišč govori za 
to, da pripada kulturna plast pod privršno 2 m debelo šoto že 
aluviju (cf. K r a m e r , 1905, pp. 51—64; S e i d 1, 1912, pp. 5, 13). 
Zdi se. da aluvij ne sega posebno globoko, ker so našli na Vrh-
niki v globini 2—3 m (natančna globina ni znana) rogovje sever-
nega jelena (H i 1 b e r , 1906, pp. 163—166), ki je živel v Srednji 
Evropi v diluvi j u in bil najbolj pogosten spremljevalec magdalen-
skega človeka (v dobi torej, ki j e že mejila na aluvij). Najdba 
širokočelnega losa pa nam dokazuje, da je siva glina, ki leži 
v Viškem brdu nad prodom in konglomeratom, če že ne starejša, 
vsa j iz starejšega diluvija (cf. S e i d l , 1912, p. 13; R a k o v e c , 
1932, pp. 60—61). 

V kateri globini leže ekvivalenti viške starodiluvialne 
gline v sredini barske kotline, še ne vemo. Nedvomno pa je, da 
segajo enako stare plasti v sredini mnogo globlje kakor na se-
vernem obrobju. Starodiluvialna glina v Viškem brdu leži namreč 
danes mnogo višje od barskega aluvialnega površja. Konglome-
rat in prod, ki j u prekriva viška glina, se proti Bar ju več ne 
nadaljujeta, marveč sta odrezana od mlajših aluvialnih plasti. 
Da bi konglomerat proti jugu polagoma prehajal v globino, j e 
izključeno, ker leži povsod v horizontalnih plasteh. Na vpraša-
nje, ali j e starodiluvialna glina Viškega brda sploh barski sedi-
ment, tudi ne moremo odgovoriti drugače kakor pritrdilno, ker 
kaže na to že sama lega brda in ker ni najti takih plasti v ob-
močju Ljubl janskega polja prav nikjer, razen v dolini Glinice, 
ki je pa že prehodna zona med Ljubl janskim poljem in Barjem. 

Tako pridemo do vprašanja, zakaj so dosegli sedimenti 
Viškega brda tako visoko lego. Tu j e možno samo dvoje, ali so 
bili sedimenti v tej višini odloženi že prvotno, ali pa so dosegli 
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današnjo višino v poznejši dobi z dvigran obrobnega terena. Če 
vzamemo za podlago prvo možnost, bi sledilo, da j e segal nivo 
barskega jezera najmanj 320 m visoko (toliko namreč znaša 
povprečna višina Viškega brda). Potemtakem bi takratno jezero 
moralo preplaviti tudi vse ozemlje Ljubl janskega polja. Da s to 
možnostjo nikakor ne moremo računati, nam priča že dejstvo, 
da nimamo, kakor rečeno, na Ljubljanskem polju do globine 
40,65 m nobenih glinenih plasti, ki bi kazale na prisotnost dilu-
vialnega jezera. Tudi na vsem obrobnem delu tega polja ni najti 
takih denudacijskih ostankov. Preostane nam torej edinole mož-
nost, da se j e moralo severno obrobje Bar ja tako z ozirom na 
severno Ljubljansko polje kakor tudi z ozirom na barsko kotlino 
dvigniti v teku kvartarne dobe. 

Dokaze za drugo možnost nam nudi morfološko proučeva-
nje obrobnega dela in osamelcev sredi Barja , ki bo tudi sicer 
izpopolnilo sliko o nastajanju barske kotline. 

Osnovo današnji barski kotlini je dala dolina Ljubljanice. 
Zato naj pri razmotrivanju morfogeneze barske kotline in nje-
nega obrobja služijo za izhodišče nivoji in terase, ki so še ohra-
njene pri vstopu nekdanje nadzemske Ljubljanice na Barje. Ob 
stari cesti, ki pelje z Vrhnike na Logatec, opazimo prvi izrazi-
tejši nivo v višini 325—330 m. Naslednji nivo se razprostira v 
višini 355—360 m. O njegovi važnosti za barsko obrobje govori 
že M e 1 i k (1929, p. 74). Nato sledi nivo v višini 405 m, na ka-
terega opozarja posebno K r e b s (1924, p. 22). Nekako pri želez-
niškem viaduktu se vzpne cesta na še višji nivo, ki leži 450 do 
460 m visoko. V tem nivoju j e pliocenska Ljubljanica dosegla bar-
sko kotlino ( K o s s m a t , 1916, pp. 654, 663; R u s , 1925, p. 31; 
M e l i k , 1929, p. 73). Nadal jnje viš je nivoje j e zasledoval 
M e 1 i k pri proučevanju pliocenske Ljubljanice. Od teh naj 
omenim tu le najviš j i nivo, ki se razprostira okrog vasi Poko-
jišče, Padež in Zavrli v višini 700—750 m, drugod pa doseže še 
večje višine (1. c., pp. 72—73). Ta nivo pripada že panonskemu 
površju ( K o s s m a t , 1916, pp. 649, 665). 

Oglejmo si najprej , kako j e razvit na barskem obrobju 
nivo, ki odgovarja dolinskemu nivoju pliocenske Ljubljanice. 
Zaradi boljše preglednosti ga v naslednjem označujem kot nivo 
II, medtem ko pomenja nivo I panonsko površje. Temu primerno 
so potem označeni tudi vsi nižji nivoji. 

Da dobimo zanesljivo zvezo z odgovarjajočimi nivoji na 
ozemlju med nekdanjo Ljubljanico in Podlipsko dolino, moramo 
vzeti za oporišče panonsko površje tega predela. To j e ohranjeno 
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tu v višini 650—690 nx, proti zahodu pa se dvigne polagoma na 
800 m (cf. K o s s m a t , 1916, pp. 650, 663). Pod tem površjem je 
na pobočju, ki se spušča v Podlipsko dolino, ohranjena terasa v 
višini 470—460 m, na vzhodu pri izhodu v barsko kotlino pa v 
višini 420 m. To teraso moremo na podlagi tega prištevati k ni-
voju II. 

Na vzhodni strani pokojiške planote najdemo odgovarjajoč 
nivo v terasah, ki spremljajo Borovniško dolino. Sem spada 
predvsem terasa s Pristavo in Laščami v višini 470—490 m (cf. 
M e l i k , 1. c., p. 73). Temu nivoju (II) bi odgovarjala višina 
420 m nad Bregom. 

Y brezoviški suhi dolini pripada nivoju II njen zgornji del 
v višini 480 m (cf. M e l i k , 1. c., p. 74). Proti Bar ju se znižajo 
terase tega nivoja na 420—440 m. 

Na južni strani Krima, med Borovniško dolino im Iško, do-
seže panonsko površje višino 800—900 m ( M e l i k , 1. c., pp. 75, 
77). Skoraj prav tako razgibano površje je ohranjeno tudi za-
hodno in južno od Mokreca. Posebno izrazita j e planota Mačko-
vec južno od Krvave peči v višini 820—850 m, ki jo tudi M e l i k 
prišteva k panonskemu površju (1. c., p. 75). Nad skalno rebri jo 
lške leže terase v višini 700 m in še čez, ki odgovarjajo nivoju 
II. Suha dolina, imenovana „Velike senožeti", se zniža proti se-
veru na 540 m, nadal jnje terase ob desni strani lške pa na 475 m. 
Planota južno od lške vasi v višini 470—480 m, ki se proti jugu 
položno dviguje, nima s pravkar omenjenimi terasami na levem 
bregu lške nobene zveze. Pač pa j e v zvezi s teraso desnega 
brega, ki leži približno v enaki višini. Bržkone j e ta planota 
nadaljevanje dolinskega dna suhe doline „Velike senožeti", ki 
se je bila v tem predelu zelo razširila. Potemtakem pripada ta 
terasa tudi nivoju II. 

Odgovarja joč nivo (II) na obeh straneh želimeljske doline 
predstavljajo planotaste terase v višini 470 m. Terase levega 
brega se znižajo proti severu na 450 m. 

Na vzhodu barske kotline moremo smatrati za nivo II vi-
šino 390—400 m. Ta predstavlja najviš j i nivo šmlarsko- radenske 
reke, ko je tekla še proti Bar ju ( M e l i k , 1. c., p. 83). 

Na Golovcu se nadal juje nivo II sprva še v enaki višini, v 
smeri proti Ljubl jani pa se polagoma zniža, tako da prevladu-
je jo višine 380—385 m. Najviš j i nivo v višini 455 m (Orije), ki 
se zniža proti Ljubljani polagoma na 440 m, pripada tedaj že 
starejšemu nivoju. Po R u s u (1933, p. 14) je ohranjen ostanek 
panonskega površja tudi še na Golovcu. Morda ima v mislih 
prav ta nivo. 
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Nadaljnje zasledovanje nivoja II na severnem barskem 
obrobju, kjer se terase vrstijo skoraj na vsakih 15—20 m ob po-
bočju navzdol, si moremo olajšati s tem, da si vzamemo za opo-
rišče panonsko površje, ki j e še dobro ohranjeno v planoti To-
škega čela v višini 550—580 m. Pod to planoto leže terase, ki so 
ločene od nje po zelo strmem pobočju, v višini 380—400 m. Pri-
števati jih moremo tedaj nivoju II. Približno enako višino ka-
žejo skoraj vsa slemena proti vzhodu, le v Stražnem vrhu (439 m) 
in Velikem vrhu (441 m) imamo ostanke starejšega nivoja. Tudi 
na sosednjem šišenskem hribu j e na slemenih višina 385 m naj-
bolj zastopana, medtem ko pripada šišenski vrh (428 m) bržkone 
istemu nivoju kakor prej omenjena vrhova v Utiških brdih. Na 
Ljubljanskem gradu leži najviš j i nivo v višini 365 m. Ker imamo 
najstarejši nivo tako na Šišenskem hribu kakor tudi na Golovcu 
ohranjen le sporadično v posameznih vrhovih, j e verjetno, da 
pripada zato najviš ja gra jska planota nivoju II. У prilog temu 
bi govorilo tudi dejstvo, da so ostali nižji nivoji Golovca kakor 
šišenskega hriba za nekoliko višji od onih na Gradu. 

Na Debelem hribu (o lokalnih imenih tega hriba in njego-
vega podaljška cf. N o v a k , Zgodovina brezoviške župnije 1907, 
p. 7) leži najvišj i nivo v višini 530 m. Ta pripada prav tako kakor 
550 m visoka slemena v hribovju severno odtod istemu nivoju 
kot planota Toškega čela. Primerjava z ostalimi nivoji pa j e za-
radi številnih teras tu zelo otežkočena. Vendar se zdi, da stopi nivo 
v višini 370—380 m bolj do izraza kakor ostali. Predvsem je 
bolje zastopan, poleg tega pa j e ta od ostalih višjih in nižjih 
skoraj vedno ločen po bol j strmem pobočju. Potemtakem Iii ga 
smeli prištevati nivoju II. Proti jugozahodu se ta nivo zviša na 
390 m in na severni strani Podlipske doline na 400—410 m. 

Zasledujmo sedaj še ostale nižje nivoje, ki smo jih ugoto-
vili na ozemlju nekdanjega vstopa Ljubljanice na Barje, namreč 
v višini 405 m (III), v višini 355 — 360 m (IV) in v višini 
325—330 m (V). 

V brezoviški suhi dolini odgovarja njen srednji del, ki leži 
365m visoko, nivoju IV (cf. M e l i k , 1. c., p. 74). Terase tega 
nivoja se znižajo proti Bar ju najprej na 360 m in končno na 355 m. 
Nižjemu nivoju (V) pripadajo manjše planote in terase v vi-
šini 335 m, ki so ob barski kotlini prav dobro ohranjene. 

Na Igu leže pod 470—480 m visokim dolinskim nivojem (II) 
slabše ohranjene terase v višini 410 m, ki odgovarjajo nivoju 
III. Izrazitejši je tu naslednji nivo (IV) v višini 380 m, ki se zniža 
proti severu na 360 m. Najnižjemu nivoju (V) odgovarjajo 
manjše planote in terase z višino 335 m. 
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Na desni strani Želimeljščice je pod 460—470 m visokim 
nivojem II zastopan nižji nivo (III) v višini 420 m. Severno odtod 
nastopa nižji nivo (IV) 375 m visoko in pod njim še nižji nivo 
(V) v višini 335 m. 

Severno in severnovzhodno od tu se nadaljuje nivo IV v 
višini 360—365 m, medtem ko leži pri Šmarju 365—370 m visoko 
(cf. M e l i k , 1. c., p. 83). Na južnem pobočju Golovca se ta nivo 
nadal juje sprva v višini 360 m, nato polagoma pade na 350 m 
in se pri Ljubl jani končno zniža na 345 m. Naslednji nivo (V) 
j e v vzhodnem delu barskega obrobja ohranjen v terasah, ki 
leže v višini 332 m, na južnem pobočju Golovca se zniža ta nivo 
na 328 m in pri Ljubljani končno na 325 m. 

Kakor na Golovcu tako j e tudi na šišenskem hribu in na 
Viškem brdu zastopan nivo IV v terasah, ki leže 345 m visoko. 
Na Viškem brdu se nivo IV polagoma zviša na 350 m. Nižji nivo 
(V) je v tem predelu ohranjen v znani viški terasi, ki leži 325 m 
visoko, proti jugovzhodu pa se zniža na 320 m oziroma celo 
318 m. 

Na Debelem hribu moremo zasledovati nivo IV v terasah, 
ki leže v višini 345 m. Ta nivo se zviša jugozahodno odtod na 
350 m, a se kmalu nato zopet zniža na prvotno višino, ki ostane 
konstantna tudi v Podlipski dolini. Naslednji nižji nivo (V) j e 
ohranjen v terasah v višini 320 m. Tudi ta se proti jugozahodu 
polagoma zviša na 325 m. V Podlipski dolini leži ta nivo v višini 
325 m, približno v sredini doline pa se zniža na 320 m. 

Nivoji osamelcev med Brezovico in Vrhniko se dajo prav 
lepo spraviti v sklad z nivoji na Debelem hribu in njegovem 
podaljšku proti Podlipski dolini. Nivo II, ki leži na Debelem 
hribu 370—380 m visoko, j e na Plešivici in Vnanjih goricah 
zastopan v planotah in terasah v višini 375 m. Naslednji nivo 
(IV) leži prav tako kakor na Debelem hribu v višini 345 m. Naj-
nižji nivo (V) leži v Vnanjih goricah 320 m visoko, na Plešivici 
in Kostanjevici 325 m, na Blatni Brezovici 326 m, na Sinji gorici 
pa celo 328 m visoko. Postopno zvišanje tega nivoja opazimo 
tudi v terasi nad Staro Vrhniko, ki leži 330 m visoko. 

Če primerjamo nivoje teh osamelcev z nivoji na južnem 
obrobju, opazimo, da imajo nižji (predvsem najnižji, ki so še 
nižji od nivoja V) na obeh kra j ih približno enako višino, pri 
višjih nivojih pa se pojavijo čedalje večje višinske razlike, čim 
više leže nivoji. 

Pri presoji starosti dolinskega nivoja Ljubljanice (nivoja 
II) j e predvsem važno dejstvo, da se j e že v teku panona pričelo 
dviganje, ki j e poživilo erozijsko delovanje voda (K o s s m a t , 
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1916, p. 674). Nastanek nivoja II bi potemtakem segal v dobo, ki 
je na prehodu med spodnjim in srednjim pliocenom, vsekakor 
pa v zgodnjo dobo srednjega pliocene. 

Določitev starosti najnižjega nivoja (V) nam omogoča šele 
primerjava vseh nivojev na obrobju in na osamielcih. Terasa na 
Viškem brdu, ki temu nivoju pripada, kaže na to, da njegova 
starost ne sega preko starejšega diluvija. 

Nivoja III in IV pripadata z ozirom na to srednjemu in 
zgornjemu pliocenu. Ostali nivoji, ki so še nižji od nivoja V in 
ki j ih nisem posebej navajal, so nastali v dobi nekako od sred-
njega diluvija dalje. 

Terasa v višini 295—298 m v Ljubl jani (medgorsko površje 
po R u s u ) je na ta način nastala šele v mlajšem diluviju, spod-
nja terasa oziroma dolinsko dno (mestni dol po R u s u ) , ki leži 
290—293 m visoko, pa je nastala z ozirom na aluvialno površje 
Bar ja šele v aluviju. 

Kakor nam kaže potek posameznih nivojev, se dviganja v 
teku srednjega in zgornjega pliocena v območju barske kotline 
niso vršila enakomerno. Predvsem opazimo najmočnejše dviga-
nje v srednjem delu južnega obrobja (cf. M e l i k , 1. c., p. 86). 
K o s s m a t je svojčas izrekel domnevo, da j e Želimeljska dolina 
vezana na prelom (1905, p. 75). V enaki meri bi veljalo to tudi 
za Borovniško dolino, ki poteka v isti smeri. Pozorni postanemo 
tudi na potek suhe doline „Velike senožeti", ki je vzporeden z 
omenjenima dolinama. Morda j e tudi ta vezana na prelomno 
zono. To domnevo morfološki izsledki lepo potrjujejo. Zahodno 
od Borovniške doline, to j e v logaški oziroma pokojiški planoti 
leži panonsko površje večinoma nižje od 800 m. Med Borovni-
ško dolino in suho dolino „Velike senožeti" sega enako staro po-
vršje 800—900 m visoko. Vzhodno in jugovzhodno od suhe do-
line pa leži panonsko površje 620—700 m visoko (cf. M e l i k , 
1955, p. 123). Tega si ne moremo drugače razlagati, kakor na ta 
način, da so se grude ob teh prelomih različno visoko dvignile. 

V severnem obrobju, h kateremu j e treba prišteti tudi osa-
melce med Brezovico in Vrhniko, j e dviganje proti jugu vedno 
bolj pojemalo. Na postopno zniževanje narivne ploskve v tem 
predelu j e opozarjal že K o s s m a t (1905, pp. 75—76). Zastajanje 
v dviganju pa j e v neki meri opaziti tudi na severni strani Pod-
lipske doline. Do izraza pride to posebno pri mlajših nivojih. 

Da se grude zahodno od Bar ja ob prelomih stopnjema zni-
žujejo proti barski kotlini, j e povedal že K o s s m a t (1905, p. 
76). Spričo tega ne bi bilo iziključeno, da predstavlja skrajni za-
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hodni del Bar ja pogreznjeno grudo, ki tvori najnižjo stopnjo 
v vrsti omenjenih grud. Vendar za to domnevo ne najdemo v 
morfoloških izsledkih nikake zanesljive opore. 

Kakor domneva K o s s m a t (1. c., p. 75), poteka prelom 
od Želimeljske doline še dalje pod Barjem proti severosevero-
zahodu. Na podaljšku te črte leži Grad, oziroma Ljubl jana. Ver-
jetno j e torej, da j e nastanek ožine med Golovcem in šišenskim 
hribom vezan na to prelomno zono. Do podobnega zaključka 
sem prišel pred nekaj leti tudi pri proučevanju l jubljanskega 
potresa iz 1. 1895. (Kronika slov. mest, 2, 1935, pp. 16—17). Še 
važnejša se mi zdi pri tem okolnost, da j e vzhodno in severo-
vzhodno barsko obrobje le nekoliko odmaknjeno od te prelomne 
zone, in sicer najbolj v okolici Škofljice. Prav tam pa prihaja 
od severoseverovzhoda navzdol molniški prelom, ki na tem me-
stu križa prvo dislokacijo. Morda j e ravno zaradi tega tu erozija 
in z njo denudacija hitreje napredovala. 

Ker se j e severno ozemlje, ki mu pripadata severno in 
severnozahodno obrobje in njegovo zaledje, pri dviganju v 
mlajšem pliocenu nagnilo poševno proti jugu oziroma jugo-
vzhodu in ker moremo prav takšno poševno dviganje ugotoviti 
tudi v zaledju južnega obrobja ( M e l i k , 1929, p. 86), sledi, da 
j e bilo v obsegu današnje barske kotline najslabotnejše dviga-
nje v njenem južnem in osrednjem delu. To j e bilo za genezo 
barske kotline odločilnega pomena. 

Dolinsko dno postpanonske Ljubljanice leži tik nad Barjem 
v višini 450—460 m. V tej višini ali nekoliko niže j e tekla Ljub-
ljanica takrat tudi po ozemlju današnjega Barja . V poznejšem 
pliocenu j e Ljubl janica s svojimi pritoki zmatno denudirala gri-
čevnato ozemlje, ki j e bilo nastalo iz panonskega ravnika. Raz-
lične kamenine, ki nastopajo v obsegu barske kotline, zaradi 
manjše propustnosti vode namreč niso dopustile, da bi zapadel 
tudi barski del ravnika ukraševanju in se nam s tem konser-
viral. Ljubljanica j e predvsem ustvarila razmeroma široko in 
globoko dolinsko dno med Plešivico in Žalostno goro. Na sever-
nem obrobju j e skoraj vzporedno vrezala Tunjica svojo globel, 
zablatensko dolino (cf. K o s s m a t , 1905, p. 84), tako odcepila 
cel gorski hrbet od Debelega hriba in s tem razširila osnovo za 
današnjo barsko kotlino. 

Želimeljščica, Iška in Borovniščiea tečejo, preden dosežejo 
barsko kotlino, po globoko vrezanih dolinah, ki tudi s svoje 
strani kažejo, da j e bilo v mlajšem pliocenu tu dviganje izredno 
intenzivno. Da so se vse tri doline ohranile še do danes aktivne, 
medtem ko j e Ljubljanica zaradi ukraševanja zginila s površja, 
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preden je dosegla barsko kotlino, j e glavni vzrok v nepropust-
nosti kamenin, po katerih tečejo vse tri reke. Želimeljščica teče 
na primer po schlernskem dolomitu, Iška po glavnem dolomitu, 
Borovniščica pa po glavnem dolomitu in rabeljskih skladih. 

Popolnoma upravičena se mi zdi toirej K r a m e r j e v a 
domneva, da j e moral biti produkt intenzivne erozije na južnem 
obrobju za časa mlajšega pliocena grob material, ki j e bil od-
ložen nekje v obližju (1905, pp. 41—42). Ker je pričela prav s 
tem močnim dviganjem južnega obrobja nastajati barska ko-
tlina, je razumljivo, da tvorita prod in konglomerat najnižjo 
plast v nastali barski kotlini. 

Pod vplivom neenakomernega dviganja obrobnih predelov 
se j e pliocensko porečje Ljubljanice močno okrnilo (cf. M e l i k , 
1929, p. 86). Predvsem vel ja to za vzhodno obrobje barske ko-
tline. Vodovje na Bar ju je bilo spričo tega oslabljeno, da ni 
moglo več razviti take erozivne moči kakor preje. 

Tektonski procesi so vplivali na spremembo okrnjenega 
porečja Ljubljanice tudi v območju barske kotline same. Zaradi 
zastajanja v dviganju se je pričela Ljubl janica pomikati proti 
jugovzhodu in vzhodu, kjer j e bilo relativno zniževanje pač naj-
večje. Z njenim pomikanjem so postajali njeni levi pritoki daljši, 
na desni strani pa je nekatere vode pretočila vase. 

Ljubljanica še ni ustvarila končnega erozijskega stadija, 
to je nepopolno izravnane planote, ko se j e že pričelo grezanje, 
ki j e pospešilo akumulacijo. S tem so bili nižji gričevnati pre-
deli prekriti in tako vsa j navidezno izravnani. Le najvišji deli 
so ostali še nepokriti in mole danes kot osamelci iznad ravnine. 
Obenem pa se j e obseg Bar ja znatno povečal, saj sega celo glo-
boko v doline na obrobju. Pri grezanju barske kotline (kakor 
tudi Ljubl janskega polja) je istočasno nastajala in se dvigala 
pregrada med Toškim čelom in Molnikom (cf. R u s , 1929, p. 65; 
1933, p . 15). 

Glavno vprašanje nastane sedaj, kdaj j e nastal preobrat 
v preobražanju tal, to se pravi, kda j je bila denudacija preki-
njena po grezanju in nadomeščena z akumulacijo. Ostanki ši-
rokoeelnega losa iz Viškega brda nam dokazujejo, da j e bila 
akumulacija v starejšem diluviju že v polnem teku. Naslednji 
višji nivoji na obrobju Bar ja nam na drugi strani kažejo, da 
moramo računati že z najmlajšim pliocenom. Na podlagi tega 
bi mogli reči, da se je pričelo grezanje na prostoru današnje 
barske kotline nekako na meji med pliocenom in diluvijem. 

Toda pri določitvi starosti moramo upoštevati tudi še na-
slednje razloge, ki govore, da j e treba pri tem ločiti vsaj dvoje, 
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med seboj različnih faz. Ekvivalent starodiluvialne viške gline 
leži v sredini barske kotline, kakor že rečeno, v večji globini, 
ker leže tu celo aluvialne plasti mnogo niže od viške gline. Na 
Viškem brdu pa aluvialne plasti, ki bi kazale na grezanje v 
poznejši dobi, sploh niso bile odložene. Poleg tega moramo imeti 
pred očmi tudi dejstvo, da leži starodiluvialna glina v Viškem 
brdu komaj 12 m pod površjem. Na podlagi tega moremo skle-
pati, da se j e prvo grezanje pričelo na meji med plioc emoni in 
diluvijem ali kvečjemu v prav zgodnjem diluviju. Šele mnogo 
pozneje, nekako v srednjem diluviju, se j e sredina barske kot-
line odločila od severne pregrade, in sicer tako da se slednja ni 
dvignila samo relativno, to se pravi z ozirom na grezajočo se 
barsko kotlino, marveč tudi absolutno. 

Razen južnega dela in sredine B a r j a je bila grezanju pod-
vržena tudi proga med Viškim brdom in zablatensko dolino, 
kajti sicer ne bi mogli nastajati v slednji še nižji nivoji od Vi-
škega brda. V tej dobi (srednjem diluviju) je bila torej zabla-
tenska dolina še aktivna. Najnižje terase v n je j so nastajale pod 
vplivom zniževanja lokalne erozijske baze, ta pa se j e zniževala 
zaradi grezanja omenjene proge. R u s a je odsotnost osamelcev 
v tem predelu (kakor tudi še v drugih) privedla do podobnega 
zaključka (1933, pp. 15—16). 

Ker j e bilo grezanje v južnem in južnovzhodnem delu bar-
ske kotline najmočnejše, so se vode Podlipske doline, ki so se 
bile doslej izlivale v Ljubljanico nekje pri Brezovici, obrnile 
že kmalu po izhodu iz Podlipske doline proti jugu. Danes se iz-
livajo te vode v Ljubljanico že na prostoru med Vrhniko in 
Blatno Brezovico. 

V zablatenski dolini stopa na mnogih mestih živa skala 
skoiraj do površja, tako da imamo malodane neposredno zvezo 
med osamelci na jugu in obrobnim gričevjem na severu. Iz tega 
ne sledi toliko, da zablatenska dolina ni bila tako globoko vre-
zana kakor dolina Ljubljanice, marveč mnogo bolj, da ni bila 
podvržena grezanju (vsaj v taki meri ne), kakor južni del Bar ja , 
na katerega j e bila vezana dolina Ljubljanice. 

Že uvodoma sem omenil, da j e menjavanje peščenih plasti 
s plastmi mastne gline za barsko sedimentacijo posebno zna-
čilno. Mastna glina se je sesedala le v globokejšem jezeru, pe-
ščene plasti so bile odložene v bolj plitvem ali skoraj že v 
usahlem jezeru. Da j e slednja možnost pravilnejša, dokazujejo 
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šotne plasti, ki se pojavl ja jo pri vseh treh peščenih plasteh. 
Večkratna (najmanj trikratna) ojezeritev barske kotline nam 
torej dokazuje, da j e bilo grezanje večkrat prekinjeno po fazah 
mirovanja (cf. R u s , 1933, p. 15: R a k o v e c , 1933, p. 127). 
Vrhnja šotna plast, ki j e danes že po večini odstranjena, bi ka-
zala na to, da j e barska kotlina v sedanji dobi v fazi mirovanja. 

Ljubl janica j e v današnjo barsko ravnino vrezala že več 
metrov globoko strugo. Zanimivo j e nadalje, da imamo aluvija 
na Bar ju odloženega komaj 2 m na debelo. Ali je za barsko 
kotlino to res doba mirovanja ali pa j e to doba dviganja, je prav 
za prav težko reči, ker ne vemo, za koliko je Sava v okolici Za-
loga v enakem času poglobila svojo strugo. Od te poglobitve 
j e bilo namreč odvisno tudi erozivno delovanje Ljubljanice. Pač 
pa moremo iz naslednjih razlogov sklepati, da se vmesna pre-
grada (Golovec-Grad-Šišenski hrib-Utiška brda) v najmlajšem 
času dviga, kar za barsko kotlino ne pomeni drugega kakor re-
lativno grezanje. 

Najgloblje mesto na Barju leži v višini 287 m (W e n t z e 1, 
1922, p. 70). Osrednji del barske ravnine j e visok 289 m. Proti 
zahodu ostaja ravnina v tej višini skoraj do Tržaške ceste, proti 
obrobju pa se polagoma dvigne na 290 m. V bližini severozahod-
nega obrobja opazimo zvišanje na 295 m in še čez, še bolj pa 
na Ižanskem, kjer doseže ravnina še večje višine. Zvišanje po-
vrš ja v obrobnem predelu j e nastalo le zaradi ilovnatih in prod-
nih plasti, ki jih vode naplavljajo z obrobnega terena (cf. K r a -
m e r , 1905, pp. 161—166). Ob izvirih Ljubljanice j e ravnina 
289—290 m visoka (po podatkih terenske sekcije za regulacijo 
Ljubljanice se giblje višina izvirkov Ljubljanice med 290,49 m 
in 290,73 m, višina izvira Ljubi je znaša 290,66 m, višina 
izvira Bistre pa 289,18 m). Na podlagi tega moremo torej reči, 
da znaša povprečna višina barske ravnine 289 m. Dolinsko dno 
na prehodu med Barjem in Ljubljanskim poljem leži na Sv. Ja-
koba trgu 292,30 m visoko, v Stritarjevi ulici 290,71 m in na 
Ambroževem trgu 290,10 m visoko (W e n t z e 1, 1. c., p. 74). Če 
upoštevamo poleg tega še minimalen strmec Ljubljanice in nje-
nih pritokov, je potem jasno, da se je barska kotlina z ozirom 
na pregrado, ki jo loči od Ljubl janskega polja, že v teku aluvija 
za nekaj metrov znižala. Kakor ugotavlja R u s (1933, p. 23), se 
medgorsko površje na Mirju in v Krakovem lomi proti Grada-
ščici v obliki 4—5 m visoke ježe. 
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Da je do tega stanja prišlo šele v poznejši dobi aluvija, ki 
že meji na današnjo, nam dokazujejo višinske točke dna struge 
Ljubljanice (ki vel ja jo še za neregulirano dno struge in kjer so 
izločene posamezne 1—2 m globoke kotle na njenem dnu). Tudi 
te podatke mi j e dala terenska sekcija za regulacijo Ljubljanice 
na razpolago, za kar se na tem mestu najlepše zahvaljujem. 
Dno struge Ljubljanice leži pri Verdu 285,31 m visoko, v bližini, 
kjer priteka vanjo Bistra, 283,63 m, pri izlivu Borovniščice 
282,68 m, pri izlivu Radne 282,41 m, pri izlivu Iščice 280,71 m, v 
bližini Špice 284,40 m, pod šentjakobskim mostom 284,20 m, pod 
frančiškanskim mostom 284,00 m, pod zmajskim mostom 283,60 m, 
pod šempetrskim mostom 283,50 m in pri izlivu Gruberje-
vega kanala 280,20 m visoko. Vidimo torej, da visi dno Ljubl ja-
nice le do vmesne pregrade, na kar se skoraj za 4 m dvigne. V 
Ljubljani pričenja dno zopet položno padati. Pri tem pa je po-
sebno zanimivo to, da globina struge v Ljubljani ne postane nič 
večja kakor j e na Barju. Tu kakor taon znaša globina struge 
povprečno 6—8 m. Ker j e višinska razlika med obema prede-
loma ostala tudi v tej najmlajši dobi skoraj enaka, je zato po-
polnoma upravičena trditev, da se j e barska kotlina z ozirom na 
vmesno pregrado znižala šele v najmlajšem aluviju. 

Ljubl janica doseže na ta način le v svojih privršnih pla-
steh minimalen strmec, medtem ko spodnje plasti vode zastajajo. 
Za hitrejši odtok barskih voda j e nastala zato nujna potreba 
po regulaciji. 
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Zusammenfassung. 

Beiträge zur Entstehung des Laibacher Moores. — Auf Grund der bis-
herigen Kenntnis' von den Schichten des Moorbeckens, auf Grund eigener 
morphologischer Untersuchungen des Randgebietes und der Inselberge und 
unter Anknüpfung an die bisherigen Forschungsergebnisse aus den Nachbar-
gebieten ( K o s s m a t , K r e b s , R u s , M e l i k ) wird hier die Entwicklungs-
geschichte des Moorbeckens verfolgt. 

Die Pfahlbaureste, die in der Nähe von Ig gefunden worden sind, be-
weisen, dass die unter der 2 m mächtigen Torfschichte liegende Kulturschichte 
schon dem Alluvium angehört. Aus Rentierresten, die man in der Tiefe 
zwischen 2—3 m bei Vrhnika gefunden hat, darf weiters geschlossen werden, 
dass das Alluvium nicht besonders tief reichen kann. In den Tegeln bei Vič 
fand man Kieferreste von Alces latifrons, woraus man wenigstens auf ein 
altdiluviales Alter der Tegel schliessen darf, natürlich wenn sie nicht noch 
älter sind. D a aber diese Tegel viel höher liegen als die Alluvialf läche des 
Moorbeckens, muss angenommen werden, dass die gleichaltrigen Schichten 
in der Mitte des Moores viel tiefer liegen. Weiterhin kann man schliessen, 
dass sowohl die ca. 320 m hohe Terrasse von Vič mit den genannten Tegeln 
wie auch das übrige nördliche Randgebiet erst im jüngeren Diluvium geho-
ben worden sind, weil sonst die hohe L a g e dieser Schichten, die j a noch zu 
den Moorsedimenten gehören, nicht erklärt werden kann. 

Die morphologische Untersuchung ergab im Bereiche des Moorbeckens 
5 Hauptniveaus. Das höchste Niveau (I) gehört der pannonischen Verebnungs-
fläche an, das Niveau II dürfte in der Übergangsperiode vom unteren zum 
mittleren Pliozän entstanden sein, die Niveaus III und IV in der Zeit vom 
mittleren bis zum oberen Pliozän. Das Niveau V, dem die Terrasse bei Vič 
angehört, ist im älteren oder mittleren Diluvium entstanden. Die noch nie-
drigere Terrasse in der Höhe vom 295—298 m, die in der Stadt L jubl j ana 
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grosse Flächen einnimmt, entstand erst im jüngeren Diluvium, der Talboden 
der Stadt in der Höhe von 290—293 m, der die Fortsetzung der Oberf läche 
des Moores darstellt, erst im Alluvium. 

Es konnte festgestellt werden, dass im Bereiche des Moorbeckens im 
Postpannon eine ungleichmässige Hebung stattgefunden hat. Dabei wurden 
die einzelnen Schollen gegen Südosten geneigt. So wurde gerade der südliche 
bzw. südöstliche Teil des Moorbeckens nicht nur am wenigsten gehoben, 
sondern er grenzt zugleich auch an den stärkst gehobenen Südrand. Dies 
war für die weitere Entwicklungsgeschichte des Moorbeckens von entschei-
dendem Einfluss. 

K o s s m a t vermutet, dass die Bruchlinie vom Ta le der Zelimeljščica 
unter dem Moorgebiete noch weiter nach NNW verläuft (1905, p. 75). In die-
ser Richtung liegt der Schlossberg bzw. die Stadt L jub l j ana . Es ist anzu-
nehmen, dass die Entstehung der Enge zwischen dem Schlossberge und dem 
šišenski hrib an diese Bruchzone gebunden ist. Man könnte auch das katastro-
phale Erdbeben vom Jahre 1895 in diese Beziehung bringen. Der Verlauf der 
östlichen und nordöstlichen Grenze zwischen dem Moorbecken und seinem 
Randgebiete deckt sich beinahe vollkommen mit der genannten Bruchlinie. 
Nur das Randgebiet bei Škof l j ica ist von ihr etwas stärker zurückgewichen. 
In Richtung auf diese Stelle verläuft nämlich, von NNE kommend, die Bruch-
linie vom Molnik und es ist sehr naheliegend, dass an diesem Kreuzungs-
punkte zweier Bruchlinien die Erosion und mit ihr die Denudation viel 
leichter fortschreiten konnte. 

In der weiteren Entwicklungsgeschichte des Moorbeckens wurde die 
Denudation bald von der Senkung unterbrochen, auf die man aus den mehr 
als 51m mächtigen Moorschichten schliessen muss. Die Reste von Alces 

latifrons, aus der Umgebung von Vič beweisen, dass die Akkumulation im 
älteren Diluvium schon in vollem Gange war. Die nächsthöheren Niveaus, 
die schon dem jüngsten Pliozän zuzurechnen sind, zeigen, dass die Senkung 
im Bereiche des Moorbeckens ungefähr an der Grenze zwischen dem Pliozän 
und dem Diluvium begann. Das war die erste Senkungsphase. 

Bei der zweiten Senkungsphase, die ungefähr in das mittlere Diluvium 
fällt, wurden die inneren Teile des Moorbeckens von der nördlichen Um-
randung abgetrennt. Das letztgennante Gebiet hat sich nicht nur relativ (d. h. 
in bezug auf das sinkende Moorbecken), sondern auch absolut gehoben. Der 
untere Teil des Gradaščica-Tales begann in dieser Zeit ebenfalls zu sinken. 

Da die Senkung im südlichen und südöstlichen Teil des Moores am 
grössten war, wurden dadurch auch die F lüsse nach Süden abgelenkt. 

Weil der Boden in der Enge zwischen dem Schlossberge und dem ši-
šenski hrib ungefähr um 4 m höher liegt als der Moorboden selbst, kann 
nicht bezweifelt werden, dass der Moorboden in bezug auf seine nördliche 
Umrandung schon während der Alluvialzeit abgesunken ist. Die um den 
gleichen Betrag niedrigere Lage des heutigen Flussbettes der L jubl j an ica im 
Moore beweist, dass diese Senkung erst in der al ler jüngsten Zeit stattgefun-
den hat. 


